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О ПАЛЕОГРАФСКИМ ОДЛИКАМА
ЋИРИЛИЧКИХ ДОКУМЕНАТА XVIII В.

ИЗ БОКЕ КОТОРСКЕ

Тема овога рада јесу графијске и ортографске одлике наше писмености
XVIII века с простора Боке которске и суседних области.  То је наставак гра-
фијско-ортографске анализе једног узорка ове грађе везаног за време Шће-
пана Малог урађене 2017 (Станишић 2019-1). Тада сам имао прилику да на
једном мањем узорку писама опишем постепену смену на томе подручју ста-
рога домаћег пословног писма (брзописа) млађим руским скорописом, а сада
имам прилику да на знатно већем корпусу грађе проследим структурне од-
носе који су међу овим нашим ћириличким системима владали током XVIII
века.

До XVIII в. на простору Боке которске у употреби је било наше старо
пословно писмо, које се у литератури назива још и «брзопис» или «босанчи-
ца». Овде остајемо при називу «пословно писмо», које може и не мора да се
поклапа с брзописом.  Тачније,  настало је у држави Немањића у XIII  в.  као
државно, дворско писмо (дипломатска минускула), а од XV в. ушло је у
састав рускога пословног писма које се назива скоропис («брзопис»).1 Овај
млађи тип ћириличког пословног писма постепено се шири и у нашој среди-
ни потискујући из употребе управо наше старо пословно писмо, које је од XV
в. живело још само на тлу Босне и приморја. На простору Боке которске ова
смена се одиграла током XVIII в. Њихово међусобно прожимање, као и раз-
лике у форми и структури и јесу предмет овога рада.

Особине нашега старог пословног писма, средњовековне минускуле која
се од XVI в. на простору Босанског пашалука постепено претвара у протову-
ковско писмо или «босанчицу»,2 овде ћемо илустровати трима писмима из
претходног, XVII столећа. Два из Новога и једно из Рисна упућена перашким
капетанима. Упркос конфесионалним разликама међу њиховим ауторима
(једно је писао католик,  а друга два муслимани),  у њима нема никаквих гра-
фијско-ортографских разлика. Писмо из Рисна од 29. августа 1633. упућено
«капетану и свему збору почтованому перашкому» потписали су Мехмед ага
«даздар рисански», Ибрахим ага и Хаџиомер «назори новски». Писмо из Но-
вога од 19. септембра 1633. део је преписке дубровачког обавештајца Миха

1 О томе подробније Станишић 2019-1.
2 Упор. о томе у Станишић 2015.
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Кувељића3 с перашким капетаном Андријом Петровићем и перашким старе-
шинама. Треће писмо од 6. маја 1682. упутио је такође из Новога Арслан ће-
хаја Салуховић перашкоме капетану Крилу Змајевићу. По својој форми то је
наше старо пословно писмо (средњовековна српска дипломатска минускула)
архаичних облика, а по структури то је у најважнијим цртама већ уобличена
протовуковска ортографија.

У добро познате особене графичке одлике овога писма, које су ушле и у
млађи црквенословенски скоропис и подстакле њихово терминолошко обје-
дињавање у виду именовања нашега пословног писма «брзописом», у првом
реду спадају квадратно в, издужено а и оборено б и д. Од њих је у скоропису
без промена остало само «квадратно в» (в), док су а и д добили овлаш изме-
њене скорописне облике,  тако да се код нас може успоставити опозиција
између старијих и млађих облика овога заједничког типа писма, тј. мину-
скулног – «издуженог а» и регионалних облика «обореног д» (ꙛ, Ꙙ)4 на једној
страни, и скорописног – «репатог а» и «закошеног д» (Ꙝ,  / Ꙗ) на другој. Ме-
ђу овим словима једино се «оборено б»  (Ꙉ)  не спомиње у попису знакова
рускога скорописа,  можда и зато што није исте старине као остали знаци и
што се можда тамо ретко сретало. Оно се, како изгледа, појављује од XV в.,5

али је временом на нашем простору постало основни знак за б. Тако нпр. сто-
је ствари у Буквару из 1717.  и то потврђују и графичке прилике у XVIII  в.  с
наведеног подручја. Усправно скорописно б (б) појавиће се на простору Ста-
ре Црне Горе тек у другој половини тога столећа заједно с неким специфич-
ним знацима млађег типа рускога скорописа.

Остали заједнички знаци који минускулу обједињују са скорописом, као
што су првобитно издужено г (), полууставни алограф слова д (ꙣ), једнопо-
тезно е и з (е, з), раздвојено к (к), троного т (т), овде представљају заједнички
графички инвентар који је доприносио графичком јединству ова два исто-
ријски различита типа писма.

Особене минускулне и месне (локалне) одлике, којих нема у скоропису,
осим већ поменутог «издуженог а» и (претежно наших) «оборених б и д»,
представљају пре свега архаично «издужено равнокрако и», «пресечено не-

3 Упор. о браћи Кувељић и њиховом обавештајном раду Комар 2010.
4 Упор. облик тога слова у паштровском писму из 1787. о којем ће бити речи при крају о-

вога прегледа.
5 Упор. нпр. запис у Шестодневу из 1451. (рꙛꙈъ Ꙉж҇їи),  или писмо султана Мехмеда II

Дубровнику из 1480. (мило́тиоⷨ Ꙉꙍжиꙍⷨ) [Ђорђић: 354, 451].
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равнокрако н», «оборено ж»6 и такође архаично «кратко ч без постоља». Сва
три поменута писма из XVII ст. такође одликују и различите варијанте арха-
ичног неравнокракога х (које су, очигледно, имали као глас)7, које нисмо били
у могућности да графички представимо. Такође нисмо имали техничких мо-
гућности да графички обележимо ни «издужено» и ни г, као ни такође арха-
ично минускулно «оборено д», наслеђено из Милутинове и Тврткове канце-
ларије8, с издуженом левом линијом која чини основу знака (у скоропису је
обрнуто – лева линија је знатно краћа од закошене десне). Ево неких приме-
ра:

19. 09. 1633.

слꙋꙚꙈꙋ иꙝити [службу чинити]

трꙋꙘ ꙝелеꙘꙛм [труд не гледам]

ꙝꙛслꙋꙚꙈꙛх вꙛшиех [на службах вашиех]

29. 08. 1633.

рꙛꙘи ꙝекиех [ради некиех]

Ꙙꙛсе тꙛкꙛ ствꙛр иꙝи
[да се така ствар чини]

1682.

Ꙙꙛием свиеꙘоꙛꙝство [даием свиедочанство]

6 «Облик какав се у Рашкој није никада појавио»  (Ђорђић 1971:  158).  Иако се у Босни и
Дубровнику појављује тек почетком XIV в, најстарију потврду има још у Самуилову натпису и
представља одјек глагољскога слова ж.

7 Архаични облик с високо постављеном кратком левом цртицом потврђен још у Минхен-
ском азбуквару (Станишић 2019-2: 285), а такође и средином XV в. у канцеларији Стефана Вук-
чића (Ђорђић 1971: 162).

8 Упор.  облик слова у Милутиновој повељи Жаретићима (Станишић 2015:  114),  као и
Твртковом писму Дубровчанима из 1376. (Ђорђић 1971: слика 196).
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ђехꙛие сꙛлꙋховиђꙛ [ћехаие Салуховића]

С друге стране, у протовуковске правописне одлике овог типа писма, које
би се условно могло звати босанчицом,9 спадa потпуно упрошћавање словног
инвентара, у првом реду јотованих лигатура, и свођење на штокавску гласов-
ну структуру. Оно укључује и најважније вуковско решење – еманципацију
јоте у примерима као што су примииосꙛм, иесꙛм, коиꙛие, зꙛмоиꙋ, ꙋкꙛзꙋиꙋ (19. 09.
1633); змꙛиевићꙋ, свиеꙘокꙋием (1682).  Она је ту препозната као фонема и фак-
тички раздвојена од ијекавског рефлекса јата: послꙛсте миие, ꙝитиие примꙛмо –
вꙛшиех свиетлиех. Таква функционална (ортографска) еманципација јоте среће
се нпр. још 1520. у дубровачком Либру од мнозијех разлога (иꙛ иесꙛмь, твоиꙋ
лꙛкомось),  или 1534. у писму из Рисна које је Ахмет-војвода,  емин новски,  по-
слао которском провидуру (ꙛие ꙝꙛзꙝꙛꙝüе изꙛвüеровꙛꙝие).10 Графичку еманципа-
цију она ће доживети касније функционалним преображајем других слова.11

У последњем писму (из 1682) на овај начин је обележен и штокавски палатал
[љ] (за [њ] није било примера): приꙛтелиꙋ, Ꙉих молиеꙝ. У претходна два писма у
овом погледу влада архаични домаћи предлигатурни модел: лꙋꙈеꙚливи,
зꙛфꙛлꙋем (19. 09. 1633), ꙝекиех лꙋꙘи (29. 08. 1633). Архаичну приморску боју овде
даје и доследно бележење вокалног [r6] групом -ар-: ꙋпꙛрвомꙋ, сꙛрце, ꙋзꙘꙛрꙚꙛо.
Од средњовековнога графичког наслеђа ту је остала само лигатура «шта» (що,
защо) и диграф «ωт», који је код Кувељића био доследно замењен штокавским
«од» (оꙘлꙋꙈꙛви, оꙘсвеꙛ),  док Салуховић употребљава обе варијанте (ѿꙝꙛс, оꙘ
истоꙛ). Осим тога, муслиманске старешине своје су писмо датирале на
црквенословенски начин: изрисꙝꙛ ꙝꙛ •кѳ• ꙛꙋстꙛ ꙝꙛ •҂ꙛхл• (29. а[в]густа 1633).

Одласком Турака с простора Боке которске крајем XVII в. из употребе ће
се повући облици домаћег пословног писма и уступиће место скорописним,
чији је расадник био манастир Савина. Промене су очигледне на плану форме,
док су структурне одлике нашег пословног писма у различитом степену оста-
ле на овом простору све до краја XVIII в. Већ 1702. године у документу којим

9 О томе називу упор. Станишић 2016: 146, и његовој вези с Вуковом ћирилицом: Стани-
шић 2015.

10 Ђорђић: слика 246; Nakaš 2010b: 140; Nakaš 2010a: Dodatak.
11 Као што је е > [j] (нпр. у «Али-пашином писму» с почетка XIX в. приеꙜтелски, твое ꙝачиꙝ,

коеꙜ плꙜћꙜ [Ђорђић:  262]),  а коначно «вуковско»  решење представља прелаз ѣ >  [j]  (нпр.  у сењ-
ској исправи из 1720. Своѣ оспои, крꙛѣлеве, Све Ꙉихꙛћске крꙛѣиꙝе [Rogić 1962]).
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су сестре Кувељић продале манастиру своју земљу, срећу се препознатљива
скорописна графичка обележја «закошено д (Ꙗ)», «репато а (Ꙝ)», омега (ꙍ) као
маркер почетка слога, јотоване лигатуре ја (ͱꙜ) и ју (ю) такође на почетку слога,
ново ч (ч), усправно ж (ж)  и «дебело јер (ъ)»  као «цитатна графема» у неким
стандардним положајима. Од старих домаћих графичких облика још увек се
чврсто држе «неравнокрако н (ꙝ)» и «дугачко г ()», док се старо «издужено
и» већ употребљава напоредо с новим скорописним и. Необавезни алограф-
ски елементи ћирилице овога раздобља јесу тачка над словом и (и̇, понекад и с
тремом ӥ) и латиноидно ф (∂ – у италијанизмима), који се појављују у овом
писму. Архаичне домаће одлике још су изразитије у правопису, као што су
необележавање меких [љ, њ], штокавско «од» (упркос архаизираној графичкој
форми ꙍ̓Ꙗъ), местимична замена лигатуре щ групом шт, заједно с остацима
поменуте «протовуковске јоте» (кою ꙝꙜми̇е ꙖꙜꙍ̑ «коју нам је дао»), и савремени
штокавски облик вокалног [r 6] (црквꙋ «цркву»). Упор. прим.

и̇спроси̇ꙍ҆ (испросио); Ꙗопꙋштꙋемо (допуштуемо)

∂еꙖри̇Ꙝ (ф[f]едрига);

и̇∂ещи̇ (и ф[f]ешт[щ[и)

ꙍ̓ꙖꙜꙝꙜс (ω[д] данас);

ꙖоꙖꙜꙝꙜсъ (до данасъ)

ꙜꙝђꙜ и̇ͱꙜꙝꙜ (Анђа и Јана);

кою ꙝꙜми̇е (кою нам ие)

си̇роти̇ꙝꙜ (сиротина);

ꙍ҆Ꙗъ земꙜлꙜ (ωдъ земала)

землꙋ (землу); црквꙋ ꙝꙜсꙜви̇ꙝи̇ (цркву на Савини)
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Стари домаћи облици слова н (ꙝ), ч (), издужени (минускулни) и, г, и
а, «оборено Ꙛ», положено х, и прелазне варијанте минускулног д (), држали
су се до средине столећа, по правилу заједно с одсуством јотације и спора-
дичном еманципацијом протовуковске јоте. Тако нпр. уговор од 12. августа
1704. о залогу земље на Ђурђевом брду у Суторини, коју су синови кнеза Дра-
гутина Ђурђевића предали на коришћење кнезу Јовану Вујиновићу са Сави-
не,12 нема нигде јотације (имоꙜ ꙈрꙜђꙜ, иземлꙋ, иꙜ костꙜиꙝъ, кꙜкое, иꙍ̓вꙜꙝꙋ). Арха-
ичну домаћу структуру поред поменутих графичких решења подупиру и
штокавско вокално [r 6] (ржꙜвꙋ, Ꙉрꙋ) и непокривено писање именице бог без
титле и дебелог јера (иꙈоꙜꙍ̓ оꙈро). Истом руком – кнеза Продана Магазино-
вића – био је написан 1. септембра 1714. и уговор о новчаној позајмици изме-
ђу Петка Терзића и проигумана савинског оца Гаврила.13 Код сведока, који су
се потписали при дну уговора и дуж леве маргине појављују се лигатура ͱꙜ у
личној заменици и ново ч, при чему све њих и даље обједињује архаични не-
лигатурни правопис (ꙝеꙋмиꙋђи, велꙋ «вељу», иꙜ – ͱꙜ; рееꙝе – свеочим).  У
потврди од 20. «марча» 1715. о томе како су Михаило Јованов и Јово Сћепа-
нов наследили 20 дуката «бијелије» од покојнога стрица Митра, лична заме-
ница 1. л. јд. забележена је сложеним обликом иͱ̈Ꙝ, док је омега ту морфоно-
лошки алограф обичнога о који обележава почетак речи. У свему осталом то
је архаични пример домаћег пословног писма у којем се такође појављује и
протовуковска јота:

щоꙝꙛмӥе ꙍ̑стꙛвӥо (шт[щ]о нам
ие ωставио)

ӥꙍ̑вӥ ӥстӥ (и ωви исти)

ӥесꙛмъ сӥеокъ («сведок»)

пӥсꙛхъ […]
[…] ꙍ̑ӥстоꙛ

12 Транскрипцију савременом ортографијом готово свих овде обрађених докумената из
манастира Савине урадио је Горан Комар (2009); упор. дати уговор: № 9, стр. 24.

13 Упор. транскрипцију уговора Комар № 16, стр. 30.
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Нову епоху најавило је писмо о додели бивше «турске» земље (некадаш-
њих имања Рустембега и Мустафе Азића) манастиру Савини од 21. септембра
1717, које је потписао венецијански «проведитор» Алвиже Моцениго. Ово је
писмо написано потпуно новим језиком и писмом – славеносербским језиком
и руским грађанским скорописом који ће на томе простору преовладати тек у
другој половини тога столећа. У том смислу, сасвим је логично што се испод
такве ортографије потписао странац, без обзира што је реч о преводу с итали-
јанског. Међу алографима појединих слова, која само имитирају опозицију
између верзала и курента, појављује се руско скорописно Б (Б), док се такво
исто мало б (б), према расположивој грађи, на простору Старе Црне Горе
појавило тек седамдесетих година XVIII  в.  Oдређен број графичких решења
наслеђен je како из црквенословенског скорописа, тако и још старије средњо-
вековне минускуле – скраћено и покривено писање појединих речи (днъ),
морфонолошко варирање између обичнога о, ограниченог на унутрашње сло-
гове, и «омеге» и њенога алографа «широког о», ограничене на почетак мор-
феме или слога (ѻ̓цꙋ҇, ѻ̓нымь – ꙍ̑но, и̓неꙍпротивленныⷨ, нїꙍве),  и такво исто вари-
рање између унутрашњег и спољашњег в (квадратног в и грчке «вите»:
изоворено – ᲀласть), млађег скорописног д и његовог полууставног алографа
(Двадесетъ), јота с тремом (ї) у вредности превокалног [i(j)-], украсног високог
С и обичног с (при чему је још у минускули украсно високо С било ограниче-
но на спојеве са знацима који се исписују унутар двеју унутрашњих словних
линија, нпр. Ст, Св, Ск, Сл, См).14

При том се овде појављују и нека латиноидна решења: латинично m уместо
ћириличког м (скорописни графички манир), млађе скорописно д (д) и такође
латиноидна првобитно грчка «алфа» а (напоредо са старим «репатим а»), који
доприносе званичном (административном) изгледу овога типа писма. Фак-
тички, реч је о «гражданском» руском скоропису, који, напоредо с «јеријем»
(ы) потврђују и млађи руски знаци, я, й. Наравно, све ово додатно зачињава
и знатан број лексичких (или морфолошких) русизама, који ту служе само да
обоје српску језичку структуру. Нпр.

Третый;  ꙋꙣержꙜви

14 Nakaš 2010: 98.
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и҆ꙋменꙋ реческоа закона
ᲀъ далмацїи

Следеће године, из Млетака (из Дуждева «палаца») 14. јула 1718. стигла
је наредба о оснивању Топаљске општине,  која по језику и писму такође не
припада овом простору. Из напомене дописане на левој маргини види се да је
ова наредба «препи̇сꙜнꙜ ис лꙜтинскоꙜ ꙋ слови̇нски̇ пери̇вои̇ъ оъ и̇ези̇кꙜ по контꙋ мел-
ки̇орꙋ кꙜси̇ми̇рꙋ рꙜкови̇ћи̇ꙋ кои̇ Ꙉи̇ молен сꙜ при̇пи̇сꙜти̇».  Конте Мелкиор Казимир са
својим италијанизованим изговором пише типом писма који је ту био давно
напуштен. Понека његова графичка решења као да имитирају њему туђу ско-
рописну форму (ново н, репато а,  као и ч и ъ чији облик му очигледно није
био близак), док ортографија сведочи како је овде реч о домаћем пословном
писму упрошћене структуре с обореним ж и дугачким г. Неки примери: до-
маћи предлог од:

 о ꙜрꙚꙜве оътопле

протовуковска јота и одсуство јотованих лигатура

остꙜи̇е, кꙜкои̇е, и̇ и̇еноꙜ

(поши̇ли̇ꙋћи̇, и̇ꙋнꙜщвом,
ꙋꙜлмꙜци̇ꙋ)

остаци необележавања [љ,  њ]  (вꙜлꙜти̇и̇мъ, лꙋꙈли̇ени̇ехъ, пи̇тꙜнꙜ – воли̇Ꙝ,
скꙋпли̇Ꙝмосе, нꙜи̇зꙜни̇е). Пада у очи италијанизовани модел обележавања [ћ, ђ]
као ћи̇:

(Ꙉи̇ћи̇е при̇кꙜзꙜнꙜ; четери̇ и̇ сꙋћи̇е)
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оꙈрꙜнене поткрао «итало-док се у примеру
дубровачки» начин обележавања мекога [њ].

Следеће године, 26. јануара 1719,  српски патријарх Мојсеј је у Маинама
саставио изјаву о преузимању оставштине захумског митрополита Ђерасима.
Као што и приличи датоме времену,  овај је документ писан црквенословен-
ским језиком и скорописом. Упркос општем утиску, црквенословенски еле-
менти су ограничени на стандардне синтагме и конструкције које и овде само
боје српску језичку основу, упор. односе върꙋкаⷯ, вꙜрꙋце, ѹ̓свое рꙋке.

Осим устаљених алографских варијанти између спољашњег (рубног) и уну-
трашњег <о> («омеге» и обичног о), овде се појављују слична варирања изме-
ђу двају <т> («троногог» т и високог ᲄ) и двају <у> (лигатуре ꙋ и диграфа ѹ),
али с доста одступања (и̓пеѣсетъ, стоᲄине и̓пѣесеᲄ).

Без икаквих правила овде је опозиција између «репатог а» и млађег скоропи-
сног а (нꙜсамрⸯти, еꙍїа, еꙍⷬїꙜ)  и обележавање групе [ија]  јотованом лигату-
ром или без ње (СтѣжанїꙜ : ѿСтѣжанїͱꙜ), који указују на постепено губљење
ових старих графема.

Начелно истим типом писма, али не и језика, била је написана потврда о
пријему оставштине владике Герасима, коју је 26. марта 1723. примио игуман
манастира Пиве Авксентије «ωт руку» владике Стевана Љубибратића и оца
Леонтија архимандрита требињскога. Ту је српски језик оденут у црквено-
словенско скорописно графичко рухо, које је често необавезни графички
украс. У складу с тим, има само старо «репато а», нема «јат», јота с тремом (ї)
је само необавезна варијанта слова и: Ꙝѵѯен̾тїе - Ꙝѵѯеⷩтие, сꙜмоиꙍ ⷨꙈрꙜтїꙍⷨ

Исто важи и за стару лигатуру ͱе као необавезну ознаку палаталности сугла-
сника:
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исꙜꙜш̾не – орнͱе
У основи рускословенским језиком и црквенословенским скорописом

била је написана 25. јула 1734. изјава Георгија «игумена» манастира Крке по-
водом позајмице код оца Леонтија «Аврамовича» архимандрита требињско-
га. Овде су доследно спроведени односи између почетних и унутрашњих и
(тачније «иницијална јота» јꙋлїя, јꙋ́менъ), в (ᲀовѣки ᲀѣковъ), у (у иницијалном
положају се појављује ново у: у̓вѣре́нїа), д (аемо: споꙣписо, при чему се као вари-
јанта унутрашњег д појављује ново скорописно д: Архимаⷩдритꙋ).

Потврда о новчаној позајмици српским далматинским манастирима
Крки, Купи и Драговићу састављена у манастиру Крки 18. августа 1745. (1, 2)
написана је била на српском и форме ради прошарана понеким морфоноло-
шким русизмима (керка, ꙣраовїча, соꙈратїами / саꙈрати̇ами, поꙣписꙋемося).  У
складу с тим, раније описана алографска варирања овде су такође само фор-
мална и необавезна (јꙋмень - и̓ꙋмень, у̓свое рꙋке - ꙋзаямь, монастїра - мо-
натира). Домаћу ортографску основу овде потврђују само старо квадратно в, и
полууставно д, као и случајеви распада лигатуре щ (оꙈщїе – поштене).

Из писма топаљског и савинског посланика у Млецима, суђе Марка Мир-
ковића, које је он 26. септембра 1746. из Млетака упутио савинском игуману
Арсенију, поводом манастирске земље у Подима и у Топлој, може се видети
како је у топаљској комунитади у то време у живој употреби још увек било
старо пословно писмо. Овде су присутне углавном све оне раније поменуте
одлике. Ово писмо чува старе облике ꙝ и дугачко , латиноидно ф

о[спои̇ꙝꙋ]три̇₴ꙋꙝꙋ
инвентар знакова је упрошћен, има примера спонтаног вршења једначења по
звучности (зꙜꙍ̈пще), јотоване лигатуре (пре свега ͱꙜ) постоје само на почетку
слога, али не и као ознака меких сугласника (ꙝꙜстоͱꙜли̇, и̇при̇порꙋчꙋи̇юћисе -
лꙋꙈећи̇вꙜм, ꙋи̇ꙋли̇ꙋ, зрꙜвлꙋ)
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Истим типом писма написана је била 3. јуна 1747. и потврда «преводио-
ца за илирски језик»  Пјетра Фонтане о томе да је од оца Арсенија игумана
манастира Савине позајмио 30 цекина (ꙋ̓ злꙜто). Слично као и код конте Мел-
киора Казимира, и ово писмо оставља утисак латиноидности, тј. ћирилица
вероватно није била основно писмо ни овог аутора, чији је српски језик иначе
имао венецијанизирану форму (ꙜршеꙝиꙜ, триешет, ꙝꙜциꙝ).  Иако има свега не-
колико очуваних старих знакова (ꙝ, Ꙛ, дугачко ),  ово је старо домаће писмо
«протовуковског» типа чији је инвентар знакова сведен само на штокавску
гласовну структуру, очишћену од историјског наслеђа. Од јотованих лигатура
остало је само ͱꙜ и то само «цитатно»,  за ознаку личне заменице (исто као и
скраћеница ꙝ҇Ꙝ «господина»):

о ꙝ҇Ꙝ оцꙜ ꙜршеꙝиꙜ

ове рꙚꙜве                    велꙋ («вељу»)

        оꙈлеꙜвꙜꙋћи
У писму од 6. августа 1749. (1, 2) игуман манастира Савине Арсеније

тражи повраћај средстава од топаљског суђе Марка Мирковића, који је тада у
Млецима заступао манастирске и општинске интересе. Писмо је написано
релативно коректним млађим црквенословенским скорописом с понеким
архаичним цртама. Очуване су функције омеге (ꙍ)̓ и јоте с тремом (ї), функци-
је двојних алографа ᲀ-в, Ꙗ-ꙣ су нарушене,  док се «репато а» појављује само
као необавезни алограф новога а (Ꙝ-а). Као исти такав историјски псеудоало-
граф овде се појављује и рускословенско ѧ уместо рускога я у функцији личне
заменице. Графема ѣ овде се појављује као добро познати домаћи графички
маркер рефлекса кратког «јата»: ᲀѣрность, члоᲀѣкь, заꙍ́ᲀоꙖѣло – Ꙗанїесамь, ᲀрїеме.
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Писмо истоме Марку Мирковићу од 10. августа 1750. (1, 2) у којем се
изражава негодовање поводом наметања кандидата за далматинског архије-
реја од стране млетачких власти и том приликом Мирковић моли да се
постара око поправке и слања манастиру одређених црквених предмета.
Писмо је потписао савински игуман Арсеније, и писано је у основи истим ти-
пом језика и писма (СлавеносерꙈки), али другом руком (или рукама) с мањим
разликама у графији и ортографији у односу на претходно. Показује дослед-
нију опозицију између иницијалног и унутрашњег в (ᲀ-в), уопштено је само
полууставно д (ꙣ), док се старо и ново скорописно д (Ꙗ, д) појављују само као
случајне алографске варијанте. Као и у већини претходних докумената писа-
них скорописом, употреба јерова је варијантна и несистемна, при чему је у
првом делу овог писма уопштено дебело јер, док је танко јер само његова ало-
графска варијанта (Ꙉоъ, Ꙉоь).  У другом делу,  пак,  уопштено је само танко
јер. Употреба старога ѿ нарушена је чак и у русизмима (ѿва̀шео, ꙍꙣ̓нашео,
ꙍ҆тнасъ). Овде се такође појављује рускословенско ѧ у полупреведеној цркве-
нословенској синтагми ᲀас́а Чертанаѧ («све [што је]  написано»),  али такође и
домаћа графема џ у италијанизму (с)пенџат: ꙣане и̓мате пѐнџатъ на̀ше нѝща;
Защо Знате Колѝкое нашъ монастѝръ За̀то Спенџао.

Архаичнијим (црквенословенским) типом језика и писма била је написа-
на 25. јануара (?) 1751. изјава обитељи манастира Житомислића о томе да су
примили средства вꙜ памети Ꙉлженно почившꙜо іꙍ̓ве ꙣелића.

Овде се још увек појављује несистемна употреба двојних графема а-Ꙝ, ꙣ-
(вѣчнꙜя раостъ, правослꙜвїа), али се употребљава само старо квадратно в (в).

Старим домаћим пословним писмом написана је била опорука Ђура Ста-
нића састављена у манастиру Савини 11. јануара 1751. (1, 2) (11 ђенꙜрꙜ 1751
посрмски)̇. Као што је то већ било описано, особености тога типа не виде се ви-
ше толико у облику колико пре свега по упрошћеном графичком инвентару, у
одсуству варијантних графема и јотованих лигатура, по спонтаној еманципа-
цији протовуковске јоте и позиционом једначењу сугласника по звучности:
ꙍстꙜвлꙜм мои̇ꙍи̇ Ꙛени̇ мꙜри;̇ мои̇е све ꙋꙈощво; и̇мои̇ꙋ землꙋ; кои̇Ꙝђеми;̇ Ꙝи̇мꙜи̇ꙋ; кои̇и.̇

За разлику од претходне, опорука оца Луке Лучића састављена у мана-
стиру Савини 20. априла 1757. (1, 2) зачињена је извесним бројем славизама
и псеудорусизама које прате и одговарајуће графичке скорописне црте
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(углавном необавезне и алографске): ꙋновомꙋ у̓монꙜстирꙋ сꙜввїни мцꙜ априлꙜ;
нѣове - и̓неовꙋ; сꙜмерть; ѿстрꙜне - ꙍ̓Ꙗлꙋчꙋе, коꙖ церкве свете оспоће нꙜсꙜвїни;
перво препорꙋчꙋе. Такав њихов карактер потврђује и писање групе <шт> уместо
лигатуре <щ> (што Ꙉи вꙜляло),  као и домаћа графема џ у примеру ꙖвꙜ пꙜрꙜџикꙜ
землѣ.

Протестно писмо с анатемом против унијаћења (дасе Саꙣе нелаᲄинимо
и̇непроонимо) из Опузена од 14. јануара 1759. има у начелу нешто више руске
лексике и млађе скорописне црте: нема више репатог а, старог скорописног д
(изузев случајно у потпису серарь оопꙋзена),  нити омеге (о҆ꙣоворъ, о҆ꙣніо). Али
нема такође ни лигатуру щ (шᲄо, зашᲄо), док је статус јотованих графема нару-
шен (Карᲄи цр҇ковнїа, восточніа іерꙋсали̇мскїя, Со анаѳемою, дасе анаѳемісаїꙋ),  у чему је
могао доћи до изражаја домаћи графички супстрат.

Писмо грбаљскога кнеза Ника Тујковића савинскоме архимандриту Нек-
тарију од 15. јуна 1760. у којем му даје «чӥсᲄꙋ вѣрꙋ ӥрӥечъ»  да ће му «пощено
поврꙜтӥтъ Ꙝспре» и такође га уверава у решеност грбаљскога Збора да подржи
његову жељу да «учини задужбину». Писано је чистим народним језиком и
старијим типом скорописа с очуваним типом јотованих лигатура: у҆спенӥю, еє̈
зꙈоръ у̓мꙋтню, ꙜͱꙜ̈ћꙋ, ӥрꙈлͱꙜнӥ, и црквенословенским начином писања датума
(ӥзрꙈлͱꙜ̈ нꙜ •їе• îунӥꙜ •҂Ꙝ• •ѱ• •ѯ•).

Потврда о измирењу дуга Јова Радоњића, кмета манастира Савине, коју је
4. децембра 1763. саставио Глигор (Григорио) Павковић «пркꙋрꙜꙋр цркве С:
Сери̇ͱꙜ споꙜ», писана је народним језиком и у основи домаћим пословним
писмом с претежном употребом танког јера и јотованим лигатурама.  Има о-
мегу,  али не и диграф «ωт» (ꙍ̈и̇стоꙜ). Од скорописних дублета појављују се
само «вита» и високо т: ꙋзлꙜᲄꙋ, ᲀи̇ше, ꙍ̈ и̇ꙍ̈вꙜ рꙜоꙝи̇ћꙜ, молͱеꙝь, ри̇ори̇ͱꙜ.

Прокламација млетачких власти од 13. децембра 1767,  коју је потписао
Јаков Брагадин «ПровиꙖꙋръ ꙍ̓Ꙗъ Новꙍ̓а инѣове Ꙗержаве», опет се издваја ме-
шавином русизама и млетачких морфонолошких одступања, као и млађим
руским скорописним елементима, при чему су коначно напуштени поједини
црквенословенски дублети, као и диграф «ωт»: ПоꙖолазеню ꙍ̓Ꙗъ ᲀласти, Монахи-
ма ꙍ̓Ꙗъ Ст҇е Саввине, Преꙋзвишене Шꙋпреме, Съ Книама ришпетꙜния, Наврата ꙍꙖ̓ъ
Церкве.
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Копија заповести 10  судија (ПозꙜповіеди 10 шꙜвїа) од 21. јануара 1772. упу-
ћене управитељима католичке цркве у Новоме (ꙋвꙜроши подь пяцомь), да пока-
жу историјат својих прихода.15 Писана је скорописом мешовитих одлика у
којем ново, латиноидно д иде заједно са старим репатим а. Необавезног, ва-
ријантног типа су два стара алографа слова д као и стари диграф «ωт»:
ꙍ̓дцркве, ѿꙋживленя, ꙍ̓ꙣькоемꙋ, ѿпроꙖꙜе, ꙍ̓дписмꙜ; Ꙗоꙣневи текꙋщꙜо, ᲀерхꙋ ꙖоꙈрꙜ,
дрꙋꙜ доꙈрꙜ.  Документ се издваја и новом,  савременом интерпункцијом,  пре
свега употребом запете.

Пуномоћ за оца Инокентија Дабовића издата 16. новембра 1773. од
стране Топаљске општине (ꙍⷣ Топле ꙣржаве Новске, Снашомъ Заклетвомъ) да
му се дозволи пут у Угарску, ради преузимања оставштине оца Сименона
Марковића (запрѝфатѝтѝ лемозѝнꙋ ꙍⷣ о̓ца҇ Сѷмеꙍ̀на Марковѝћа), који је у Русији
прикупљао прилоге за градњу Велике савинске цркве.  Скоропис претежно
млађих одлика с датумом написаним на црквенословенски начин (по СерꙈскѝ).
Репатог а и диграфа «ωт» нема више ни као алографских варијанти. Омега се
среће само у саставу предлога «ꙍⷣ». Добро су очувани једино црквенословен-
ски иницијални варијантни знаци у и превокална јота, док су остали дублет-
ни знаци необавезни: о̓ц҃ъ и̓нокентѝе, у̓у̓нарїю, јеросалѝмске, и̓у̓чѝо, у̓вѣренїе, Ꙗосаꙣа,
и̓ꙣоꙈроꙖѣтелнѝ.

Копија одлуке о упућивању отаца Данила Јоанорајовића и Никанора Бо-
гетића у Млетке (ꙣо ᲀладаня Мнетачкоа) ради подношења молбе за градњу Ве-
лике Светоуспенске цркве манастира Савине од 26. јануара 1775.  Писана је
млађим скорописом с релативно архаичним остацима у којем се ново руско й
још није стабилизовало у својим данашњим положајима, а у финалној групи -
їй преноси се и на српско финално –и: Ꙉїй ѿлꙋчено, ꙣадосто́инїй четнѣишїй, Ста-
рѣйшина. Потписници овога документа нису писали истом ортографијом, у-
пор. СтефꙜ́нь Авра́мовичь дїа́конь, Нектарїе милиновичь ꙣиаконь.

Копија заштитне повеље млетачких власти од 8. августа 1776. у којој се
забрањује узнемиравање манастира Савине и посезање за манастирским
добрима (чтоꙈы́ несмѣли ниподка́кимъ ᲀидомъ, и҆ли причиною… ᲀⸯмѣша́ᲄся ꙣѣ́ломъ…
и̓Своею соꙈственою ᲀластїю) од стране управитеља мељинског Лазарета (лазарета
касте́лъ Но́ва).  Млетачке власти и овде пишу рускословенским језиком и

15 О томе документу упор. Комар 2009: 268.
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црквенословенским скорописом, у којем владају сви већ поменути односи:
ᲀдалма́цїй, ꙣаꙈꙋ́деᲄъ, ᲀовене́цїй.

Копија изјаве састављене 2. септембра 1778. (1-3) о преузимању остав-
штине Сима Магазиновића, која је била завештана манастиру Савина. Цркве-
нословенски скоропис с претежном употребом старога репатог а (Ꙝ) и новог
скорописног д (д).  Овде се још увек срећу старо закошено д (Ꙗ), диграф «ωт»
као и други раније поменути варијантни знаци: дꙜ́наске, Ꙗвїе, ѿзꙜ́пꙜдꙜ, ꙍ̓дис́токꙜ;
МꙜріꙜ, Маріа, МꙜріа; КꙜпеᲄꙜнь, КꙜпетꙜнъ; ᲀишере́чене, ви́ди. Омега је овде мор-
фограм који графички раздваја предлог од вокалског почетка речи: ꙋꙍ́вꙋ,
и҆доꙍ́воꙜ.

Копија пресуде у спору око наследства између Јова Перова Косића с јед-
не стране и Ђура и Миха Тодорова Косића с друге стране, донета 5. септем-
бра 1778. по заповести Занъ Карла Зорза Провидꙋра ꙍд̓новоа. Српски језик про-
шаран понеким славеносербским обликом. Такав је и правопис у којем се о-
пет налази произвољна употреба диграфа «ωт», репатог и новог а, полуустав-
ног и новог д,  као и оба јера: совїемъ писмомь, ꙍ̓дьедне - ѿдрꙋе, дꙜима, ꙣамꙋ. И-
ницијална јота овде се појављује и у функцији протовуковске јоте: Ја јꙍво ко-
сићъ… јесамь контенꙜтъ.

Попис робе у радњи Мојсија Магазиновића и Јова Косанчића (конꙜтъ оъ
роꙈе Ꙝспри̇ и̇вереси̇е щосе нꙜои̇ ꙋꙈꙋти̇зи̇ реченоꙜ косꙜнчи̇ћꙜ)  састављен у Новом 6.
марта 1779. (1-3). Упркос скорописној форми (треба рећи ипак старијој: само
Ꙝ, , в), то је по структури домаће пословно писмо у којем се омега губи чак и
у предлогу «ѽъ», напуштене су и јотоване лигатуре, али се зато спонтано по-
јављује протовуковска јота: ѽъ НовоꙜ, оъ кни̇е, ѽрꙋке, оъ роꙈе, мои̇сиꙜ̇,
ꙋи̇Ꙝкостъ, кои̇ꙋ ержи̇, кои̇Ꙝсе, ѽи̇ене, чи̇чꙜи̇ꙜкꙜ. Латинско f овде је такође преузето
у италијанизмима: FꙜцолетꙜ, Fи̇ꙋꙈꙜ, мꙜло чꙜfрꙜнꙜ.

Препис дозволе за пут (сиꙋрь пасапорать) у Аустрију («Ештерију») издате
у Котору 10. маја 1780. јеромонаху Инокентију Дабовићу ради преузимања
поменуте оставштине упокојенога калуђера савинског Симеона Марковића.
Млађи скоропис већ поменутих одлика – ново а и д (д, понекад и Ꙗ/ꙣ), као и
произвољна употреба оба јера, ꙍ҆д (ѿ).  Графема «јат»  (ѣ) стоји на етимоло-
шком месту рефлекса краткога јата, и такође као маркер палаталности меких
[љ, њ]: ѿкотора, ꙍ̓дь ꙣержаве, мѣсто, ᲀѣрꙋ, ᲀладанѣ, понѣовоме, и̓молѣни,
доꙋꙈель радꙋ, ꙣаꙈовићь, помоћъ, Которъ.
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Препис још једне заштитне повеље млетачког провидура од 12. јула
1781. (1-3) којом се заштићују манастирска добра и регулише положај «земље
работника» и кметова манастирских. Већ описана ортографија млетачког
«истомачника» и писара Марина Фонтане, у којој старо репато а иде заједно с
новим д (понекад и ꙣ). Варирају такође ᲀ / в, ꙍд̓ / ѿ, ъ / ь.  И овде влада иста
употреба «јата» (ѣ)  као и у претходном писму: ᲀлꙜдꙜнѣ, дꙜнїиль ЈꙍꙜновићъ,
ѿсвѣте, ꙍ̓дсꙜвине, Пречестнѣїши, землѣ, ꙍ̓двишїе, ꙍ̓дьᲀеселоꙜ, ꙍ̓дъ ꙣержꙜве; нисѣћи
Корѣнѣ, ᲀисоке волѣ, мѣсецꙜ, знꙜнѣ, Гдѣ Ꙉѣше, зꙜповїеди.

Последње писмо у овом прегледу написао је 25. јуна 1802. из Стањевића
митрополит Петар Петровић (Петаръ Петроᲀичъ) Капетанꙋ оть комꙋнитаꙣи
лꙋщичке у којем прети анатемом одбеглој жени законнао Мꙋжа Ѳомоᲀа Сина Ма-
роᲀића. Савремени ћирилички курзив (пада у очи да је коначно напуштено ста-
ро в) прошаран остацима скорописа (добро се чува само Ꙉ), који ту имају ста-
тус необавезних алографских варијанти: ꙣ (), у / ꙋ, о (ꙍ), іе / ие: оть, оста-
лиемъ, зꙣраᲀіе, сᲀоемꙋ супруꙋ, молїꙍ и соᲀѣтоᲀаꙍ.  Крајња омега у последња два
примера, која није усамљена у овде описаним споменицима, могла би, такође,
да буде остатак домаће графичке традиције – домаћег пословног писма.  Као
што је то истакла Лејла Накаш,16 ова омега на месту некадашње посебне во-
калске вредности у штокавском прелазу крајњег [-л > -o] била је
карактеристична за дубровачке касносредњовековне повеље, као и за графију
херцеговачке властеле.

* * *
Као што је било речено, сливањем нашег пословног писма (дипломатске

минускуле) с млађим типом рускога пословног писма настао је црквеносло-
венски скоропис (према којем се наше пословно писмо обично назива брзо-
писом). Међу њима су остале поједине разлике у графици и ортографији, које
су временом добиле и регионални карактер. У целини гледано, наше старо
пословно писмо постаће временом ненормирани регионални тип пословне
ћирилице – тзв. босанчица, сведена на «протовуковски» инвентар знакова, тј.
само на штокавску гласовну структуру, очишћену од историјског наслеђа.

Одласком Турака с простора Боке которске овај домаћи тип пословне
ћирилице постепено се повлачи пред црквенословенским скорописом, чији је
расадник био манастир Савина. Промене се јасно виде на плану израза, при

16 Nakaš 2010: 98.
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чему су се стари домаћи облици појединих слова држали до средине XVIII в.
На плану структуре,  пак,  домаће писмо прерасло је у графички супстрат
црквенословенског скорописа, који ће на овом простору пробијати током чи-
тавог XVIII столећа.

У односу на раније описану грађу из времена Шћепана Малог, и овде је
потврђен ексклузивни домаћи карактер знака за положено б.17 Усправно б,
које сигнализира млађи руски скоропис, према расположивој грађи, на про-
стору Старе Црне Горе појавило се тек седамдесетих година XVIII в. Налази-
мо га у писмима писаним руком јеромонаха Теодосија Мрко(је)вића (Ѳеꙍꙣо́сiй
мерковичъ) упућеним Дубровнику 1771. У писму од 1. августа он се лично обра-
ћа Дубровчанима, док је писмо од 8. новембра 1771. само писано Теодосије-
вом руком,  а потписао га је митрополит Сава Петровић.  Теодосијево б има
нешто старију скорописну форму XVII в. и ту иде заједно с типичним одли-
кама црквенословенског скорописа: алографским варирањем двају в (b-в), д
(Ꙗ-ꙣ), трију и (и-ј-ї), «ижицицом (ѵжицом)», «титом (ѳитом)» и «ксијем (ξ)». С
друге стране, и овде се срећу добро познате одлике нашег старог пословног
писма, као што су поменута штокавска крајња «омега» у облицима партиципа
(бл҇о́словїꙍ),  потискивање «ωт»  домаћим «ωд»  (ѿпротивни́ка крьста, тако и̓ꙍ̓ꙣъ
талиянаца́хъ),  као и чување графеме «јат»  у рефлексу краткога јата (стенѣ́мꙍ,
савѣ́тꙋемъ, Ꙗанѣ́ки), као и цитатно у сїятелнѣ́йшаꙍ. Насупрот томе, рефлекс дугог
«јата» бележи се диграфски: понїетъ, bрїеме, заповїеꙖате.

люба́въ bа́ша                                заповїеꙖате

бл҇о́словїꙍ                        стенѣ́мꙍ jп̓ла́чемꙍ
Сам Сава Петровић у својеручном писму Дубровчанима од 15. јуна 1746,

у којем се потписао као Ꙉискоyпь СꙜв̾вꙜ скꙜнꙣари̇ски̇ и̇при̇моски,̇ писао је архаичним
«црквеним» типом домаћег пословног писма с танкојеровим правописом и
комплетним системом «рашке јотације», која служи да обележи љ,  њ (шїлѥмо,
примлѥнь, пи̇тꙜнѥ), док је ијекавски рефлекс дугога «јата» бележио групом ие̇/їе

17 Станишић 2019-1: 259.
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(ꙣрꙋи̇ехь, и̇ꙣонїеть, вꙜшїемꙜ). И код њега је «ωт» историјски алограф штокав-
скога «ωд» (ѿвꙜше ꙣоꙈроᲄе, ꙍⷣ мїлости).  Више од тога,  лигатура ͱ̈Ꙝ овде је,  по
свему судећи, употребљена и као дијакритика помоћу које је спроведена гра-
фичка разлика између ћ и ђ: нꙜшеꙜ ꙈїћͱꙜ̈, ꙍꙈећͱ̈Ꙝемь према Свећерсе нахоꙣи, по че-
му је овај документ јединствен у читавој овде описаној преписци.

ѿвꙜше ꙣоꙈроᲄе ꙍⷣ мїлости

Ꙉїћͱ̈Ꙝ, ꙍꙈећͱ̈Ꙝемь
Усправно б појављује се и у писму Шћепана Малог Дубровчанима од 24.

јануара 1772. Као што је већ било речено,18 ово писмо свечаног тона и славе-
носербског израза, у којем се парадира руским фразама и псеудоруским
облицима, писано је доста коректним црквенословенским скорописом. Илус-
трују га релативно системске опозиције између иницијалних и неиницијал-
них (почетних и унутрашњих) у/ꙋ, b/в, ꙣ/Ꙗ, у једном случају т/ᲄ ((ПиᲄꙜ́мъ)), и
несистематично између «алфе» и домаћег репатог a (Ꙝ), од којих се ово друго
понаша као алограф ограничен само на унутрашњи положај.

ᲀа@шеꙜ чло @вѣкꙜ у҆Ꙗꙋбро @вникъ

Некъ СаꙖъ ᲀаⷨ ᲀаляꙖꙋ
Као што је то показала грађа из Боке которске, као и раније описана гра-

ђа из времена Шћепана Малог, на простору Старе Црне Горе изван црквених
кругова током читавог XVIII в. употребљавало се домаће пословно писмо,
које се у мањој или већој мери прожимало са скорописом. Илустративно је у
том смислу недатирано обавештајно писмо о војним активностима «Сћепа-
на Малога» врло архаичне структуре с полууставним ꙣ, дугачким г, неравно-
краким х и особеним обликом ћерва (с масивним горњим петљама као код

18 Станишић 2019-1: 262.
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неких млетачких писара19), с којима иду заједно скорописно репато Ꙝ, лигату-
ра «ωт» (ѿни̇кши̇ћꙜхъ), крајња омега у облицима партиципа, као и јотоване лига-
туре «ју», «ја» само на почетку слога (и̇нꙜютрꙋ, и̇ли̇ͱ̇Ꙝ али лꙋꙣи ̇«људи»). Упркос
недатираности, ово се писмо према садржају може датирати у времену, а
према особеним дијалекатским одликама у простору. Аутора писма међу овде
описаним документима, дијалекатски издвајају можда одсуство вокалног р
(и̇ꙋчетвꙜртакъ, ꙈꙜрћꙜни̇мꙜ),  свакако спиранти [х,  ф]  (хи̇лꙜꙣꙜхъ, ꙋфꙜти̇ѡе), с којима
иде заједно позиционо обезвучавање сугласника (котнꙜсъ, котнеꙜ, плеши̇фци̇).
Последњи пример, могао би, можда, да иде заједно с могућим «напрегнутим»
спирантом у ћехи̇, и̇евохи̇ («ђе их, ево их»), а по своме ијекавском јотовању [пје
> пље] свакако и с групом /бље/ у примеру и̇ꙈлелопꙜвли̇ћи̇.

котнꙜсъ                    зꙜсћепꙜнꙜ                  лꙋꙣи̇

хи̇лꙜꙣꙜхъ                           и̇ꙈлелопꙜвли̇ћи̇
Особито архаичан регионални карактер у XVIII в. показују документи из

Паштровића и грбаљске «комунитади». Углавном зато што су их писали људи
са стране, с италијанизованим изговором и типом ћирилице какав је на томе
простору био већ давно напуштен. Таква је нпр. изјава лојалности из марта
1769. за грбаљску комунитад са старим неравнокраким н (ꙝ) и обореним ж (Ꙛ),
али и комбинацијом (полу)уставног ꙣ, репатог Ꙝ и лигатуре «ωт» – која га по-
везује с претходним писмом. Међутим, облик слова ꙣ, које уместо постоља
има ножице, наводи на помисао да би овакав наш полууставни облик могао
бити доста архаичан с паралелама у старијем раздобљу наше ћирилице.20 Па-
да у очи, такође, необична примена дијакритички маркираних јотованих ли-
гатура «ја»,  «ју».  Оне овде служе за групе [ија,  ију],  а ова друга и за [ју/’у]

19 У овој грађи код конте Мелкиора Казимира Раковића из 1718.  и у изјави лојалности
млетачкој власти из 1769. писаној за грбаљску «комунитад».

20 Врло сличан облик има нпр. ꙣ у дубровачком Молитвенику из 1512, као и једном делу
дубровачког Либра од мнозијех разлога (Ђорђић: сл. 249), чије постоље својим крацима стоји на
доњој словној линији (и не залази у доњи међупростор) исто као у нашим древним натписима
XI-XII в. Управо такво ꙣ нпр. налазимо још у натпису требињског жупана Грда, упор. Стани-
шић 2019-2: 284.
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(уꙜлꙈꙜꙝͱ̈о, пꙜтрͱ̈ꙜрꙜ поред ѡꙈећꙜͱ̈о, ꙝелͱ̈оꙣӥ),21 слично као што «ѣ» служи и за
/ије/ и за [је/’e]: зꙜповѣꙣӥ, по ꙝѣꙣ[ꙝ]ому, ꙝꙜӥꙈолѣм. Све то одаје утисак о њихо-
вом нарушеном статусу, али и о недовољно одомаћеном језичком осећању
писара тога прогласа у што се можда уклапају и нарушено вокално р, нару-
шен систем спираната (ж-з, ш-с), прелаз /ст/ > /шт/, као и уопштена употреба
новога ћириличког «у» по чему се ово писмо упадљиво издваја из средине у
којој је писано:

ꙣꙜрꙚꙜву           ерꙈꙜлске уꙜлꙈꙜꙝͱ̈о

по ꙝѣꙣ[ꙝ]ому ꙝꙜчӥꙝу прͱ̈ꙜтелщвꙜ ӥ кумщвꙜ
Другачијом ортографијом потписали су се, међутим, грбаљски кнезови, код
којих лигатура ͱꙜ у личној заменици на почетку изјаве може бити и само ци-
татна, с обзиром да кнез маръко лꙋꙈꙜнови̇ћъ пише у суштини предлигатурном
ортографијом. Њега од осталих издваја дијакритичко и,  а као и кнез мꙜрко
лꙜзꙜровићъ,  од јерова има само ъ (исто као и вишеописано недатирано писмо).
Први и последњи, кнез воинь боиковићь и рꙜе олꙜницꙜ пишу традиционалном
танкојеровом ортографијом с усправним б (које ће овде пре бити уставно не-
го скорописно), при чему се овај последњи, кꙜнзꙜлиерь ѡкомꙋнитꙜи ꙜрбꙜлске,
издваја скорописним .

боиковићь лꙋꙈꙜнови̇ћъ

зборꙜ ꙜрбꙜлскоꙜ

21 Такав је случај и с лигатуром ю у савинском документу из 1779 (3): ноћентͱ̇о ꙜꙈовић̇ꙋ,
свꙋ ᲀересͱ̇о.
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Скоро истим типом језика и правописа написана је била изјава паштров-
скога збора од 3. фебруара 1771. с итало-приморским мешањем з/с (ӥсꙈꙋꙣве) и
крајњег м/н (преꙋсвӥшеꙝоꙝ оспоꙣоꙝ ꙣꙋꙈровꙛчкоꙝ). С њима иде заједно и познати
итало-приморски начин обележавања меких љ,  њ [ћлӥ, ћꙝи]̈: сꙋмꙛло ꙋћлӥꙛ,
ћлӥꙋꙣӥ пощеꙝи,̈ зꙛћꙝӥх, ићꙝӥеов сӥꙝ. То подразумева и упрошћену ортографи-
ју, фактички доследну предвуковску фонетску транскрипцију нашег језика
без јотованих лигатура и без крајњег полугласника у којој је практично једино
историјско наслеђе остало цитатно «ωт» (ѿ веслꙛ).

преꙋсвӥшеꙝоꙝ оспоꙣоꙝ

сӥеꙣꙝоꙝ Ꙉꙛркоꙝ ѿ веслꙛ сꙋмꙛло ꙋћлӥꙛ

ћлӥꙋꙣӥ пощеꙝӥ
Последње писмо у овом прегледу је саопштење паштровске скупштине и

збора од 28. марта 1787. По среди је архаични тип домаћег пословног писма с
рашком лигатурном и танкојеровом ортографијом, којом су доследно решени
штокавски односи [e  :  je],  као и меко [љ,  њ]: вͱ̇ерꙋ, коͱ̇о, ͱ̇есꙋ, и̇ͱ̇еꙘꙝꙋ : лͱ̇оꙘи̇,
волͱ̇е, пощеꙝͱ̇Ꙝ. При том, дијакритичкоме и придружиле су се и јотоване лига-
туре, чији се први део преобратио у «і», што сведочи о постепеном процесу
њиховог разлагања. С друге стране, упадљив је архаични графички облик ово-
га типа писма, који поред неравнокраког ꙝ и положеног ж (ꙝи̇Ꙛе), с којима по
правилу иде заједно и «репато а», има, у овој грађи уникатно, особено «мину-
скулно» Ꙙ, широко распрострањени знак за д у Босни и Крајини,22 а који се
такође налази још у минускулном делу дубровачког Либра од мнозијех разло-
га из 1520. године,  што можда и објашњава његову појаву у овоме паштров-
ском документу.

чи̇стꙋ вͱ̇ерꙋ            ѡве ꙘрꙚꙜве              ѡꙈлеꙜͱ̇оћи̇се

22 Ђорђић: 176; Nakaš 2010: 140.
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свꙜкоꙜ пощеꙝͱ̇Ꙝ лͱ̇оꙘи̇
Као што је то раније било описано, савремено српско писмо типолошки

је блиско овоме нашем домаћем пословном писму. У оба случаја имамо исту
графички упрошћену штокавску структуру. А као што се овде могло видети,
графички еманципована јота појавила се у српском писму много пре његове
актуелне реформе као спонтана алтернатива јотованим лигатурама, као ло-
гичка последица упрошћавања графичког инвентара нашег писма по моделу
«пиши као што говориш», који је такође много старији од аутора ове крила-
тице.
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О палеографических особенностях кириллических
документов XVIII в. из Боки которской

Темой данной работы являются графические и орфографческие особенности
сербской письменности XVIII века с территории Боки которской и соседствующих с
ней областей. Работа представляет собой продолжение графическо-орфографичского
анализа некоторых документов принадлежащих времени правления загадочного
самозванца Степана Малого, сделаного в 2017 г. (Станишић 2019-1). Тогда я имел
возможность проследить на данных документах постепенную смену на этой
территории старого местного делового письма младшей русской скорописью,  а в
данной работе, охватывающей гораздо более широкий корпус документов, можно
проследить структурные отношения которые между этими кириллическими систе-
мима имели место в XVIII веке. В целом, старое сербское деловое письмо со време-
нем превратилось в ненормированный региональный тип деловой кириллицы, све-
денный к «протовуковскому» инвентарью знаков, т.е. лишь к штокавской звуковой
структуре, очищенной от исторического наследия.

С уходом турков с территории Боки которской этот местный тип деловой ки-
риллицы постепенно уступает перед церковнославянской скорописью, рассадником
которой был монастырь Савина. Изменения наглядно наблюдаются на плане выра-
жения,  при чем старые местные формы некоторых букв держались до середины
XVIII в. На плане структуры, это местное письмо превратилось в (орфо)графический
субстрат церковнославянской скорописи, который на данной территории проявляся
в течение всего XVIII столетия.

Ключевые слова: сербское деловое письмо, минускуль, скоропись, «протову-
ковская» кириллица.
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Развој словних облика у ћириличким документима
XVIII в. из Боке которске и Старе Црне Горе

Напомена.  Одсуство варијантних знакова је доказ домаће ортографије у
скорописном руху (упрошћени списак знакова, сведен на штокавску структу-
ру). У том смислу, пада у очи касна појава ї и високог ᲄ, који по правилу иду
заједно с руским лексичким и графичким елементима. Јерови, јотоване лига-
туре, као и ѣ, учвршћују се овде тек од XVIII в. Исто важи и за графичке мар-
кере грчке лексике и црквенословенске графичке традиције: ѯ, ѱ, Ѳ, ѵ. До-
маћи знак ђ (у двојном значењу [ђ, ћ]) задржали смо у овом списку на њего-
вом изворном месту старословенског «ђерва», иако је он у том времену био
променио свој парадигматски статус и дошао после слова ч,1 зато што је то
место данас резервисано за друго особено домаће слово, које се овде појавило
средином XVIII в. – џ.

Oд друге половине XVII в. до средине XVIII века

ꙛ Ꙝ а а

Ꙉ б

в ᲀ в

 г

ᲁ 
Ꙗ  д д

е е

1 Нпр.  у Буквици Павла Посиловића из 1647.  (у његовој књизи Ц͘иет ѿ крипости), што је
потом поновио и Павле Соларић почетком XIX в. (упор. Станишић 2020-1, Станишић 2020-2:
119).
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ДОКУМЕНТИ  
ИЗ МАНАСТИРА САВИНЕ



29. август 1633.

ѿꙝꙛс мехмеꙘꙛе ꙘꙛзꙘꙛрꙛ рисꙛꙝскоꙛ иѿꙝꙛс
иꙈрꙛхимꙛе ихꙛжиомерꙛ ꙝꙛзорꙛ ꙝовскиех
кꙛпетꙛꙝꙋ исвемꙋ зꙈорꙋ потовꙛꙝомꙋ перꙛш||
комꙋ в. Ꙙ. ꙝ. ꙛпотом примисмꙋ вꙛшꙋ
потовꙛꙝꙋ кꙝиꙋ ирꙛзꙋмиесмо щоꙝꙛм пи||
шете рꙛꙘи ꙝекиех лꙋꙘи вꙛшиех Ꙙꙛсꙋ
ꙝꙛши ꙝꙛꙝе пꙋшке метꙛли исрꙛмотили
ми тои пређе вꙛше кꙝие ꙋли ꙝиесмо
Ꙉили истиꙝꙛ имꙛ ꙝꙛшиех ꙋкостꙛꙝици
ꙛли ꙝиесмо ꙝищꙛ пређе кꙝие вꙛше рꙛзꙋ||
миели ꙛми ꙝиесмо коꙝтеꙝи Ꙙꙛсе тꙛкꙛ
ствꙛр иꙝи ꙝиꙘꙛвꙛмо оꙈлꙛсти Ꙉезпꙋ||
тꙝои рꙛꙈоти хођемо тои рꙛзꙈирꙛти
итко ꙈꙋꙘе Ꙉезпꙋтꙛ иꙝио иꙝитиђемо
Ꙙꙛспꙋтеꙝ ѿовꙛрꙛ ꙛко ꙈꙋꙘꙋ тꙛкои иꙝили 
ипꙋшке Ꙉезпꙋтꙛ метꙛли хођемоих
кꙛстиꙛти ꙘꙛꙘрꙋи Ꙉезпꙋтꙛ ꙝеиꙝи
иꙈови веселио.
изрисꙝꙛ ꙝꙛ •кѳ• ꙛꙋстꙛ ꙝꙛ •҂ꙛхл• [29. 8. 1633]
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19. септембар 1633.
свииетлием иплемеꙝитием имꙋꙘрием исвꙛке vꙛсти
иvꙛсꙝе фꙛле Ꙙостоиꙝомꙋ ⷣꙝꙋ кꙛпетꙛꙝ ꙛꙝꙘрии пе||
тровиђꙋ иоспоꙘи стꙛриешиꙝꙛми перꙛшкием в.Ꙙ.п.
ꙛпотом примииосꙛм лꙋꙈеꙚливи лист вꙛшиех свие||
тлиех оспоцтвꙛ исреvеꙝием листом иесꙛм прими||ио
попоꙝосꙝикꙋ Ꙙесет толорꙛ ꙋпеvи итꙛкођер ие||
сꙛм рꙛзꙋмио све щоми пишꙋ вꙛшꙛ оспоцтвꙛ иꙋреvе||
ꙝомꙋ листꙋ итꙛкођер ꙋмиꙝꙋтомꙋ ꙛлити преꙘ реvе||
ꙝием ꙋпꙛрвомꙋ листꙋ щоми писꙛсте зꙛто иесꙛм оꙘсвеꙛ кꙛпꙛо Ꙉи||
ио изꙛто вꙛм оспоцтвом оꙘовꙛрꙛм Ꙙꙛиꙛ колико зꙛм||
оиꙋ пꙛрсоꙝꙋ ꙛлити трꙋꙘ ꙝелеꙘꙛм ꙝикꙛквꙋ плꙛт||
ꙋ ꙝеоли ꙚꙋꙘим Ꙉез престꙛꙝкꙛ ꙋvемꙈих моо вꙛш||
ием оспоцтвꙛм слꙋꙚꙈꙋ vиꙝити ꙛствꙛр коиꙛие окꙋр||
ꙛлꙛ ꙝꙛслꙋꙚꙈꙛх вꙛшиех зꙛциеђꙛ тоꙛие лꙛсꙝо свꙛши||
ием оспоцтвꙛм ꙛреvеꙝием толоримꙛ vемꙋсꙋ се Ꙉриꙝꙋлꙛ
вꙛшꙛ оспоцтвꙛ ипрешꙋ vиꙝилꙛ ствꙛр коиꙛме веомꙛ
зꙛсрꙛмилꙛ ꙛлити зꙛꙈꙋшилꙛ защоие заꙘостꙛ меꙝи ꙘꙛꙈ||
иих Ꙉиио ꙋмилости вꙛшиех свиетлиех оспоцтвꙛ
ꙛреvеꙝꙋ ствꙛр коиꙋми послꙛсте миие ꙝемиритꙛмо ꙝит||
иие примꙛмо закоиꙋ плꙛтꙋ защовꙛм ꙝеꙈивши тꙛкꙋ слꙋꙚ||
Ꙉꙋ ꙋvиꙝио мꙛꙝищꙛ ꙝемꙛꙝе реvеꙝꙋ ствꙛр иесꙛм примии||
о ꙋмиесто Ꙙииомꙛꙝꙛта ꙛлити Ꙙрꙛзиех кꙛмеꙝꙛ зꙛщоо
виꙘеђи ꙘоꙈро сꙛрце ꙛлити Ꙉиле оꙘлꙋꙈꙛви коиꙋми
ꙋкꙛзꙋиꙋ вꙛшꙛ оспоцтвꙛ зꙛтовꙛм ꙝꙛсвемꙋ зꙛфꙛлꙋем
веомꙛ сꙛрvꙛꙝо итꙛко стоим париђꙛꙝ Ꙉитвꙛм ꙝꙛслꙋꙚꙈии
ꙝео ꙋщосꙛм иꙛки слꙋꙚитесе мꙝоме защо ꙚꙋꙘим сꙛс||
вием сꙛрцем вꙛшꙛ оспоцтвꙛ послꙋꙚити иꙈовꙛс весе||
лио иꙋоспоцтвꙋ ꙋзꙘꙛрꙚꙛо иꙛ ꙝꙛзꙛповиꙘ вꙛшиех оспо||
цтвꙛ михо кꙋвелиђ писꙛх иvекꙛм оꙘовор ꙛкомиђе||
що вꙛшꙛ оспоцтвꙛ зꙛповиђети
изꙝовоꙛ ꙝꙛ 19 сетемꙈра ꙝꙛ 1633.
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6. мај 1682.

Свиетломꙋ исвꙛке ꙛсти иꙛсꙝе фꙛле Ꙙостои||
ꙝомꙋ ꙝ҇ꙋ крилꙋ змꙛиевићꙋ кꙛпетꙛꙝꙋ
перꙛшкомꙋ момꙋ приꙛтелиꙋ ѿꙝꙛс ꙛр||
слꙛꙝ ђехꙛие сꙛлꙋховиђꙛ в. Ꙙ. п. ꙛпотом
свиеꙘокꙋием зꙛхꙛсꙛꙝꙛ сꙛлꙋховиђꙛ ꙛфовићꙛ; Ꙙꙛ[?]
рее ивꙛꙝ злоков приꙘ Ꙙꙛ[?]мꙝом ꙘꙋꙚꙛꙝ
сꙛм хꙛсꙛꙝꙋ ꙛфовꙋ пеꙘесет Ꙙиꙝꙛрићꙛ
зꙛто кꙛко Ꙉих молиеꙝ оꙘ истоꙛ хꙛсꙛ||
ꙝꙛ Ꙙꙛием свиеꙘоꙛꙝство по овомꙋ писмꙋ
кꙛко ꙋх из ꙋстꙛ истоꙛ ивꙛꙝꙛ; ꙋто||
лико ꙛко що моꙚемо ꙝꙛове стрꙛꙝе мо||
Ꙛетесе ꙋꙝꙛс поꙋзꙘꙛти ꙝеꙘрꙋо Ꙉо||
ви веселио иꙋ . ꙋзꙘꙛрꙚо
из ꙝовоꙛ ꙝꙛ •6• мꙛиꙛ • 1682–
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10. фебруар 1702.

1)
слꙜвꙜ Ꙗ҇ꙋ Ꙉ҇ꙋ ꙝꙜ 1702 м. ∂еꙈрꙜрꙜ - 10 ꙋꙝовомъ ꙝꙜвꙜроши̇
ꙖꙜсе зꙝꙜ поꙍ̑вомꙋ и̇сти̇ꙝомꙋ пи̇смꙋ кꙜко ми̇ Ꙗви̇е сес||
тре ꙍ̑ђе речеꙝе ꙜꙝђꙜ и̇ͱꙜꙝꙜ ђери̇ покои̇ꙝоꙜ кꙋвеле
Ꙝсестре покои̇ꙝоꙜ ꙝи̇кꙜ кꙋвеле и̇мꙜтꙜ и̇ђꙋрꙜ ꙍ̑Ꙗꙝово||
Ꙝ свꙜроши̇ стꙜри̇ꙝи̇ци̇ ꙈꙋꙖꙋђи̇ ꙍ̑стꙜле си̇роте
и̇зꙜꙝꙜше покои̇ꙝе ꙈрꙜђе и̇тꙜко Ꙗости̇жеꙝꙜсъ теш||
кꙜ сиротиꙝꙜ и̇потреꙈꙜ и̇Ꙗође Ꙉри̇еме и̇ꙝꙜшꙜ сређꙜ
ꙖꙜсе ꙋꙖꙜмо позꙜкоꙝꙋ крсђꙜꙝскомꙋ кꙜкосꙋ иꙍ̑стꙜ||
ле ꙝꙜше сестре и̇ꙝеи̇мꙜюђи̇се ми̇ речеꙝе сꙋчи̇ме
ꙋꙖꙜти̇ Ꙗопꙋштꙋемо и̇преꙖꙜемо ꙋрꙋке свꙋ ꙍ̑ꙈлꙜсъ
и̇оспоꙖꙜрстъво ꙍ̑земле кою ꙝꙜми̇е ꙖꙜꙍ̑ превеꙖ||
ри̇ при̇ꙝци̇пъ зꙜрꙜꙝꙋ кꙜкосе море ви̇Ꙗи̇ети ꙋ∂е||
щи̇ꙖꙜмъ оспоцки̇емъ кое и̇мꙜꙖꙋ кое земле
ꙝꙜхоꙖесе ꙋмели̇ꙝи̇ Ꙝто ꙋрꙋке преꙖꙜемо ꙈлꙜ||
жеꙝои̇ оспи̇ коͱꙜ е црквꙜ ꙝꙜ сꙜви̇ꙝи̇ и̇ꙍ̑ꙝи̇емъ
свещеꙝи̇комъ Ꙝли̇ ти̇ кꙜлꙋђеромъ кои̇ ꙝꙜс слꙋже
Ꙝтое стꙜри̇еши̇ꙝꙜ си̇меꙍ̑ꙝъ трови̇ђ зꙜто ꙖꙜемо
ꙝи̇мꙜ сви̇емꙜ кои слꙋже речеꙝꙋ црквꙋ сꙜꙖе и̇ ко||
и̇ ꙈꙋꙖꙋ слꙋжити ꙋꙝꙜпреꙖꙜкъ ꙈꙋꙖꙋђи тꙋ рꙜц||
и̇ю и̇спроси̇ꙍ̑ Ꙗⷣъ влꙜꙖи̇кꙜ сꙜвꙜти̇е ꙋпреꙋзви̇ше||
ꙝоꙜ ⷣꙝꙜ соврꙜ прови̇ꙖꙋрꙜ ∂еꙖри̇Ꙝ ꙈꙜꙖоерꙜ
кои̇ е Ꙗопꙋсти̇ꙍ̑ ꙖꙜи̇мꙜ ꙍ̑вꙜ землꙜ слꙋжи̇ти̇
речеꙝꙋ црквꙋ ꙝꙜсꙜви̇ꙝи̇ и̇ми̇ оꙈи̇е речеꙝе сестре
Ꙗопꙋсти̇смо и̇ꙖꙜсмо землꙋ и̇ꙖоꙈрꙜ коͱꙜсꙋ ꙋмели̇||
ꙝи̇ и̇∂ещи̇ Ꙗе коесꙋ ꙍ̑Ꙗъ земꙜлꙜ ꙋмели̇ꙝи̇ ꙖꙜ||
и̇мꙜю ꙍ̑ꙝи̇ и̇сти̇ црковꙝи̇ свещеꙝи̇ци̇ ꙋжи̇вꙜ||
ти̇ ꙋви̇екъ ꙍ̑ꙖꙜꙝꙜс кꙜкосмо ми̇ ꙖоꙖꙜꙝꙜсъ

40



41



2)
и̇тꙜко ми̇ си̇роте ꙝеи̇мꙜюђи̇се чи̇ме ꙋꙖꙜти̇ ꙖꙜꙖе ꙝꙜмъ ꙍ̑Ꙉи̇||
емꙜ сестрꙜм црквꙜ и̇речеꙝи̇ свещеꙝи̇ци̇ зꙜꙝꙜше потреꙈе ꙖꙜшеꙝꙜм
цеки̇ꙝꙜ ꙖвꙜꙖес и̇ꙖвꙜ ꙋзлꙜтꙋ реко — 22
ꙋпoмoђ зꙜꙝꙜше прђи̇е Ꙝми̇ сестре оꙈи̇е ꙋеꙖꙝо ꙖꙜꙖос||
мо речеꙝои̇ цркви̇ земле и̇ꙖоꙈрꙜ ꙋмели̇ꙝи̇ коͱꙜсе ꙝꙜхоꙖе
ꙖꙜꙝеи̇мꙜмо ꙍ̑ꙖꙜꙝас веђе ми̇ ꙝи̇кꙜкве и̇лꙜке ꙍ̑Ꙗъ речеꙝе
земле ꙝи̇ми̇ речеꙝе сестре ꙝи̇ ꙝꙜше Ꙗрꙋе сестре ꙝи̇
ꙍ̑ꙖꙝꙜшеꙜ роꙖꙜ ꙝи̇ племеꙝꙜ ꙝи̇ рођꙜкꙜ ꙝи̇ ко Ꙗрꙋи̇ ꙖꙜꙝеи̇||
мꙜ ꙝи̇ко ꙝи̇щꙜ претеꙝꙖи̇ти̇ ꙍ̑Ꙗречеꙝе земле Ꙝколи̇ Ꙉи̇ ꙋкое
Ꙉри̇еме претеꙝꙖи̇ꙍ̑ кою ствꙜръ ꙍ̑ꙖꙝꙜшеꙜ роꙖꙜ Ꙝли̇ти̇ зꙜкои̇
Ꙗꙋъ ꙝꙜшъ Ꙝли̇ ꙝꙜше ꙈрꙜђе Ꙝли̇ зꙜкои̇ Ꙗрꙋи̇ ꙋзрок
ꙍ̑ꙖꙝꙜсъ ꙍ̑ꙈлеꙜвꙜмосе ми̇ речеꙝе сестре ꙍ̑Ꙗовори̇ти̇
зꙜсвꙜкꙋ ствꙜръ ꙍ̑вꙋ кꙜко ꙍ̑Ꙗи̇зоръ овори̇ и̇ꙖꙜемо
ꙍ̑Ꙉи̇е ꙋеꙖꙝо ꙍ̑ве земле ꙜꙝђꙜ и̇ͱꙜꙝꙜ и̇ꙖꙜꙈи̇ що ꙍ̑Ꙗови̇е
ствꙜри̇ орꙝи̇е ꙍ̑кꙋри̇ло ꙖꙜи̇мꙜмо тꙜко ꙍ̑Ꙉи̇е ꙍ̑Ꙗъово||
ри̇ти̇ и̇ꙍ̑ꙈрꙜꙝи̇ти̇ и̇Ꙉи̇ђе поꙖъпи̇сꙜꙝо сꙝи̇ꙍ̑ве стрꙜꙝе ꙝи̇
рођꙜкъ ми̇хо кꙋлꙋꙝꙈꙜри̇ђ зꙜеꙖꙝо сꙋтри̇ си̇еꙖокꙜ
кои̇се поꙖпи̇шꙋ ꙖꙜсꙋ ви̇еровꙜꙝи̇ ꙝꙜсвꙜкомꙋ миестꙋ.
и̇зꙜ веђе ви̇еровꙜꙝе ꙋчи̇ꙝи̇ ꙍ̑во пи̇смо ͱꙜ си̇мо
ми̇лꙋти̇ꙝовъ ꙈꙋꙖꙋђи молеꙝъ ꙍ̑Ꙗ речеꙝе Ꙗви̇е сес||
тре Ꙝꙝђе и̇ͱꙜꙝе и̇ꙝи̇ꙍ̑вꙜ рођꙜкꙜ ми̇ͱꙜ кꙋлꙋꙝꙈꙜри̇ђꙜ.
иꙜ михо ивꙜꙝов кꙋлꙋꙝꙈꙜриђ потпишꙋем ꙝꙜи||
ме речеꙝиех ђевоꙜкꙜ кꙋвелиђꙜ. иꙈих сиеꙖо||
к орꙝем писмꙋ.
иꙜ проꙖꙜꙝъ воиꙝовиђ мꙜꙜзиꙝовиђ есꙜм свеꙖокъ орꙝемꙋ писмꙋ.
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12. август 1704.

1)
[…]ꙝꙜ 12 ꙜꙋстꙜ 1704 ꙋтоплои ꙋꙝовомꙋ…
ꙝекꙜ се зꙝꙜ повомꙋ писмꙋ Ꙝлити шкритꙋ
кꙜко иꙜ костꙜиꙝъ кꙝезꙜ рꙜꙋтиꙝꙜ сиꙝъ имо||
Ꙝ ꙈрꙜђꙜ комлеꙝъ иꙍ҆во свꙜ три ꙈрꙜтꙜ зꙜлꙜꙜмо
кꙝезꙋ иꙍ҆вꙜꙝꙋ вꙋиꙝовиђꙋ сꙜвиꙝе ꙝꙜше
щосе ꙝꙜꙍ҆и ꙝꙜ ђꙋрђевꙋ Ꙉрꙋ кꙋђꙜ иꙈꙜщꙜ
ивиꙝорꙜъ иливꙜꙋ иземлꙋ ꙍ҆рꙜђꙋ зꙜцекиꙝꙜ
40 vетресети щоꙝꙜме ꙋзеꙍ҆ свꙋ сеꙈе
ꙋ҇ꙝꙜ кꙜвꙜлиерꙜ рꙜꙍ҆виђꙜ ꙜꙝимꙜсе помꙜꙜмо
ими ꙜꙝꙜꙝе плꙜђꙜмо оꙈитъ кꙜкое рꙜ||
злоъ ꙝꙜоиꙝꙋ ꙋꙍ҆вꙋ ржꙜвꙋ сꙜмо Ꙝе
кꙝезъ иꙍ҆вꙜꙝъ сиꙋръ зꙜто мꙋ Ꙝемо све
щосе ꙝꙜꙍ҆и ꙝꙜђꙋрђевꙋ Ꙉрꙋ икосе ꙝꙜђе
Ꙝпотъ пишесе зꙜсвеокꙜ Ꙝе веровꙜꙝо
ꙝꙜсвꙜкоⷨ местꙋ ипрꙜви иꙈоꙜꙍ҆ оꙈро
иоꙈꙜр vꙜсъ вꙜзꙜ.
иꙜ кꙝезъ проꙜꙝъ мꙜꙜзиꙝовиђ ꙍ҆во писꙜ—
Ꙉих молеꙝъ ꙍ҆свꙜ три ꙈрꙜтꙜ костꙜиꙝꙜ
комлеꙝꙜ иꙍ҆вꙜ иесꙜм свеокъ ꙍ҆вомꙋ пис[мꙋ]
ͱꙜ лꙜзꙜръ ми̇ли̇ꙝъковъ есꙜмъ сᲀеокъ оръꙝемꙋ
писъмꙋ
ͱꙜ митꙜр жꙜрковиђ есꙜм свеок
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2)
ꙝꙜ светꙋ петкꙋ ꙝꙜ 14 ꙍ҆томрꙜ 1704 ꙋвꙜро[ши]
ꙝекꙜсе зꙝꙜ кꙜко комлеꙝъ иꙍ҆во сиꙝови
кꙝезꙜ рꙜꙋтиꙝꙜ Ꙝше ђꙋрђево ꙈрꙖо све
щосе ꙝиꙍ҆во ꙝꙜзивꙜ Ꙝше кꙝезꙋ иꙍ҆вꙜꙝꙋ
що ꙋvиꙝи Ꙝ е оꙈро ꙋvиꙝиꙍ҆ Ꙝсмо зꙜцекиꙝ[…]
40 що е зꙜꙝꙜсъ иꙜмꙜцъ зꙜꙍ҆виђꙋ иꙜкосе
више тоꙜ ꙜꙝꙜсе ꙝеꙍ҆лꙋши иꙈоꙜꙍ҆ оꙈр[о]
сеокъ кꙝезъ проꙜꙝ сꙜвꙜ ꙍ҆поповꙜ.
ͱꙜ воиꙝ мꙜꙝоилов есꙜм свеок
и̇Ꙝ и̇вꙜꙝ Ꙝ̈ви̇етови̇v[?] и̇есꙜꙝ си̇еок
орꙝемꙋ пи̇смꙋ
ꙝꙜ 1710 ꙍ҆томрꙜ 28 плꙜти иꙜ кꙝезъ
проꙜꙝъ кꙜвꙜлерици стиепꙜ рꙜꙍ҆виђꙜ
зꙜ ђꙋрђево Ꙉро ꙝꙜꙍ҆ви шкритъ цё 20
ꙝꙜ 1911 послꙜ повиꙋ иплꙜти ꙋкотор цё 20
послие ꙝꙜмирисмо цекиꙝꙜ 20
свех плꙜти рꙜꙍ҆виђꙋ иꙋзе шкрит
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1. септембар 1714.

ꙝꙜ први сетемрꙜ Ꙝ҂ѱꙇ 1714 ꙋꙝовомꙋ
ꙝекꙜсе зꙝꙜ повоме писмꙋ Ꙝлити
шкритꙋ кꙜко ꙋзе иꙜ петко терзиђъ
сꙜвиꙝе ꙋоспоиꙝꙜ проиꙋмꙝꙜ ꙜврилꙜ кꙜлꙋ||
ђерꙜ ꙝꙜꙈꙋтиꙋ цекиꙝꙜ 35 велꙋ
триесети петъ зꙜкоемꙋ Ꙝемъ
ꙋреꙋмъ мои виꙝорꙜъ покꙋђомъ попꙜ
ђꙋрꙜ Ꙝрееꙝе цекиꙝе Ꙝмꙋи имꙜмъ
лиепо врꙜтити лꙜвꙝо иꙝꙜꙝе о||
ꙈитꙜкъ кꙜкое зꙜкоꙝъ ꙝꙜоꙖище
ꙝꙜсто есетъ щоꙋстое тꙜкох
ꙋоворисмо зꙜоиꙝе три Ꙝколи
ꙝеꙈи врꙜтиꙍ̑ рееꙝе цекиꙝе ꙝꙜро||
къ иоꙈитꙜкъ ꙜимꙜсе ꙝꙜплꙜт||
ити ꙝꙜистомꙋ виꙝорꙜꙋ иꙈи||
ђе ꙍ̑ђе ꙋписꙜꙝꙜ вꙜ свеокꙜ ꙖꙜꙈꙋ||
ꙋ веровꙜꙝи ꙝꙜсвꙜкоме местꙋ.
иꙍ̑во писꙜ иꙜ кꙝезъ проꙜꙝъ мꙜꙜ||
зиꙝовиђъ Ꙉимолеꙝъ ꙍ̑ъ рееꙝо||
Ꙝ петкꙜ терзиђꙜ ꙝеꙋмиꙋђи оꙝъ
писꙜтъ иꙈоъ Ꙝꙍ̑ оꙈро вꙜзꙜхъ
иͱꙜ иꙍ̑во петровиђ свеочим орꙝе писмo.
Дуж леве маргине дописано:
ꙜпꙜк ꙋзе сꙋви̇ше сⷡр ꙍ̑ви̇ цеки̇ꙝꙜ щосꙋ ꙋшкритꙋ ме||тꙋти̇ и̇ꙋпи̇сꙜти̇ Ꙝе ми̇ 
ви̇ше цеки̇ꙝꙜ есет ꙇ велꙋ цеки̇ꙝꙜ есет ꙇ ꙋзе ꙋмое рꙋке ͱꙜ и̇сти̇ петко терзиђ 
и̇ꙍ̑во попи̇сꙜ ͱꙜлꙜзо ми̇ли̇ꙝко||ви̇ђ речеꙝи̇ сꙜмꙜрчи̇ђ Ꙉи̇вши̇ молеꙝ ꙍ̑ и̇стоꙜ 
пе||ткꙜ терзиђꙜ ꙝеꙋми̇ꙋћи̇ ꙍ̑ꙝ пи̇сꙜти̇ и̇ꙍ̑ве цеки̇ꙝе ꙋзе ꙋи̇стоꙜ кꙜлꙋђерꙜ 
Ꙝври̇лꙜ сꙜви̇ꙝе
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20. март 1715.

слꙛвꙛ ꙝ҇ꙋ Ꙉ҇ꙋ ꙝꙛ 1715 ꙝꙛ 20 мꙛрчꙛ ꙋрӥсꙝꙋ ꙝꙛлꙛтӥꙝс||кꙋ
оꙈро ꙛсе зꙝꙛ сӥеочӥо поꙍ̑воме писмꙋ
кꙛко прӥмӥхъ ӥͱꙛ мӥхꙛӥло ӥꙍ̑вꙛꙝовъ
ӥꙍ̑во сђепꙛꙝовъ ꙍ̑кꙛпетꙛꙝꙛ серꙛрꙛ
петрꙛ ђеловӥђꙛ ꙋкꙛтꙛ Ꙉӥелӥе 20
щоꙝꙛмӥе ꙍ̑стꙛвӥо покоӥꙝӥ стрӥцъ
мӥтꙛръ Ꙉоꙛмꙋ ꙋшꙋ простӥ
ӥꙍ̑вӥ ӥстӥ ӥꙝꙛръ щоꙝꙛмъ ꙛе
серꙛръ ꙍ̑зꙛръ зꙛзвꙛтӥ ꙍ̑оспоӥ||
ꙝꙛ ӥꙋмꙝꙛ ђорђӥе сꙛсꙛвӥꙝе Ꙉӥое прӥ||
мӥо ӥͱꙛ мꙛто вꙋковъ пӥсꙛхъ ꙍ̑вꙋ
речеꙋꙋ Ꙉӥвшӥ молеꙝъ ꙍ̑ӥстоꙛ
мӥхꙛӥлꙛ ӥꙍ̑вꙛ ꙍ̑зꙛръ зꙛзвꙛтӥе
ӥесꙛмъ сӥеокъ коеђе Ꙉӥтӥ ӥоще
попӥсꙛто ꙍ̑рꙋе рꙋке вӥе.
ͱꙛ сђепꙛꙝъ мꙛтовъ шꙋꙝъеђи̇чъ си̇еочи̇мъ орꙝем[ꙋ] пи̇см[ꙋ]
иͱꙛ сђепꙛꙝъ митровъ кꙛтꙋриђъ съеокъ о||
ръꙝемꙋ писъмꙋ кꙛко овори.
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25. септембар 1717.

1) 
Ми Алвиже Моценио Третый за
преведрꙋю репꙋꙈликꙋ ᲀенецїянскꙋю,
Проведиторъ енералъ ѿ ꙍ̑рꙋжїя ᲀъ
далмацїи и҆ ᲀо АлꙈанїи, и҆прочая.
Бꙋдꙋћи дала о҆ва Карика днꙋ ѻ҆ц҇ꙋ
и҆ꙋменꙋ реческоа закона Стефанꙋ
ЛюꙈиꙈратићꙋ, Канапахъ Четиридесетъ
Двадесетъ ꙋселꙋ драчево, кои Ꙉяхꙋ
тꙋрчина рꙋстемꙈера, А дрꙋїехь =20= ꙋꙣержꙜви
ЗвꙜлине кои Ꙉяхꙋ тꙋрчинꙜ Мꙋстафе Азића. Какое све
лѣвше изоворено ꙋнѣовои и҆нвещиди
ѿ =21= текꙋщао: и҆зато Мы рꙜзꙋмѣвꙜю[ћи]
дареченныи днъ и҆ꙋменъ и҆мꙜ Ꙉыти
ꙋнапрїедъ познанъ осподаромь ꙍ̑нїехъ
Канапахъ Законнымь, и҆неꙍпротивленныⷨ,
Заповѣдамо сⸯнаиꙈолимь начиномь
и҆ сⸯвластїю Нашео Генералата.
Кметамь ѻ҆нымь коиꙈи садъ ꙣержали
реченне землѐ и҆ ꙍ̑стале СтаꙈиле, ꙣакꙜко
ᲀиде ѻ҆во наше писмо и҆маю ꙋпꙋть
ринꙋнцїяти и҆предати ꙋсвоꙈоднꙋ ᲀласть
ᲀышепомянꙋтао и҆ꙋмена. Све ꙍ̑но
що пошедиваю [то есть держе] ѿ разлоа
реченⷩоа Подпїенꙋ 50 дꙋкатаⷯ и҆дрꙋиⷯ
наказанїяхъ и҆прочая. Али Ꙝко
претендивꙜю ᲀерхꙋ и҆стїехъ доꙈарꙜхь
Какавь разлоъ за ꙋзрокъ кое перве нїꙍве
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2) 
Ниове и҆нвестиде, Некасе Јаве
предⸯ насъ даимь Ꙉꙋде ꙋчиненъ
Сꙋдъ и҆правица. Ꙋвѣрꙋ
чеꙍ и҆прочая.
Ꙋкоторꙋ 25 септемрїа, 1717.
Алвиже Мꙋценио Третый Проведиторъ енераль
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14. јул 1718.

козꙜ стꙜре полоꙚни̇ке о ꙜрꙚꙜве, коли̇ко зꙜ оне щосꙋсе нꙜи̇зꙜни̇е пре||
Ꙝли по нꙜши̇емъ оспоовꙜни̇емъ, остꙜи̇е нꙜрећи̇ено зеренꙜлꙋ нꙜшемꙋ
ꙋꙜлмꙜци̇ꙋ кꙜко и̇още зꙜ олꙋчени̇е о коꙜ и̇елꙜ нꙜ кори̇стъ о цꙜр||
кве лꙜвне о топле вꙜрошꙜ оъ новоꙜ, кои̇е имꙜи̇ꙋћи̇ Ꙉи̇ћи̇е
при̇кꙜзꙜнꙜ оспоцкꙜ воли̇Ꙝ. ꙋтолико остꙜи̇еи̇м ꙜтꙜ слоꙈоꙜ пи̇тꙜнꙜ
оъ ꙜціꙜ мꙜ сꙜмо сꙜ роꙈе и̇ роꙜ що Ꙝти̇ Ꙉꙋе овꙜ ꙜрꙚꙜвꙜ и̇ кꙜ
Ꙉи̇ Ꙉи̇ле пренесене и̇ рꙋꙜ ми̇естꙜ о нꙜше ꙜрꙚꙜве Ꙝли̇ти̇
влꙜꙜни̇Ꙝ нꙜшеꙜ, кꙜкои̇е Ꙝто перꙜщꙜни̇мꙜ, пꙜщрови̇ћи̇мꙜ и̇ ꙜрꙈли̇||
Ꙝни̇мꙜ поши̇ли̇ꙋћи̇ о тоꙜ нꙜснꙜни̇е мꙜћи̇стрꙜтꙋ нꙜшемꙋ о Ꙝці||
и̇Ꙝхъ. скꙋпли̇Ꙝмосе и̇още Ꙝти̇и̇м Ꙝ моꙋ скꙋпи̇ти̇се ꙋ вꙜрошꙋ
оътопле ꙋпри̇ли̇ци̇ и̇ телесꙋ окомꙋни̇тꙜи̇ кои̇Ꙝ и̇мꙜ Ꙉи̇ти̇
влꙜꙜнꙜ о и̇еноꙜ кꙜпетꙜнꙜ и̇ четери̇ и̇ сꙋћи̇е и̇ и̇еноꙜ кꙜн||
ꙚꙜли̇ерꙜ, Ꙝ стꙜвли̇ꙋсе о и̇сте комꙋнитꙜи̇ и̇ Ꙝсе проми̇ени̇вꙋ
свꙜко ои̇ще съ оꙈлꙜсти̇ сꙜ сꙋи̇ти̇ прꙜве ци̇ви̇ле що мећи̇ꙋ
ни̇мꙜ Ꙉꙋꙋ, срꙜвꙜ ꙜпелꙜци̇он оспоцки̇ем нꙜши̇ем при̇кꙜи̇ни̇ци̇||
мꙜ, съ плꙜтом сꙜмомꙋ кꙜпетꙜнꙋ есет ꙋкꙜтꙜ нꙜ ми̇есец о
оспоцке скри̇ни̇е, Ꙉи̇ће слоꙈони̇ о свꙜке рꙜꙈоте рꙋковни̇е
зрꙜве све при̇ое о нꙜшеꙜ послꙜ. съ скꙋпли̇еном пꙜмети̇
фꙜли̇екоме ꙜрꙚꙜтъ имꙋ оꙈрꙜнене оспоцке кꙋнфине сⸯни̇ови̇||
ем и̇ꙋнꙜщвом о орꙋꙚи̇Ꙝ непри̇ꙜтелскоꙜ, Ꙉи̇ћи̇е ци̇ни̇ени̇ пꙜсꙜт
и̇ оспоцке мꙋни̇ци̇они̇ оновоꙜ петъ стоти̇н пꙋшꙜкꙜ нꙜ ꙜрꙈ||
ꙜнꙜшкꙋ пи̇тꙜни̇ехъ сꙜщо оъ они̇ехъ прови̇ꙋрꙜ нꙜ ми̇ерꙋ о по||
треꙈе, оъ зеренꙜлꙜ Ꙝли оъ естрꙜори̇нꙜри̇Ꙝ оъ которꙜ Ꙉꙋе
и̇мъ ꙋ потреꙈи̇ рꙜси̇елено, и̇ и̇мꙋ Ꙉи̇ти̇ опетъ врꙜћи̇ени кꙜъ
пристꙜне потреꙈꙜ, сꙜ опетъ вꙜлꙜти̇и̇мъ, и̇ и̇мꙋ и̇мъ опетъ оъ овꙋ||
Ꙝ Ꙉи̇ти̇ Ꙝте шестъ ꙈꙜни̇ерꙜхъ, и̇ и̇еꙜн стенꙜрꙜ ꙋтвꙜр||
ћи̇ени̇ ви̇ тꙜки̇ехъ нꙜши̇ехъ оспоцки̇ехъ лꙋꙈли̇ени̇ехъ скꙋпли̇||
енꙜхъ сꙜрчꙜни̇ехъ съ кои̇емꙜсте Ꙉи̇ли̇ при̇мли̇ени̇, стꙜвни̇смо Ꙝ
поспи̇ешꙋи̇ћи̇ вꙜше сꙜврꙜћи̇ени̇е къ вꙜши̇ем кꙋћи̇ꙜмꙜ, чи̇ни̇||
ћи̇ете при̇ми̇ти̇ они̇емꙜ прели̇ꙋꙈли̇ениемꙜ полоꙚни̇ци̇мꙜ, и̇ ви̇и̇||
ети̇ нꙜшꙋ поли̇ꙋꙈли̇енꙋ олꙋкꙋ сꙜ нꙜсли̇еовꙜти̇и̇м сви̇еочꙜн||
ствꙜ оъ нꙜше ли̇ꙋꙈꙜви̇ съ стꙜвносћи̇ꙋ Ꙝ и̇мꙜте и̇ощъ ви̇ пр||
и̇ни̇ети̇ ꙋ свꙜкои̇ъ потреꙈи̇ твꙜри̇нꙋ о вꙜше ви̇ере, вꙜсꙜ ве||
ћи̇е чꙜсти о и̇сте сꙜрчꙜне ли̇ꙋꙈꙜви пꙋт нꙜшеꙜ оспоцкоꙜ
именꙜ.

55



съ кои̇ом оꙈлꙜсти̇ о овоꙜ нꙜшеꙜ сꙈорꙜ шꙜли̇емо вꙜми тꙜко Ꙝ и̇свꙜрши̇те
ꙜтꙜ ꙋ нꙜшемꙋ ꙋꙚевꙋ пꙜлꙜцꙋ нꙜ четернест лꙋли̇Ꙝ 1718
Дописано на средини леве маргине:
препи̇сꙜнꙜ ис лꙜтинскоꙜ ꙋ слови̇нски̇ пери̇вои̇ъ оъ и̇ези̇кꙜ
по контꙋ мелки̇орꙋ кꙜси̇ми̇рꙋ рꙜкови̇ћи̇ꙋ кои̇ Ꙉи̇ молен сꙜ при̇пи̇сꙜти̇
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26. јануар 1719.

Моѵ̋сеи Мл͠остїю Ꙉж҇їю въсе Срълⷠͱем и̋ Ꙉларꙍ Паᲄрїаⷬ ⷯ,
Ꙋмѣнⸯнїе на́ше пишеᲄ Како поꙈлꙜженⷩꙍ пре҇Стаⷡлнⸯни
пр҇ꙍ҆сщ҃енⸯнао миᲄроⷫолита захлⸯмискꙜо ЋерасимꙜ,
Емꙋже Ꙉѹⷣи вечⸯнаⷶ памеᲄ. їео и҆мѣнїю и҆ꙍ҆стаⷡшꙋ
върꙋкаⷯ чтнеи҆шао а҆рхимаⷩⸯрита ᲄреꙈискꙜо н҇а
еꙍⷬїꙜ. миⷤе по Старовр҇меноⷨ нꙜвичаю, какое и҆ме||
ла нꙜша СтаⷬꙜ вѣликꙜꙜ црк҇ꙍⷡ паᲄрїаⷬхїꙜ срьⷠскаѧ
пчⷺ, по СꙜмрⸯти а҆рхїереꙍ кои҆сѣ посрьⷠски прСтолꙍ
ꙍⷠрѣтаю. и҆хь и҆менїе ꙋ҆пꙜᲄриаⷬхїю срьⷠскꙋю аꙈѹⷣе
Како щосꙋ и҆поСвещенⸯни нꙜꙍнꙋ цркꙍⷡ и҆наню
ѿправолꙜвниⷯ хртїͱꙜ млтиню есꙋ примали и҆що
Ꙉешѣ нꙜⷨ нꙜсамрⸯти ꙍтавїо влⷣкꙜ Ћераси •р• злꙜти.
и҆то ѹ҆свое рꙋке примимо, їеще ктомꙋ вѣлицеи
цркⸯви и҆Скамо  ѿео СтѣжанїꙜ. и҆па ѹ҅зѣхо
ѿрꙋ а҆рхимаⷩⸯрита кѵ еꙍїꙜ злати чилꙍ ве
Стотине и҆пеѣсетъ. и҆то чии СꙜвие писани три
стоᲄине и҆пѣесеᲄ цѣкиꙜ щомо примили ѹ҆Свою рꙋкꙋ
ѿСтѣжанїͱꙜ влⷣке Ћерасима. їеще Ктомꙋ и҆щемо
тоо раⷣи аемо ꙍ҆во пимо вꙜрꙋце чтнеишао а҆рхи||
маꙿрита кѵ еꙍїа, ͱꙜ҆ко амꙋ Ꙉѹⷣетъ навꙜсꙜ||
ко мѣсто Свакꙍ заверованно и҆анемаю Ктомꙋ
ѿео нито ᲄражиᲄи. сеже Ꙉитъ:
Мца н КЅ, ѹ҆ махиню. На ҂Ꙝѱѳꙇ҇

57



58



26. март 1723. 

МцꙜ мꙜⷬтꙜ въ КЅ нꙜ ҂Ꙝ҃ ѱ҃ к҃ ҃ ꙋновоⷨ ꙋмонꙜтирꙋ СꙜви
некꙜе знꙜ по ꙍвомꙋ пимꙋ Ꙝлити полиц҇ кое ꙜꙈꙋе веровꙜно
вꙜзꙜ инꙜвꙜкомꙋ метꙋ прⷺь ховниⷨ и ц[?]веᲄꙍвниⷨ чиноⷨ кꙜко
ͱꙜ ꙍтꙜць Ꙝѵѯен̾тїе Ꙝвриловић пореклоⷨ мꙜрⸯитић нинѣ
иꙋмꙜⷩ ѿмонꙜтирꙜ пиве примиⷯ ѿрꙋкꙋ нꙜ влⷣке стевꙜⷩ
ЛюꙈиꙈрꙜтићꙜ иѿ ꙍцꙜ ЛеꙍнтиꙜ Ꙝ҆рхимꙜⷩритꙜ ѿмонꙜтирꙜ
треꙈинкоꙜ примиⷯ ꙋмое рꙋке цекинꙜ Ꙝлити ꙋнⸯꙜрꙜ ⁓р҃⁓
велиⷨ стотинꙋ Ꙝ҆пⸯрво прошꙜⷣшиⷯ оинꙜⷯ примимо ѿистиⷯ
вишереченниⷯ ѿтꙜць ѿмонꙜтирꙜ сꙜвине ͱꙜ҆ и҆сти
їꙋмꙜⷩ сꙜмоиꙍⷨ ꙈрꙜтїꙍⷨ ѿмонꙜтирꙜ пиве примимо цекинꙜ
т҃ н҃ велиⷨ тристꙜ ипеᲄесеᲄ Ꙝꙍвое све прьво исꙜꙜш̾не
ѿпокоиноꙜ претꙜвꙜлшꙜое влⷣке ерꙜсимꙜ рꙋпићꙜ щое
ꙍтꙜвиꙍ нꙜсвоеи сꙜмрьти зꙜсвою ꙋшꙋ ꙋнꙜшъ монꙜтирь
пивки зꙜто ͱꙜ и҆сти їꙋмꙜⷩ Ꙝѵѯеⷩтие ѿвише
реченнꙜо пиве монꙜтирꙜ чиниⷨ ꙍ҆во пимо своиꙍⷨ
рꙋкоⷨ ꙋверениͱꙜ рꙜⷣи иположиⷯ свои печꙜᲄ ипоⷣпиꙜⷯ
своею рꙋкою зꙜꙈолⸯше веровꙜне иꙍꙈещꙜюсе полꙜти
ѿмонꙜтирꙜ нꙜшео пимо сьпечꙜѿмь монꙜтирскиⷨе
КꙜкомо примили ми свꙜ ꙈрꙜтиͱꙜ и҆ꙍци нꙜшео
монꙜтирꙜ примимо цекинꙜ ѿвише речениⷯ ꙍтꙜць
сꙜсꙜвине цекиⷩ ꙋ҆ н҃ велиⷨ четири стотине ипеесеᲄ
їͱꙜ иꙋмꙜⷩ Ꙝѵѯентие ꙜвермꙜвꙜⷨ орнͱе
пимо своиꙍⷨ истоⷨ рꙋкомь
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25. јул 1734.

1734 оꙣꙋ јꙋлїя 25 ꙣня
Bо монастірꙋ Ст҃о Арха҃лскомъ Крци.
Ја҆ ниже Сеꙍ̀ моею̀ рꙋкою попⷣисанїй еꙍ́рїи јꙋ́менъ
Крчкїй ᲀсе ниже помянꙋто ᲀ семъ пи́смѣ ᲀ цѣло́сти з̾||
Ꙉратїею о моих рꙋкъ прїялъ, а҆ и҆мянно талерꙍвъ Ꙉы[?]||
тїих весто шетнаꙣесяᲄ ––216:
и҆ Еꙣи́нꙋ ми́трꙋ Архиереискꙋю Коя́е Ꙉыла̀ покоиноꙍ Архиман||
ꙣрита Стефана, а҆ преⷣ Сме́рть покоиноꙍ рꙋфима Епикопа
ꙣномъ С[?]вꙋемъ треꙈинскимъ ономꙋ рꙋфимꙋ пози́чена.
и҆ Еꙣи́нъ Епитрахи́ль ши́тїй золотꙍ. и҆Тоꙍ̀ ра́ꙣи
ͱа јꙋ́меⷩ ᲀишепи́сатїи и҆Спрочи Ꙉра́тїамъ аемо ꙍ҆во
наше Писмꙍ̀ ꙍꙈще ᲀсе чтномꙋ оцꙋ Леꙍⷩтїю а҆вра||
мовичꙋ Архимаⷩдритꙋ треꙈи́нскомꙋ споꙣписо рꙋки на||
шея и҆печатїю монастїрскою у҆вѣре́нїа
раꙣи ᲀ Ꙉꙋꙣꙋщїя ро́ꙣи ᲀовѣки ᲀѣковъ
Смереніи јꙋмеⷩ еꙍ́рїи зꙈрꙜ́тїею поⷣписꙋю моею рꙋкою
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18. август 1745.

1) 
на :18: авꙋста :1745: ꙋмонатїрꙋ керки ꙋꙣалмацїи
сповиеꙣамо и҆лїти ꙍ҆читꙋемо мїи ниже именоватїи
своерꙋчно поꙣпїсанїи ѿтри монастїра ꙣалматїска ѿст҇оар||
ханелскао монастїра керка проиꙋмень инамѣстнїкь
нїканорь соꙈратїомь ѿст҇оꙋспенкао монастїра крꙋпи
и҆ꙋмень васїлїя соꙈратїами, и҆ѿмонастїра ст҇ао
рожꙣества Ꙉо҃роꙣїчина ꙣраовїча јꙋмень сїмеонь
соꙈратїями, како примо у҆свое рꙋке ꙋзлатꙋ читꙋ
ꙣоꙈре мѣре цекїна внецїянкїе трїста и҆пеꙣесеть
велїмо нꙋмеромъ :350: ꙋзаямь пораꙣи нашїе потреꙈа
оꙈщїе ѿи҆стоа оц҇а и҆ꙋмена а҆рсенїя мїлꙋтїновича
о҆ св҇тоꙋспенскао монастира савина и҆ ѿ ꙣна капетана
ꙣраꙋтина маазиновича и҆ нѣове четїри сꙋће
ѿсве поштене комꙋнїтаꙣи новке и҆ ѿ ꙣн҇а капетана
мїлоша чае и҆нѣове четїри сꙋће ѿсве поштене
комꙋнїтаꙣи рїсанке, а҆те и҆сте а҆спри заманатїръ
керкꙋ цекїна •150• а҆закрꙋпꙋ цекїна •100• а҆заꙣраовичъ
цекїна стотинꙋ •нꙋⷨ •100• закое Ꙉж҇е сачꙋваи ꙣаꙈїсе щоꙋщеꙣило
о҆ꙣкакве ненаꙣне щете, о҆Ꙉлеаемо ѿсва наша три
монатира сва наша ꙣоⷠра жива и҆мертва ꙣавазꙣа ꙋс||
вако ꙣоꙈа и҆мамо платїти и҆поштено вратити иꙈез||
св[а]коа и҆наꙣа и҆Ꙉез сваке правꙣе слюꙈави Ꙉратскомь
как[o] смоихъ иꙋзели изаꙈолю вѣрноть исѣꙣочꙈꙋ наово
и҆сто писмо мїи вїшеименовати своерꙋчно поꙣписꙋ||
емося соꙈратиями и҆печатми монатирскими поꙣ||
твержꙣꙋемь а҆сꙋвїше о҆во и҆сто пїсмохоћеꙈити поꙣ||
пїсано ѿтри Порꙋка наша какоћесе вићети нареꙣꙈа
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2)
ст҇о ꙋспскао мона[с]тїра крꙋпи смѣрени иꙋменъ васїлїе саꙈрати̇ами.
ст҇о арханелкао монатира керки смїрени никанорь јеро||
монахь проиꙋмень инаместнїк соꙈратїями
рожꙣества Ꙉоороꙣи[…]
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29. септембар 1746.

пре чтꙝи̇ши̇ и̇словеꙝеи̇ши̇ ꙝ҇ъ ꙍ̈тꙜц и̇ꙋмꙜꙝ Ꙝрсеꙝи̇е
ЧꙜсꙝости̇ вꙜше рꙜи̇ при̇ми̇ли̇ смо ꙝꙜмъ при̇рꙜи̇ и̇млоо желꙜтел||
ꙝи̇ ли̇с пи̇сꙜꙝи̇ ꙋи̇ꙋли̇ꙋ 17 – ꙋи̇стомꙋ млоо ꙍ̈ꙈрꙜовꙜли̇се
ꙍ̈вꙜшемꙋ оꙈромꙋ зрꙜвлꙋ и̇ми̇рꙝомꙋ ви̇и̇мо щоꙝꙜмсте
пи̇сꙜли̇ зꙜћелꙜ ѿземꙜлꙜ моꙝꙜсти̇рꙜ и̇цркꙜвꙜ ꙝꙜтоплꙋ и̇ꙝꙜпое
Ꙉи̇ꙍ̈е -ћи̇ꙝи̇ рекꙜꙍ̈ми̇ Ꙝће поћи̇ трошкꙜ и̇церкꙜ 15 це||
киꙝꙜ кꙜкови̇сꙜм пи̇сꙜꙍ̈ ми̇смомꙋ кꙜзꙜли̇ вꙜше пи̇смо
кои̇ми̇ ꙍ̈овꙜрꙜ ꙜзꙜꙝеов трꙋ ꙝеће и̇скꙜти̇ Ꙝꙍ̈ви̇ трошꙜк
вꙜлꙜ Ꙝти̇ оспоꙜрꙋ кои̇ће поꙝи̇ети̇ пꙜртꙋ ꙋкоꙝсꙋлтꙋ
и̇сꙋстеꙝтꙜти̇ Ꙝсе екретꙜ зꙜтосмо ꙝꙜстоͱꙜли̇ Ꙝсе
ꙍ̈во оспи̇е при̇е ꙝе[]ꙍ̈ поћꙋ оспоꙜ ꙝꙜвор ꙝи̇есе моло
ꙍ̈прꙜви̇ти̇ окле оћꙋ оспоꙜ зворꙜ ми̇ћемо ꙝꙜстоͱꙜти̇
ћело оспи̇ети̇ при̇ ꙝеосе ꙋпꙋти̇мо ꙍ̈овле ви̇ћꙋ що
ми̇ моти̇вꙜте Ꙝсꙋ олꙜзи̇ли̇ при̇ͱꙜтели̇ и̇зꙜлмꙜци̇е и̇Ꙝс||
теми пи̇сꙜли̇ поꙝи̇мꙜ щое потреꙈꙝо ꙜꙝꙜћем ꙜкоꙈи̇ ви̇и̇ꙍ̈
Ꙝсе ело може ꙍ̈прꙜви̇ти̇ ͱꙜсꙜми̇ ꙍ̈ће осꙜꙜ леꙜꙍ̈
Ꙝће оћи̇ кꙜкоми̇е и̇ꙍ̈тꙜц си̇меꙋꙝ пи̇сꙜꙍ̈ Ꙝсꙋ ꙝꙜсп||
рꙜви̇ сꙜꙜ ви̇ћꙋ Ꙝꙝеће оћи̇ зꙝꙜꙋћи̇ ꙜоспоꙜ и̇ꙋ
ꙝꙜвор ꙜꙋꙝꙜпри̇е ꙝезꙝꙜм щомисле ꙍ̈восꙋ вꙜ
ми̇есе||цꙜ Ꙝми̇ ꙝи̇есꙋ пи̇сꙜли̇ ꙜꙈезꙝи̇ ͱꙜꙝи̇есꙜм моꙜꙍ̈ почет
зꙜꙍ̈пще ело ꙋꙝꙜпри̇е проси̇мвꙜс Ꙝми̇ зꙜпови̇и̇те
щосе и̇мꙜ ꙍ̈лꙋчи̇ти̇ ꙜкоꙝеꙈи̇ ошли̇ ꙍ̈ꙝи̇ и̇зꙜлмꙜци̇е
Ꙝꙍ̈ви ꙝеꙜꙝꙋꙈи̇м и̇ꙝетроши̇м пи̇сꙜꙍ̈сꙜм отри̇₴ꙋꙝꙋ
зꙜрꙜћꙋ кои̇ми̇ ꙝи̇е ѿпи̇сꙜꙍ̈ кꙜꙜ ми̇ ꙍ̈овори̇ Ꙉи̇ћете
Ꙝви̇зꙜꙝи̇ при̇коем ꙍ̈стꙜвꙋсе вꙜше чꙜсꙝости̇ ꙋслꙋовꙜтел
лꙋꙈећи̇вꙜм есꙝи̇цꙋ и̇при̇порꙋчꙋи̇юћисе ꙝꙜмоли̇тви̇.
ꙝꙜ 29. сектемрꙜ 1746. ꙋмлеци̇мꙜ
мꙜрко ми̇ркови̇ћ
сꙋћꙜ
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3. јун 1747.

с..Ꙉ. ꙝꙜ 3/ћꙋꙝꙜ 1747 ꙋ҆ ꙝови
ИзповиеꙜм ͱꙜ пописꙜꙝи кꙜко примих ꙋ҆ мое рꙋке
о ꙝ҇Ꙝ оцꙜ ꙜршеꙝиꙜ милꙋтиꙝовићꙜ иꙋмꙝꙜ мꙜꙝꙜс||
тирꙜ сꙜвиꙝе ове рꙚꙜве цекиꙝꙜ ꙋ҆ злꙜто трие||
шет велꙋ № 30, оꙈлеꙜвꙜꙋћи Ꙝмꙋи свꙜршеꙝо
врꙜтим ꙋ҆ рок три оиꙝе ꙜꙝꙜ свꙜиом Ꙉез
икꙜквꙜ иꙝꙜꙜ ꙝи прꙜве, по оꙈле моие оꙈꙜрꙜ
ꙋ҆ ꙝꙜи Ꙉоли, и твꙜрћи ꙝꙜциꙝ рекох цꙝꙜ № 30—
пиетро фоꙝтꙜꙝꙜ потрћꙋем орꙝе писмо
_____________
1750: ꙝꙜ 19 мꙜћꙜ прими̇ ꙝꙜпоꙝꙜтъ орꙝеꙜ писмꙜ цекиꙝꙜ есетъ – 10:
1753: ꙝꙜ 16 и̇еꙝꙋꙜри̇ͱꙜ при̇ми̇ ꙝꙜпоꙝꙜтъ орꙝеꙜ пи̇смꙜ цеки̇ꙝꙜ петъ – 5.
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6. август 1749.

1)
БлаорóꙖномꙋ нꙋ нꙋ Сꙋћи маркꙋ мирковићꙋ
Мно́о ᲀремена и́ма Ꙗанїесамь Примѝꙍ ᲀашео Писа||
нїя, ниавиза ни́каква нистеме Ꙝви́зали ПораꙖи Ꙗѣла
и҆ꙍпраᲀляна заизискати ꙋпревеꙖроа Принципа ми́лос
и҆мати Пастира на́шеа Що и҆зискава Комꙋнитатъ
новска и҆рисанска и҆сва Ꙗалмацїя, и҆свакве Контенъ
ꙖаꙈи мо́ло то Ꙉѝтъ и҆свакъ ꙍ҆Ꙉећава Ꙗаће Ꙗати за
спензе манеꙖаᲀа ни́ко нища. Совиемь Ка́ко ви зна́те що||
сте ꙋваше рꙋке Прими́ли щосамви ѧ ꙋрꙋке Ꙗа́ꙍ ꙍ҆ꙣлемо||
зине ꙍ҆ꙣнаше ПотреꙈне Це́ркве Свете оспоће заꙍ҆воꙖе||
ло БꙋꙖꙋћи и҆мати ᲀе́ликꙋ ᲀѣрность ꙋᲀась Ꙗанећете
Светои оспоћи Кривице ꙋчини́ть, зна́юћи Ꙗасте
ᲀѝ члоᲀѣкь разꙋ́мни затосамᲀи и҆препорꙋчїꙍ Ꙗара||
зꙈерете Ꙗа́се и҆во́ртате ꙋꙍ́нїе ꙋкоѝе ᲀѝ зна́те хоће||
ли Принципь Ꙗопꙋ́стить на́шемь наро́Ꙗꙋ ᲀлаꙖи́кꙋ
и҆акоꙈиа Ꙗопꙋстїо сонїемь начи́нима Ско́иемь При||
сто̀й и҆какое и҆прїе Ꙉи́ло Та́Ꙗай ᲀолниꙈистеꙈи́ли Поар||
чить Ꙗинаре Коесамви Ꙗа̀ꙍ ꙍ҆ꙣнаше лемо́зине, ма́
ꙋꙍ̀воꙖꙋо ᲀрїеме непи́шетеми ства́ри стаꙈиле ника||
кве заꙍ́ᲀоꙖѣло и҆стинае Ꙗасте Писа́ли Свїетломꙋ
нꙋ Капета́нь ᲀꙋко́вою и҆неовїемь Сꙋ́ћамь ᲀа́шїе||
мь колеамь, Ꙗапо́ћꙋ ꙋза́ꙣарь ꙋпреꙋзвишене на||
ше оспоꙖе и҆нквижитꙋра и҆тако́сꙋ ꙍни ме́не Ꙗозвалѝ
и҆ꙍꙈлеа́лиме ПозаповїеꙖи ᲀа́шой и҆ᲀашеа Пи́сма
тесамьимь Ꙗа̀ꙍ ꙍ҆ꙣнаше лемозине Цекина Петнаесть
заспензе ꙋза́Ꙗарь и҆заꙖра КаꙖсꙋсе вр[р]ати́ли и҆сти сꙋћꙜ
и҆натїе и҆шиорь и҆ꙍᲀо жарковићь казалисꙋмиꙖꙜ
сꙋ Поа́рчили све Петнаесть Цекина анезнамь щосꙋ
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2)
Ѽпра́вили ꙋписмꙋ ме́ни ние́сꙋ Ꙗонїели нѝща. Саꙣе ᲀа́ше о||
споство ꙍ҆ᲀосꙋ Пасале трѝ оꙖине Ꙗасте ꙋмлецима знамь
Ꙗаимате ᲀашїеⷯ теро́вина и҆ᲀашиеⷯь Посала ꙍ҆ко Коиеⷯ ра́ꙣи||
те и҆настои́те Ꙗа̀й Ꙉоже Ꙗаᲀи ꙈꙋꙖꙋ Кори́сни, ꙋ̀то Споме||
ни́тесе Какое ми́ла вама ᲀа́ша Корѝсь такое и҆нама ми́ло
заꙍ̀вꙋ церквꙋ и҆занашь монатирь, неꙈиⷯ ра́Ꙗь ꙋмо́ю
Ста́рость Ꙗами ре́кꙋ Братїя моя̀ Ꙗачинимь щѐтꙋ
ꙍ҆Ꙉщꙋ ꙋꙍво́й Церкви, не́о а҆ко мѝслите Квашо̀й Кꙋ́ћи
Ꙉерзо Ꙗоћь и҆ако ᲀи́Ꙗите Ꙗанемо́ре ꙍ҆ᲀа ства́рь и҆зићи
що и҆ще Пꙋ́кь ᲀлаꙖѝкꙋ те ние́сте сѝꙋри Ꙗаће При́н||
ципь Ꙗопꙋщи́ть Ꙗꙋкалꙋ Ꙉез Преꙋꙣицїе ꙍ҆Ꙗово́а Пꙋ́ка
Коїе и҆ще Ꙗоксте ᲀѝтамо Ꙗа̀е Ꙗонесете ссоꙈомь ако́ли
и҆мате миса̀ꙍ Ꙗоћи Ꙗо̀ма мо́лимь ᲀа́ше опо́ство
Ꙗонеси́теми со́Ꙉомь Ꙗинаре Коеса́мви Ꙗа̀ꙍ за́щоне||
ћꙋ и҆засеꙈе Ꙗамииⷯь ꙍ҆ста́вляшь ꙋмле́цима за́щона||
ша̀е це́рква ᲀа́зꙣа Ꙉѝла ПотрѐꙈна а҆пото́мь Ка́ко ꙣо||
Ꙗи нь Патрїархь толи́ко и҆ꙣнь ᲀлаꙣѝка Херцеоᲀач||
ки и҆ма́лисмо Пеназа Колико ПоꙖнїети молѝ нїесмо
и҆затоᲀась молимо такови Ꙉѝла ꙋпомощь Света
оспо́ћа немо́йте Ꙗанаша церква ще́тꙋ и҆ма и҆Ꙗаме||
ћꙋнама рїечи ꙈꙋꙖе настоитесе саста́ти сасимеономь
те и҆щите некаᲀи Ꙗа ꙍ҆не а҆спри що́сте Ꙗали заиконꙋ
защоиⷯь ме́ни нїе Ꙗа̀ꙍ и҆неразꙋмїемь ꙍ҆Ꙗмо́а ꙖаꙈꙋ||
Ꙗꙋ поарчени, настоите засаати акоиⷯь и҆како морете проꙣать
скористїю ꙍ҆свемь ꙍ҆ноа парѳенїева, и҆застїхарь ꙍ҆ни леꙣаите
теа покерпите а҆ко не́Ꙉи Ꙉи́ло ꙍ҆накоа колꙋра, а҆ꙍ̀но сжꙋтомь
каквоⷨ що́Ꙉи Ꙉѝло Премаꙍ̀номꙋ;
ᲀа̀шео ꙖоꙈра̀ желатель и҆Ꙉоомоляць 
                                                   А̓рсенїи и҆ꙋ́мень
                                              ꙋмонатирꙋ насаᲀїни соꙈратїями
На – 6= авꙋста 1749 – талиано.
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10. август 1750.

1)
Блаор̀оꙣнїи ꙣнъ Мар̀ко мир̀ковићь, На́шъ ꙍ̓хрте Брат̀ъ любезнѣйшїи, Прїи́ꙣе 
намъ Писанїе ѿваш̀ео Блаор̀оꙣїя Ко́е естъ Пи́сато, ᲀо 24
іꙋ̓лїа, ᲀакоѐмъ и̓звѣстно разꙋмѣсмо ᲀа́са Чертанаѧ ᲀнемъ ꙋкое
серꙣачно жꙋꙣим̀о щоꙈи премилостив̀и Ꙉоъ ꙣаꙍ̓, и̓преꙋзвиш̀е||
ни Прин̀ципъ ꙣопꙋстїо Заꙍ̓ноа Скоиѐм̾ Било Болѣ, и̓заползꙋ
ꙣꙋшевнꙋю и̓тѣлеснꙋю, ꙋтолик̀о Знаваш̀е ⁖Б⁝ и̓прећешне пис̀мо Кое
намъ е Писао Протопопъ ꙣимит̀рїе керчка и̓прочи ѿꙣалмацїе и̓на||
ми и̓комꙋнитати ᲀакꙋпе, ꙣами наћемо ꙍ̓вамо ꙍ̓ноа КоиꙈ̀и
Ꙉїо ꙣостоин̀ъ ᲀозит̀и на степенъ А’рхїереис̀тва, и̓ми ̀такожꙣе
съсаветомъ Капетана и̓ сꙋћа и̓зꙈрасмо и̓змежꙣꙋ сеꙈ̀е ꙣва Ꙉрата
КояꙈ̀и Ꙉил̀и ꙣостоѝни затаново ꙣѣло, закое смо вамъ ꙣали и̓пи||
смо наш̀е ꙣазаин̀оо Познат̀и нехоћемо и̓ѿ и̓нїехъ монасти|̀|
ра точїю ꙍ̓ꙣнашео монастира, Саꙣа Слиш̀имо акоꙈи ꙣопꙋстїо
Превеꙣри ̀Се́натъ таково прошен̀їе, ꙣаꙈи ̀и̓некоторїй лаврентїе
моао ̀Прис̀татъ и̓ꙣасꙋ и̓неа метнꙋли ꙋꙈалотꙋ акоꙈи що Ꙉил̀о
ꙣаи̓ꙍнъ Стане затаково ꙣѣло, и̓ꙣае тоꙈожъ ꙍ̓ꙣнашеа монаст||
ир̀а, Зат̀о, ᲀ ⁖Б⁝ можете Позꙣрав̀итъ и̓ на Протопопа ꙣими|̀|
трїя Керчкꙋ, и̓скажит̀емꙋ, и̓стин̀о заексарⷯа лаврентїя що ово||
ре ꙣае ꙍ̓ꙣнашео монастир̀а и̓ꙣае ꙍ̓вꙣе ꙋчїо, Ми Занѐа непознавамо
нїтїе ꙍⷩ ꙍ̓ꙣнаше ꙍ̓Ꙉит̀ели ни ꙍ̓на познава неа, ни ꙍ̓нъ ню, нео и̓ма
ᲀише ꙣваꙣесетъ и̓петъ оꙣ̀ина Какосе разлꙋчїо и̓пош̀ао ꙍ̓тнасъ
Посвоїой ᲀоли, Толико ꙣавамь е препорꙋчено толемозине ꙍ̓тна||
ше ꙋꙈое Церкве ꙣанеꙈи пропало Кꙋће, ако неꙈ̀и Ꙉил̀о ꙍ̓нако како смо вамъ 
рекли и̓ꙍꙣнашеа монастир̀а, теꙈи Кои ̀ꙣрꙋи Ꙉїо, ꙣане и̓||
мате пен̀џатъ наш̀е нищ̀а нит̀и ћемо Зат̀о Познатъ нїꙋто пристат […], Защо
Знате Колик̀ое нашъ монастир̀ъ Зат̀о Спенџао и̓ма виш̀е три|̀|
ꙣесетъ лѣта, и̓ꙍстаꙍ Безнищ̀а ᲀећако ꙍ̓во їꙍще Заклаꙣа и̓||
конꙜ, азнате Кои ̀и̓мамо и̓ꙣоꙈит̀акъ, Пака Сꙋтраꙣаꙣрꙋ||
и Стане наотово Сверъ нашеа трошка и̓мꙋке ꙍ̓во||
лик̀о ᲀремене, то неꙈи Право Ꙉил̀о нит̀и хоће Ꙉоь нилюꙣи
Кои и̓ꙣꙋ Правїмъ Сꙋꙣомъ Какое Ꙉоъ Заповиꙣ̀їо, ꙋто||
лико акоꙈи що Ꙉоь ꙣаꙍ и̓превеꙣри прин̀ципъ ꙣопꙋстїо и̓ꙣаꙈи и̓ꙣалиꙣ̀ꙋ||калꙋ, 
можетее ꙋз[е]ти и̓чин̀ити наип̀рїе ꙍ̓ꙣонатри ̀монасти|̀|
ра ꙍ̓ꙣкоиѐсте ꙍ̓ꙣнїели и̓пис̀ма, Какосꙋсе ꙍ̓Ꙉлеали ̀и̓прити|̀|
снꙋли своемꙋре, нека и̓зꙣaд[?]ꙋ, щопрїе моꙋ, пакиепри̓кажїте
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2)
Молимовась Заꙍ҆ни Сти҆харь Настои҆теа поправи||
ть ꙍ҆нꙋꙣа Кꙋꙣасе разꙣѐрꙍ, Сонаковомь матерїомь и҆како
акоморете наћи҆, а҆коли нема ꙍ҆нако златоткане, матерїе, ави҆
наћи҆те Према ꙍ҆номꙋ Свїле ꙍ҆накове жꙋ̀те те и҆покерпите защо
тамо и҆ма ꙍ҆тсвакоа колꙋра, немоите мноо ꙣастои҆ нео
намь ꙍ҆правите зато щопреће морете, и҆заꙍ҆ни саа́ть ꙍ҆т[ьꙍ҆ца?]
партенїя настоѝте па[?]аа можете послати заеꙣно састи||
харомь, знамо ꙣа[ᲀам?]ь ꙣаемо трꙋꙣа, али и҆[…?]||
щни Ꙉꙋꙣемо Послꙋжить, нећемосе заꙈоравити, молимоваⷭ
Позꙣравѝтемѝ на Протопопа ꙣимитрїя Керчкꙋ, и҆заꙍ҆ве
ства̀ри ꙣавамье Препорꙋчено, и҆позꙣравлявсь ꙍ҆таць Про||
тосинель Такожꙣе и҆ᲀаса Бра̀тїя зꙣѣшнїе ꙍ҆Ꙉѝтелѝ,
молѝмовась заꙍно злꙜтꙜ щосмовамь и҆преће Ꙉѝлѝ овори҆ли҆ и҆
пи҆сꙜли, ꙣаꙈи҆сте послꙜли҆ порꙜꙣи҆ Креста ꙋтоли҆ко незнамо естели҆
ПослꙜли҆ Ꙝли҆ нїесте ꙍ҆вамо Ꙗоселе при҆шлонїе нео Ꙝко нїесте посла[ли]
 нꙜстои҆те ПослꙜть ᲀ[а]скоре защо знꙜте ꙖꙜнамье ѿпо[трѣꙈе?]
и҆ꙣае Ꙉи҆ло злато и҆ꙍщь: аи҆мꙜи҆сторь Ꙗоспїо[?] Прећеᲀоскресенїя
и҆ми҆рь хртовь Ꙉꙋди҆ свами;
Присѐмже ꙍ҆стаюсе ᲀа̀шео Блао̀роꙣїя,
у҆серꙣнїи ꙣо̀Ꙉра желатель,
Ꙉоомо̀ляць, 
                                                       А҆рсѐнїй ꙋмень
                                              у҆монастѝрꙋ, СоꙈратїями,    
Наса̀ви҆не
На: 10: а҆ѵꙋста, 1750: СлавеносерꙈки
зка̀щель Ново̀а
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25. јануар 1751.

Истиннао ра́ꙣи вѣроятїя Спечаᲄомъ
Ст҇о Ꙉл҇овещенкїя о҆Ꙉители монꙜ||
стира житомислића: како при||
мисмо порꙋке на вои́нꙜ ћꙋровића
ꙍ҆Ставленны стыⷯ саранꙣаръ
вꙜ памети Ꙉлженно почившꙜо
іꙍ҆ве ꙣелића: емꙋ же Ꙉꙋи вѣчнꙜя
раостъ: ами Ꙉꙋемо ѿеꙍ̀
ꙍтавленнꙋю млтиню и҆сти́нно
о҆Ꙉслꙋжити по уставꙋ нашео
восточнао и҆стиннао правослꙜвїа
СтоꙈловѣщенкїя о҆Ꙉиᲄели Мнтря жиⷮ: Јꙋме Моѵ҆сí[й] со Братїею
въ о́ꙣѣ 1751: о
іаⷩ 25: о измнти́ря
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11. јануар 1751.

1)
СлꙜвꙜ ⷣꙋ бꙋ҇ нꙜ 11 ђенꙜрꙜ 1751 посрмски̇ нꙜ сꙜвӥнꙋ… 
Ѽчи̇тꙋи̇е сови̇емь и̇сти̇ни̇ти̇ем пи̇смом, Ꙝли̇ти
тꙜстꙜментом ђꙋро си̇мовъ стꙜниђ сꙜви̇не нꙜое||
ђи̇се ꙋпостели̇ ꙈолꙜн мꙜꙋмꙜ оꙈрꙜ и̇ри̇ечи̇ зрꙜве
и̇тꙜко и[ͱ]Ꙝ и̇сти̇ ђꙋро нꙜређꙋи̇ем и̇ препорꙋчꙋи̇ем
прво препорꙋчꙋи̇емъ мои̇ꙋ ꙋшꙋ ⷣꙋ Ꙉꙋ и̇пресвето||
и̇ мꙜтери̇ ри̇стовои̇ Ꙝми̇ Ꙉꙋꙋ нꙜпомођи̇ мене
и̇мои̇ꙍи̇ ꙋши̇ и̇тꙜко и̇ͱꙜ ђꙋро кꙜко се чꙋем
ꙈолꙜн нꙜређꙋем ꙜкоꙈи̇се престꙜви̇ꙍ Ꙝсе и̇мꙜ||
мъ ꙋкопꙜти̇ ко цркве свете оспође прво
2 = рꙋо ꙍстꙜвлꙜм мои̇ꙍи̇ Ꙛени̇ мꙜри̇ и̇мои̇||
ꙍи̇ неви̇ести Ꙝнђи̇ мои̇е све ꙋꙈощво Ꙝсꙋ
[Ꙝсꙋ] оне и̇мꙜоне ꙍсвеꙜ моꙜ си̇ромꙜщвꙜ
кꙋђꙋ и̇мои̇ꙋ землꙋ и̇ꙍстꙜло покꙋи̇ство Ꙝсꙋ
ꙍсвеꙜ оспође и̇Ꙝ и̇мꙜꙋ ꙋꙚи̇вꙜти̇ оксꙋ
Ꙛи̇ве [Ꙝи̇мꙜꙋ ꙋꙚи̇вꙜти] и̇тꙜко овори̇мъ
и̇Ꙝ ђꙋро ꙜкоꙈи̇се мои̇Ꙝ ꙚенꙜ ꙋꙜлꙜ помои̇ꙍи̇
сꙜмрти̇ Ꙝи̇ꙍи̇се и̇мꙜ нꙜћи̇ нꙜчи̇н ꙍпрћи̇и̇е
кꙜко Ꙉꙋе и̇они̇елꙜ Ꙝколи̇се неꙈи̇ ꙋꙜвꙜлꙜ
Ꙝи̇мꙜи̇ꙋ и̇сте ви̇е речене ꙋꙚи̇вꙜти̇ зꙜни̇||
ꙍвꙜ Ꙛи̇вотꙜ Ꙝпосли̇е ни̇ꙍве сꙜмрти̇ ꙍстꙜ||
влꙜм и̇сто мои̇е ꙋꙈоꙚтво и̇си̇ромꙜщво
кꙋђꙋ мои̇ꙋ и̇ꙈꙜщи̇нꙋ мои̇ꙋ ꙋцркве свете
оспође кои̇Ꙝђеми̇ сꙜчꙋвꙜти̇ мои̇ꙋ ꙋшꙋ
тꙜко Ꙝи̇е онꙜ влꙜсни̇цꙜ мои̇ом кꙋђомъ и̇зе||
млом коли̇ко и̇смои̇ꙍм ꙋшом и̇тꙜко мо||
ли̇м и̇зꙜкли̇нем свꙜкоꙜ моꙜ ꙈрꙜтꙜ и̇ꙈрꙜт||
ꙋчеꙜ и̇кꙋмꙜ и̇при̇ꙜтелꙜ Ꙝми̇ неꙈи̇ ни̇щ[…]
ꙍвомꙋ пи̇смꙋ Ꙝли̇ти̇ тꙜстꙜментꙋ […]
контрꙜ[?]кꙜвꙜꙍ҆ ноꙜмꙋ Ꙉꙋе ви̇еровꙜт[…]
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2)
коли̇ко ꙜꙜи̇е ꙋчи̇ни̇ꙍ и̇сти̇ оспоцки̇ пи̇сꙜц
сꙜꙜ иͱꙜ ћꙋро кꙜжꙋем и̇и̇спови̇еꙜм сови̇емъ
пи̇смомъ щосꙜмъ комꙋ ꙋжꙜнъ Ꙝми̇
неꙈи̇ кои̇и̇ ꙋшꙋ мои̇ꙋ клеꙍ тꙜко и̇спови̇еꙜм
1 – прво ꙍстꙜи̇ем ꙋжꙜн ꙋцркве свете оспо||
ће кꙜко ꙋшкри̇тꙋ цеки̇нꙜ есет лꙜвни̇е,
зꙜто ꙍстꙜвлꙜм ꙋцрквꙋ мои̇е си̇ромꙜщтво
кꙜко нꙜтрꙜꙋ Ꙝи̇е ꙍнеꙜ влꙜсни̇цꙜ.
2 – перꙋ ꙈꙜлꙜри̇ћꙋ и̇мꙜмъ Ꙝти̇ Z 120
3 – попꙋ ћенꙜрꙋ и̇мꙜмъ Ꙝти̇ Z 26
4 – нꙜстꙋ ми̇лꙜноеви̇ћꙋ що рече понеовои̇ ꙋши̇ Ꙝмꙋ се Ꙝ =
5 – пи̇шем ꙍцꙋ и̇мꙜтери̇ зꙜꙋшꙋ по 1 сꙜлꙜнр – 2
6 – мꙜркꙋ ꙈрꙜтꙋ зꙜꙋшꙋ 1 сꙜлꙜнꙜр – 1
7 – ћꙋрꙋ зꙜꙋшꙋ сꙜлꙜнꙜрꙜ 3 – реко – 3
8 – тоорꙋ зꙜпоꙋши̇е – Z 20
9 – и̇Ꙝни̇ сестри̇ зꙜ ꙋшꙋ 1 сꙜлꙜнꙜр – 1
и̇тꙜкосе препорꙋчꙋемъ цркви̇ светои̇ оспоћи̇ Ꙝи̇мꙜ
свꙜкомꙋ свои̇е поми̇ри̇ти̇ и̇пꙜрти̇ти̇ кꙜко ви̇ше
щосмо ꙍстꙜли̇ ꙋжни̇ комꙋ кои̇ои̇ ꙍстꙜвлꙜмъ
зꙜꙋшꙋ мои̇ꙋ и моꙜ свꙜкоꙜ мои̇е све си̇ромꙜ||
щво и̇ꙋꙈощво кꙋћꙋ и̇землꙋ све мои̇е щоꙈи̇се
зꙜзи̇вꙜло Ꙝе ꙍнꙜ ꙍсвеꙜ влꙜсни̇цꙜ коли̇ко и̇ꙍ
ꙋше и̇зꙜꙈолꙋ иͱꙜкосъ ꙍвоꙜ пи̇смꙜ Ꙝли̇ти̇ тꙜс||
тꙜментꙜ Ꙉи̇ти̇ће попи̇сꙜто сꙋвꙜ си̇еокꙜ кои̇ем
Ꙉꙋем рећи̇ и̇Ꙝ и̇сти̇ ћꙋро и̇з мои̇е ꙋстꙜ нꙜꙍећи̇се
ꙈолꙜн ꙋпостели̇ Ꙝмꙋ Ꙉꙋе виеровꙜто —
и̇Ꙝ вꙜсо пꙜвковић ꙋчи̇ни̇ ꙍво пи̇смо Ꙝли̇ти̇ тꙜстꙜ||
менꙜт Ꙉꙋꙋћи̇ звꙜн и̇молен ꙍи̇стоꙜ ћꙋрꙜ ви̇ше
реченоꙜ нꙜꙍећи̇се ꙈолꙜн ꙋпостели̇, мꙜ пꙜмети̇ оꙈре
и̇ͱꙜ пꙜнто ћꙋрови̇ћъ есꙜмъ си̇еокъ кꙜко ви̇ше
и̇ͱꙜ лꙜзꙜръ пери̇ши̇нъ есꙜмъ съеок кꙜко ви̇ше
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20. април 1757.

1) 
СлꙜвꙜ ꙣꙋ Ꙉоꙋ: ꙋновомꙋ у҆монꙜстирꙋ сꙜввїни мцꙜ априлꙜ 20 – 1757
Бивши звꙜнь ͱа ꙣїмитрїе влꙜꙖоевїћь ѿстрꙜне лꙋке лꙋчићꙜ: коꙜ нꙜћохь
ꙋпостели тешко ꙈолеснꙜ мꙜ хвꙜлећи ꙈоꙜ зꙖрꙜвꙜ ꙋпꙜ||
мети, ꙋмꙜ и҆рїечи и҆жꙋꙖећи ꙋчинити неовь тꙜст||
аменꙜть и҆нꙜреꙖити нѣове мꙜле ствꙜри,
нꙜꙖꙜюћисе смерти, и҆Ꙉоећисе ꙍꙖнѣ зꙜповїеꙣа
ꙍ҆Ꙗлꙋчꙋе и҆нꙜрећꙋе, колико нꙜслећꙋе молећи мене
ꙖꙜмꙋ ꙋпишемь и҆сти тꙜстꙜменꙜть и҆нео||
вꙋ нꙜипослѣꙖнꙋ волю.
1 – перво препорꙋчꙋе Ꙗꙋ
Ꙉоꙋ и҆прест҇ои Ꙗѣви мꙜрїи Ꙉцⷣы нѣовꙋ Ꙗꙋшꙋ
ꙖꙜе приме ꙋнѣовꙋ сꙜмерть, кꙜꙖꙜ ꙈꙋꙖе воля
Ꙉожїа, ꙋнѣовь рꙜй:
2 – Ꙗрꙋо нꙜрећꙋїе и҆зꙜповїеꙖꙜ кꙜꙖсе ꙈꙋꙖе зоꙖ||
ити нѣовꙜ смерть, ꙖꙜсе нѣово тѣло по||
реꙈе коꙖ церкве свете оспоће нꙜсꙜвїни
коꙖ коее и҆мꙜо свою рꙜкꙋ више ꙍ҆ꙖоꙖинꙜ =30=
и҆ꙖꙜмꙋсе ꙋчини ꙍпиело и҆пꙜметотворенїе
понꙜчинꙋ кꙜкое ꙍꙈичꙜи
3 – треће зꙜповїеꙖꙜ и҆нꙜрећꙋе ꙖꙜпотлѣ нѣове
смерти ꙋзме монꙜстирь сꙜвинꙜ ꙖвꙜ
пꙜрꙜџикꙜ землѣ и҆стоꙜ лꙋке, нꙜкꙜменомь
нꙜкоесе ꙖꙜвꙜ свꙜке оꙖине Ꙗециме, прев||
еꙖромꙋ принципꙋ полиꙈречетири =4= и҆не||
колїкꙜ солꙖꙜ: и҆ совꙜ ꙖвꙜ пꙜрꙜџикꙜ зем||
лѣ ꙖꙜимꙜ монꙜстирь ꙋзимꙜти фрꙋте
ꙖоклеꙈи ꙖошꙜо роћени ꙈрꙜть и҆стоꙜ
лꙋке коїе нꙜслꙋжꙈи преꙋзвишеноꙜ

82



83



2)
принципꙜ и҆тꙜꙖꙜи ꙍ҆вꙜ ꙖвꙜ пꙜрꙜџикꙜ ꙖꙜсе
поꙖїеле пополꙜ, и҆половинꙜ реченоꙜ лꙋке ꙣꙜи҆мꙜ
ꙍ҆стꙜти зꙜвꙜзꙖꙜ поꙖмонꙜстирь сꙜвинꙋ
ꙖꙜмоле ꙈоꙜ зꙜнѣовꙋ Ꙗꙋшꙋ, аколиꙈи
ꙈрꙜть и҆стоꙜ лꙋке ꙋзео ꙍ҆ꙈꙜꙖїелꙜ ꙍ҆ва
ꙖвꙜ пꙜрꙜџика, ꙖꙜимꙜ и҆сплꙜтити церкви
свете оспоће Ꙗїꙍ вишереченоꙜ лꙋке
попрꙜвїци, што Ꙉи вꙜляло, аꙖꙜ церква
моли ꙈоꙜ зꙜнеꙜ, коїсе велико и҆препо||
рꙋчꙋе, и҆сꙜсвїемь серꙖцемь ꙍстꙜвля
вишереченꙋ землю, аꙖрꙋоꙜ и҆мꙋћа
нїе ниимꙜо, и҆зꙜ Ꙉолю вѣрность Ꙉиће
ꙍво писмо поꙖписꙜто, срꙋкомь и҆стоꙜ
ꙖꙋховникꙜ ᲀишереченоꙜ лꙋке, и҆ ꙍви тꙜс||
тꙜменꙜть ꙋчинихь іа ꙣимитрие влꙜ||
Ꙗоевїћь Ꙉивши молень ꙍ҆ꙖвишереченоꙜ
лꙋке лꙋчићꙜ и҆Ꙉоь ꙖꙜо ꙖоꙈꙜрь чꙜсь

ͱа Софрꙍ҆ни̇ ви̇ꙣакови̇ћъ ꙣꙋхо||
въни̇къ потвръћꙋемъ како ви̇ше
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14. јануар 1759.

Бороⷣный ꙣаръ Спѵ̀ріꙣїоⷩ зꙣрав[?]…
Копїа оꙣ кни̇е шᲄо пи̇ше ᲀасілїе Ꙉоичеᲄићъ Спѵ̀ріꙣонꙋ рꙋћерꙋ
наи̇ме прокараᲄѵра оⷣ ГаꙈеле
Нелꙋчше и̇наче воспи̇сꙋемо теꙈѣ № іакож[?] сꙋпосᲄаᲄꙋ
цр҇кве восточніа іерꙋсали̇мскїя Со анаѲемою: возваᲄи На́ше
Карᲄи цр҇ковнїа дасе Саꙣе нелаᲄинимо и̇непроонимо поⷣ нашꙋ
старосᲄъ; и̇кои҆ неꙈꙋꙣе моћи мꙋченїа поⷣносиᲄи ꙣанеиꙣе Свраоⷨ
зашᲄо саꙣа сасвиⷨ хоће дасе поⷣпишемо кадасꙋ чꙋли дае
никоꙣимъ ꙣошо и̇ꙣапаᲄенᲄъ у҆змемо; кое хоћемо и̇нашїеⷨ
синоⷨ синовоⷨ: рећи и̇ законь о̇сᲄавиᲄи даᲄе анаѲемісаїꙋ
зашᲄо насъ чинишь сада пропасᲄи Ꙉꙋꙣꙋћи дасмо на́ше
мале карᲄе и̇мали Ꙉрезкоисмо сада о̇сᲄали и̇Ꙉрезⸯ наше
ла́ве: ꙣрꙋо, и̇лиᲄи како о̇вꙋ карᲄꙋ примишъ по́шли
намъ ꙣекреᲄа ꙣва о̇ꙣ зорзи римани у҆чинѣна; аколи
нѐ паᲄриархꙋ ᲀселенскоⷨꙋ и̇мамо ᲀоописаᲄи завашꙋ
анаѲемꙋ.
уопꙋзенꙋ; 14 ена́ра 1759
Ми прокараᲄѵ́ри о̇тернове плачꙋћи поⷣписꙋемосе сасвоⷨ Ꙉраћоⷨ хртїанскоⷨ:
Закоѐ іа серⷣарь своерꙋ́чно поꙣписꙋемсе и̇оворⷨиᲄи какое озорь
и̇ совимь карᲄⷨаⷶ: ако неꙈꙋꙣе мое карᲄе и̇сᲄвоиⷨ
великиⷨ враоⷨ: имаћешми о҆ꙣоворъ даᲄи кое неимашь
мислиᲄи даћети наꙣрꙋꙋ странꙋ прашиᲄи и̇ у҆пꙋтъ
дай и̇машъ послати и̇ли самъ донїеᲄи какоси о҆ꙣ||
ніо докленъ нїесмо приженцꙋ у҆н҇а енерала чинили
іа иліа кнезић[?] серарь оопꙋзена
P. S.
закоеᲄи и̇копию шалѣмо шᲄо Ꙉискꙋпь хоће у҆ово́й книзи
разлеꙣайᲄею доꙈро о̇вое дрꙋа шᲄо пише.
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15. јун 1760.

пречꙜᲄънеӥшемꙋ ӥсловенеӥшемꙋ ꙣнꙋ, ꙣнꙋ, ꙍ̈цꙋ ꙜрхӥмꙜнъ||
рӥᲄꙋ некᲄꙜрӥю люꙈꙜзно поклоненӥе сꙜꙋсрӥемъ⁘

Ево кꙜко све знꙜᲄе щосмо зꙈорӥлӥ ӥщосᲄемӥ Ꙝлӥ ͱꙜ сꙜⷨь Ꙉъ
знꙜ мꙋчӥꙍ̈се ӥрꙜӥꙍ̈ посвꙜкомꙋ нꙜчӥнꙋ Ꙝ ꙋчӥнӥмо
прӥлоъ ӥꙜръ кꙜст҇омꙋ у҆спенӥю ꙜвꙜмꙜ люꙈꙜвъ:
ꙜсеꙈе зꙜзрꙜвле ꙜꙋсꙜпшӥмь зꙜш҇ꙋ мꙜево осꙜⷣ нӥесꙜⷨъ
моꙜꙍ̈ ꙋчӥнӥᲄӥ нӥщꙜ еє̈ зꙈоръ у҆мꙋтню Ꙝᲀӥӥмъ Ꙝ
ᲀӥ неможеᲄе већъ трплеᲄъ. зꙜтове молӥмъ у҆мӥле||
но кꙜко мое ꙍ̈ц҇е млтӥвне̇ Ꙝсе̇ неꙈӥсᲄе ꙋͱꙜзвӥлӥ
евӥнӥесꙜмъ моꙜꙍ̈ прӥће Ꙝтӥ нꙜзнꙜне̇ кꙜꙜћꙋвӥ
пощено поврꙜтӥтъ Ꙝспре: ꙜсꙜꙜвӥ Ꙝемъ чӥсᲄꙋ
вѣрꙋ ӥрӥечъ Ꙝћꙋвиⷯ пощено Ꙝко Ꙉъ҇ Ꙝ ꙍ̈нꙜӥпрвомꙋ
ӥлӥнꙋ невӥ кꙜꙜ пошлеᲄе кꙋпӥᲄъ шенӥцꙋ ећꙋ ӥͱꙜ̈
отꙜꙜ скꙋжꙜтӥ ꙍ̈вꙜмо комꙋсꙜмъиⷯ Ꙝꙍ̈ ꙍ̈шениⷰ:\
\ꙜͱꙜ̈ћꙋ ᲀꙜзꙜ рꙜӥтъ Ꙝко Ꙉъ Ꙝ Ꙝꙋчӥнӥмъ зꙜꙋжꙈӥнꙋ
толӥко стӥемъ толӥко ꙈезᲄоꙜ Ꙝвӥћете вꙜзꙜ Ꙉиⷮ 
слоꙈонӥ ӥсӥꙋрнӥ рӥечӥ ᲀꙜше щосмо реклӥ ӥшӥлемъ
квꙜмъ моео ꙈрꙜᲄꙜ Ꙝнрӥю ӥпонемъ мӥ пошлӥᲄе ѿ||
оворъ нꙜӥстꙋ кнӥꙋ. ꙜꙜко Ꙉ҇ъ Ꙝ ᲀӥћећешъ кꙜко||
ће ӥрꙈлͱꙜнӥ сꙜсвӥемъ срцемъ кꙜст҇еӥ ꙍ̈Ꙉӥтелӥ
ꙍ̈сᲄꙜемъ нꙜвꙜшꙋ слꙋжꙈꙋ. 

ӥзрꙈлͱꙜ̈ нꙜ •їе• îунӥꙜ •҂Ꙝ• •ѱ• •ѯ•
______________________________
ꙋмӥленӥ ӥпонӥженӥ слꙋꙜ ᲀꙜшꙜ
кнезъ нӥко тꙋӥковӥћъ нꙜслꙋжꙈꙋ⸭
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4. децембар 1763.

СлꙜвꙜ ꙋ҇ Ꙉꙋ҇ ꙝꙜ 4: ецеꙈрꙜ 1763: ꙋꙝовомꙋ
испови̇еꙜ ꙝ҇ь КꙜ:ꙝѣ [?] ри̇ори̇ꙍ̈ пꙜпкови̇ћ про:
цркве С: Сери̇ͱꙜ споꙜ кꙜкое при̇ми̇ꙍ̈ ꙋчꙜст||
ꙝӥе ꙍ̈тꙜцꙜ С: ће: ꙍ̈цъ СꙜви̇ꙝе це:ꙝ ꙋзлꙜᲄꙋ
щои̇мꙜше и̇мꙜть црквꙜ ᲀи̇ше речеꙝꙜ ꙍ̈ и̇ꙍ̈вꙜ
рꙜоꙝи̇ћꙜ кметꙜ и̇стоꙜ моꙝꙜсти̇рꙜ СꙜви̇ꙝе
и̇то попроклꙜмъ П:о ꙝ҇Ꙝ про:рꙜ ЗовꙜꙝꙜ пꙜ||
шквꙜли̇Ꙝ пи̇сꙜть ꙝꙜ 26. пꙜсꙜꙝоꙜ зꙜкое зове||
се ꙝꙜплꙜћеꙝь и̇поми̇реꙝь ꙍ̈и̇стоꙜ и̇ꙍ̈вꙜ
рꙜоꙝи̇ћꙜ и̇зꙜто Ꙝве ꙝемꙜ прееꙝи̇т ꙝи̇щꙜ
и̇ꙍ̈во пи̇смо ꙋчи̇ꙝи̇ иͱꙜ ꙝи̇ко комлеꙝови̇ћь
Ꙉи̇вши̇ молͱеꙝь ꙍ̈и̇сти̇е ꙈꙜꙝꙜꙜ кое Ꙉи̇ће
попи̇сꙜто ꙍ̈рꙋке и̇стоꙜ кꙜнꙜ[?] ри̇ори̇ͱꙜ
{иꙜ лир пꙜвковић пркꙋрꙜꙋр
ꙜврмꙜвꙜм---
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13. децембар 1767.

Ми Јаковъ БрааꙖинъ за ПревеꙖро ᲀлаꙖанѣ ꙍ҆Ꙗъ
Млетака ПровиꙖꙋръ ꙍ҆Ꙗъ Новꙍ҆а инѣове Ꙗержаве
ПоꙖолазеню ꙍ҆Ꙗъ ᲀласти ꙍ҆вои Топличкои[?] Церкви
ꙍ҆Ꙗъ Преꙋзвишене Шꙋпреме ꙋ Провинциꙋ
Ꙗавасе назнанѣ АрхиманꙖритꙋ и Монахима ꙍ҆Ꙗъ
Ст҇е Саввине ꙍ҆Ꙗъ Прокламе послате Съ Книама
ришпетꙜния[?...] ИꙖꙋћеа Кояе ꙍ҆сталꙜ ꙍ҆лашена ꙍ҆ко
ꙋра[?] ꙋꙍ҆вои Пяци ᲀарошь иꙋтоплои, Иприлиеплѣна
еꙖна ꙋꙍ҆воме раꙖꙋ ИꙖрꙋа Наврата ꙍ҆Ꙗъ Церкве
ꙍ҆Ꙗъ Топле, Иꙋсве, Изасве, Изачинѣнѣ алити Ства||
ръ како ꙋисток
ꙋновꙍ҆мъ 13 ꙖецемꙈра 1767
Јаковъ БрааꙖинъ ПровиꙖꙋръ
ЕѵѲѵмїи Шимонети На:[?] Писар:[?]
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21. јануар 1772.

Копїа
ПозꙜповіеди 10 шꙜвїа ꙍдꙜꙈрꙜни Приложени ещроꙍрденꙜріи
ꙋколећꙋ Пресвіетломе іпреꙋⷥ дꙋ 20 шꙜвїа, ᲀерхꙋ дещімꙜ[?] ꙋрїꙜлтꙋ
ЗꙜповіедꙜмо ꙋпꙋтителимꙜ іꙋпрꙜвителимꙜ ꙍ҆дцркве ꙋвꙜроши
подь пяцомь ꙖꙜꙋврїеме ꙖꙜнꙜ 8, Пощоимь Ꙉꙋде ꙋкꙜзꙜтꙜ ꙍвꙜ
зꙜповїедь, ꙖꙜи҆мꙜю поврꙜтити ꙍ҆вꙋ истꙋ зꙜповїедь ꙋкꙜнцꙜлерїꙋ ꙍднoвоꙜ,
срꙜзꙜꙈрꙜтїемь ꙍ҆Ꙉявленемь и҆позꙜклетви НꙜное ꙍ҆дистоꙜ свꙜдоꙈрⷶ
и҆ливелꙜ, и҆доходꙜкꙜ ꙋоворнїеⷯ ᲀѣковѣчитїе Коисꙋ Придошли одищꙜ
1605, досꙜдꙜ що ꙋжївꙜю, и҆ колико и҆мꙜсе користи едно поедно
титꙋлꙜⷯ ѿꙋживленя, и҆истинито мѣсто; и҆ сꙋвише ꙍ҆ꙣькоемꙋ
ꙖрꙋоꙜ рꙜзлоꙜ що и҆мꙜꙖꙋ, и҆моꙋ и҆мꙜти ᲀлꙜсти и҆доминїя сꙋдоꙈримꙜ
Коя сꙋимь пришлꙜ, јтꙜко срꙜзꙜꙈрꙜтїемь ꙍꙈявленемь и҆позꙜклеᲄви
ꙍдсвїехь доꙈꙜрꙜ ꙍстꙜлїехь цїене ꙣоꙈꙜрꙜ продꙜтїеⷯ и҆одища 1605
Ꙗоꙣневи текꙋщꙜо, кои ꙍстꙜю ꙋрꙋке, кꙋпителя и҆стїех доꙈꙜрꙜ
и҆ꙍдь цїелꙜ пꙜрвоꙜ лꙜвноꙜ, и҆сповићено ꙋистрꙋментꙋ ѿпроꙖꙜе, ᲀерхꙋ
ꙖоꙈрꙜ продꙜтоꙜ, ПрикꙜзꙋюћи, ᲀрїеме ꙍ҆дписмꙜ и҆име кое кꙋпїꙍ, и҆ѿпи||
сꙜоца. и҆Ꙉꙋдꙋћи сꙜдꙜ ꙋꙈлꙜдꙜню ꙍдпохꙜра ꙋкоїемꙜсе нꙜхоꙖе Ꙝлити
пословꙜти ꙋкꙋћи, Ꙝли дрꙋꙜ доꙈрꙜ коя не фрꙋтꙜю, и҆списꙜти
и҆мꙜю колико нꙜодище моꙋ дꙜти и҆стꙜ ꙖоꙈрꙜ и҆коликоим се
моло ꙜфитꙜти кои нїесꙋ подкесимлени.
и҆неꙈꙋдꙋћи нꙜдꙜ ꙋвлꙜдꙜню доꙈꙜрꙜ ниꙍдлꙜвнїе ᲀишереченоꙜ рꙜзлоꙜ, и҆мꙜтиће при||
кꙜзꙜть позꙜклетви нꙜное и҆стоꙜ.
Свеколико ꙖꙜꙈꙋꙣе ѿкꙜнцꙜлїерꙜ послꙜти колећꙋ нꙜшемꙋ, Ꙝто нꙜꙖворь
ꙍ҆дофицїе;
ꙖꙜтꙜ ꙍ҆дколећꙜ 10 шꙜвїя и҆ꙣепꙋтꙜтꙜ преꙋзвїшенїе кꙜко ᲀише,
21 ћенꙜрꙜ, 1772/3,
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16. новембар 1773.

Чѝнѝмо ᲀѣрꙋ Мѝ Кап:ⷩ и҆ Сꙋће ꙍⷣпревѣрне Ком:ꙵ ꙍⷣ Топ||
ле ꙣржаве Новске, Снашомъ Заклетвомъ Комесе
Река[?], Како Часнѣѝшѝ о҆ц҃ъ и҆нокентѝе ꙈоꙖановъ ꙣаꙈ||
овѝћъ е҆съ ꙣошао ѻ҆ћенъ[?] у҆нѣово ћетѝнство у҆чѝтѝсе
и҆постави҆осе Сщ҇енѝкомъ у҆овоме нашемꙋ манастѝ||
рꙋ Ст҇о ꙋспенскоме ꙍⷣСавѝне позаконꙋ Ст҇е Матере
цркве ᲀосточне јеросалѝмске, и҆Свећеръ чѝнѝо жѝвоᲄъ
Смѝренѝ и҆ꙣоꙈроꙖѣтелнѝ, и҆у҆чѝо о҆вѝ пꙋкъ законꙋ Ꙉожїе||
мꙋ и҆вѣрностѝ Свомꙋ прѝроꙣномъ и҆преведромъ прѝнцѝ||
пꙋ. Јовомꙋ ꙣопꙋщамо напѝтанѣ ᲀѝшереченоа о҆ц҃а
ꙣаꙈовѝћа Коѝ и҆ма поћѝ зꙖопꙋщенѣмъ Своа вѝшеречено||
а Манастѝра у҆у҆нарїю запрѝфатѝтѝ лемозѝнꙋ ꙍⷣ о҆ца҇
Сѷмеꙍ̀на Марковѝћа, коасꙋ Ꙉѝлѝ послалѝ како Ꙉрата
ꙍⷣѝстоа манастѝра у҆церкꙋ прошлїе одѝща у҆вѝшереченꙋ
у҆нарїю Ꙗржава и҆мперѝалска зато чꙋюћѝ ꙣае Ꙉоланъ
алѝсе Ꙗосаꙣа и҆преставѝо, зато ћело о҆вꙋ ꙣопꙋщамо напѝ||
танѣ Ꙉратѝе ᲀѝшереченоа Манастѝра Ꙗасе може слꙋ||
жѝтѝ и҆стѝ ꙖаꙈовѝћъ ће и҆каꙖꙈимꙋ потреꙈовало у҆на||
чинъ и҆прочая.
и҆за у҆вѣренїе поꙣпѝсꙋемосе, и҆поставлямо нашъ печатъ
Ꙉратѝнскѝ. и҆прочая.
Стопле, Ꙗржава новска на ѕꙇ҇: новемꙈра ҂аѱ҇о: по СерꙈскѝ
{мꙜрко ꙍжеови̇ћ кꙜпетꙜн ꙍткомꙋни̇тꙜꙖи̇ 
{мꙜти̇е ми̇ркови̇чъ Сꙋћа ꙍ҆Ꙗкомꙋни̇таꙖи̇
{Иꙍ̈во СꙜꙈли̇чи̇ћъ СꙋћꙜ ꙍ̈Ꙗъ Ком҇:ꙵ 
{Ꙉожо злоковъ сꙋћа ꙍꙖкомꙋни̇таꙖ̇и̇
Нѝко Мѝрковѝћъ Канцр҇. ꙍⷣ ком.ѝ
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26. јануар 1775.
Копїа-
Замное поᲄр[е?]Ꙉе у҆разликости, зами́ра иⷧти почиⷩка ѿнашеа
Сщ҇ениче[…?] и҆ монатира;
Ꙉїй ꙋ[?]ле́нно зата у҆зрокъ, ѿ пречетнѣйшао Гд[…?] Гдн҇а ѻца [Архима]
нꙖри[…]
[С]тарѣйшине и҆стоа Монатира, и҆у҆чинѣнъ Монасⷮирскїй ꙣооворъ
Наꙣанъ 13: јанꙋарїа 1775: M. V. поречески, Ꙉїй ѿлꙋчено и҆едино||
кꙋпно у҆лавле́но Спꙋнїемъ ꙍ҆ꙣвѣтоⷨ.
ꙣадосто́инїй четнѣишїй Гднъ ѻ҆цъ а҆рхїмаⷩдриᲄъ ꙣанїи́лъ јꙍ҆анора||
іовичъ на́шъ Старѣйшина [?] ꙣрꙋ́жꙈи ꙣрꙋ́оа Сщ҇еника јеромонаⷯ
Нїка́нора Ꙉоетића, ꙣаима́дꙋ оꙈоица у҆пꙋтитисе ꙣо||
ᲀладаня Мнетачкоа и҆просити у҆дке ᲀла́сти преве́дроа
принци́па, Прило́жне помоћи и҆ꙍ҆Ꙉране, заꙍ҆Ꙉранити и҆у҆Ꙗер||
жати та́кве Праве́дне у҆зро́ке нашїехъ Сщ҇еникахъ, тако
и҆ми́рно ᲀлада́нѣ зема́ляхъ кое у҆Млтъ ᲀисоко́а ꙣара
у҆живасе у҆мотирꙋ и҆Стоме, и҆ зато ћело, у҆якостъ ꙍ҆воа
ꙣо́овора на́шеа ꙣава́се Сва потре́Ꙉна ꙍ҆Ꙉла́стъ и҆Сто||
ме четнѣйшⷨеⷹ: Гднꙋ ѻ҆цꙋ а҆рхїмаⷩдриᲄꙋ, ꙣамо́же постꙋ||
пати Предъ присто́йне пре́столѣ, наи́ме ꙍ҆Ꙉћено завише||
речене после, и҆коли́ко Мо́ло треꙈоваᲄи, и҆зау҆тѣшенїе
Сщ҇ени́ческо и҆закори́стъ ꙍ҆Ꙉћеннꙋ Мона́стира и҆за начин[и?]||
ти и҆знова церквꙋ;
Дато ѿмонастира Савви́не на 26: јанꙋарїа 1775: m. v.
{ꙣанїилъ јꙍанораіовићъ а҆рхїманꙖриᲄъ савине
{Јеромонахъ Јноке́нᲄїй ꙣаꙈовичъ потвећꙋемъ
{ӥеромонахъ ᲀисарӥꙍнъ саꙈлӥћићъ аферма[…]
{ЈеромонꙜхь Ꙗїонѵсїй влꙜꙖоевичь потверћꙋемь
{Јеромонаⷯ и҆саїе стоикои́вичь потверћꙋе[м]
{Ніканоръ Ꙉоетичь јеромоⷩ: Потверћꙋемъ
{ерасимь и҆личь Јеромонахь потверћꙋемь
{Сѵмеꙍнь Лꙋчићь Јеромо́нахь Потве́рћꙋемь
{СтефꙜ́нь Авра́мовичь дїа́конь Потверћꙋемь
{Нектарїе милиновичь ꙣиаконь Потверћꙋеⷨ
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8. август 1776.

Копїа
ᲀсѣ́мъ и҆ка́ждомꙋ, у҆прави́телямъ и҆рапрезента́нᲄамъ ка[ш…]
ᲀдалма́цїй и҆а҆лꙈа́ный, толико ꙍрденарно́й, колико […]
ꙍрденарно́й ᲀла́сти, Поне́же ᲀся́кїй кой нахо́дится […?]
сею Преведрейшею ꙣержа́вою, и҆мѣ́етъ ᲀладѣ́тъ и҆у҆жи||
ваᲄъ Ми́рно и҆Споко́йно Свои́ми ꙣо́Ꙉрами, и҆надо́Ꙉно не||
ꙣопꙋскатъ Ни́комꙋ Никакоо Наси́лїа, и҆ли ꙣѣйствїа
Сво́ими рꙋка́ми, и҆ли Си́лою и҆ ᲀла́стїю Со́Ꙉствено́ю, тоо
ра́ди, Мїй ᲀопро́шени ѿСтрани и҆именемъ четнѣ́шао
ѻца а҆рхїмаⷩдриᲄа и҆Сщ҇е́никовъ Находїя́щихся ᲀⸯМонаᲄрѣ
Сты́я Марїй Наса́ввинѣ ᲀоꙍꙈлати кастелъ Нова, что||
Ꙉы имъ Принадлежа́щее ᲀоспоможе́нїе Сꙣѣ́лали Проси́мъ
ᲀсѣхъ ᲀасъ чтоꙈы́ ᲀїй у҆чини́ли ꙣаꙈꙋ́деᲄъ заповидѣно,
пона́шемꙋ Повелѣ́нїю ᲀся́комꙋ Гдѣ́Ꙉы поᲄреꙈа Была;
а҆наи́паче Прїꙍрꙋ Нинѣшнѣмꙋ, и҆ꙍ҆нимъ коѝ е҆мꙋ наслѣдни||
ками Ꙉꙋдꙋтъ, лазарета касте́лъ Но́ва, чтоꙈы́ несмѣ||
ли ниподка́кимъ ᲀидомъ, и҆ли причиною ниꙍ҆ни Са́ми
СоꙈо́ю ничрезъ инихъ ꙍСоꙈъ ᲀⸯмѣша́ᲄся ꙣѣ́ломъ, и҆Своею
соꙈственою ᲀластїю, ᲀⸯдоꙈра и҆зе́млѣ Принадлежащїя
ᲀишепомянꙋтомꙋ Монастирю, Нидосажда никакимъ
начиномъ, и҆ли Сме́таᲄъ ᲀишерече́нимъ Сщ҇е́никомъ, кои҆мъ
ᲀїй и҆мѣете помааᲄъ, что̀ Ꙉы́ ꙍ҆нѝ ми́рно и҆СвоꙈодно
и҆Споко́йно ᲀладѣ́ли Свои́ми ꙣоꙈра́ми коя̀ речени монаᲄръ
стече и҆ꙍ҆держа, ᲀразнїа ᲀремена, Потерминацїꙍнима
Свѣтлѣи́шихъ Гдей Ꙉывшихъ ᲀерховними у҆правиᲄеля́ми
и҆ Генера́лами ᲀтой Провинцїй, ка́косе ᲀи́дитъ ᲀⸯреесᲄре
Гдна Геꙍрїа ꙣеꙍ҆дата ПꙋꙈличноа Пе́рита, и҆ᲀсѐ сїе
Подъ Пиеною Сто̀ ꙣꙋка́ᲄовъ и҆Прочиⷯ казне́й Поволѣ сꙋ́да,
тако и҆Спо́лниᲄе, и҆чиниᲄе и҆сполниᲄи и҆ꙍ҆и҆сполнѣни намъ
ѿпи́шиᲄе и҆ Ꙉоъ Сва́ми; 
ᲀовене́цїй 8= а҆ѵꙋста 1776:
јаковъ Ꙉолдꙋ а҆воадо́ръ ꙍ҆Ꙉщества
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2. септебар 1778.

1)
КопїꙜ - СлꙜ́вꙜ Гдꙋ Ꙉо́ꙋ ꙋмонꙜсти́рꙋ НꙜса́вини держа́вꙜ Но́вскꙜ
Ѽчи́тꙋемь со́вїемь истинитїемь пи́смомь
Коѐ дꙜморе имꙜтъ свою̀ крѣ́постъ, Коли́ко Ꙗа́е
ꙋчинено ѿоспоцкоꙜ нода́рꙜ, И҆потве́рћено
сꙜсвїемь Госпоцкїемь зꙜконимꙜ. КꙜко дꙜ́на||
ске, Мѝ подпи́сꙜни ДꙜніи́ль ЈꙍꙜннорꙜїꙍ́вичь
А҆римꙜндрітъ МонꙜстиря СꙜ́вине зꙈрꙜтїꙜми
прїимꙜмо зꙜнꙜ́шъ МонꙜсти́ръ ꙋоспо́де, ПрокꙜрꙜ||
то́ра дꙜтивїе; Ко́и чи́не зꙜчетве́ртоꙜ
ПрокꙜрꙜто́рꙜ, Ко́исе престꙜ́вїо ꙋскрꙜди́нꙋ.
А҆то́сꙋ Гднъ МꙜтѳе́й Ми́рковићъ, Гднъ Геꙍ́рїе
рꙜ́дићъ, Гднъ МꙜтѳе́и Милꙋти́новићъ. Ко́и
нꙜ́мъ ЦединꙜю зꙜнꙜ́шъ МонꙜсти́ръ Ꙗвїе
Бꙋтие ꙋвꙜроши, и҆мꙜꙜзинъ, и҆кꙋжинꙋ. и҆ꙋ||
мꙜꙜзинꙋ ꙖвꙜ пилꙜ ᲀели́кꙜ под скꙜ́лꙜма,
и҆ве́ртъ, и҆врꙜ́тꙜ ѿкꙋ́жине, и҆мꙜꙜ́зинꙜ, ꙍ҆ди́||
стокꙜ. и҆ꙋмꙜлои Ꙉꙋтизи едно пило мꙜло,
сни́овїемъ рꙜ́фимꙜ, и҆ꙈꙜнцимꙜ, Кое́се свѐ
дѐржи ꙋе́дно. ꙍ҆ди́стокꙜ пꙋтъ ко́мꙋнски.
ꙍ҆зоръ пꙋ́тъ ко́мꙋнски. ѿзꙜ́пꙜдꙜ БꙋтиꙜ
Кнеже́вићꙜ, и҆ве́ртъ Ґеꙍ́рїа рꙜ́дићꙜ. Ко́и
конфи́на и҆сти ᲀе́ртъ ѿꙈꙋтиꙜ. И҆ꙍ́во
свѐ Прїи́мꙜмо. ЩонꙜмье ꙍ҆стꙜ́вїо, и҆мно́о
Препорꙋчїо Поко́ини КꙜпе́тꙜнъ Си́мо То||
мꙜ́шевићь. Коисе и҆ꙋко́пꙜо Кодо́ве Церкве
Ст҇е Госпоже ѿсꙜ́вине. и҆зꙜи́ме своѐ, и҆свое[…]
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2)
И҆ своѐ фꙜми́лїе, молїо дꙜ́мꙋсе НꙜсвꙜкꙋ
Го́динꙋ, НꙜпресвѣ́тои слꙋжꙈи Божїеи,
СꙜрꙜндꙜри́мꙜ помина́ютъ, и҆мена̀, Ко́ясе
иментꙋютъ ꙋꙍ́вомꙋ пи́смꙋ. То естъ:
Мона́хъ Си̋меꙍ́нъ. то́мꙜшъ. ᲀо́инъ. Сла́дое.
Милꙋ́тинъ. ивꙜнъ. Си́мо. А҆леѯꙜнꙣꙜръ.
Жа́рко. Ми́лошь. Е҆лисꙜве́тꙜ, Е҆ѵ҆ло́їꙜ.
Гро́здана. Е҆ри́нꙜ. Е҆ѵ҆роси́нїа. МꙜріꙜ.
Ја́на. Маріа. СтꙜ́на. МꙜріа. АнћꙜ.
и҆прочꙜя: рꙜди Ко́иехсꙋ препорꙋ||
чивꙜли, и҆прокꙜрꙜто́ри Си́мови. СвꙜ́ке
Го́дине дꙜслꙋ́жимо сꙜрꙜндꙜ́римꙜ, зꙜꙍ́вꙜ
и҆ме́нꙜ. и҆мѝ слꙋ́жили, Ка́косе ви́ди
ꙋли́Ꙉрꙋ ѿсꙜрꙜндꙜ́рꙜ. ЗꙜкоѐ Мы̀ и҆прїи́ми||
смо ᲀишере́чене Ꙉꙋ́тие смꙜꙜзи́номь
и҆ве́ртомь, зꙜсꙜрꙜнда́ре кое́смо слꙋжи||
ли, ѿкꙜ́дꙜсе ПрестꙜ́вїо Поко́ини КꙜпеᲄꙜнь
Си́мо. имꙜ Го́динꙜ 35= и҆доꙍ́воꙜ лѣтꙜ
сва́ке Го́дине. и҆зꙜнꙜпрїедь кое́се Ꙉꙋ́деть
слꙋжи́ти сва́да. ꙋꙍ́вои Свѣто́и Це́ркви
Бо́жїя МꙜ́тере, зꙜвише реченꙜ и҆менꙜа̀.
и҆мѝ, и҆понꙜ́мꙜ ко́и Ꙉꙋ́дꙋть ꙋвїе́къ.
и҆зꙜпо́моћь Но́вїя Це́ркве. и҆ꙖрꙋꙜе
Мно́Ꙝ и҆менꙜ̀ ѿсво́Ꙝ сꙜро́дствꙜ, ꙍ҆стꙜ́вїо
исти Поко́ини КꙜпетꙜнъ Си́мо, ꙋꙍ́вꙋ ст҇ꙋ
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3)
Ст҇ꙋ Це́рквꙋ, зꙜспоми́нꙜти НꙜст҇о́и
Проскоми́дїй. Коя́се ви́де ꙋнѣо́вои
чи́тꙋли, и҆ сто́е ꙋце́ркви, зꙜвꙜседꙜ́шнее
ПоминꙜ́нїе. И҆ со́вїемъ Прїи́мꙜмо КꙜр||
те ꙍ҆ди́стїехъ Ꙉꙋти́Ꙝ и҆ ве́ртꙜ.
Ј ꙍ҆во Пи́смо ꙋчи́ниⷯ ͰꙜ дꙜнїи́лъ
ЈꙍꙜнⷩорꙜїовичь А’рхимꙜндрить
зꙈрꙜ́тїею. Кои́се и҆подпи́сꙋемь
Своерꙋ́чно. ЗꙜꙈо́лю Ка́ꙋтель ᲀише
ре́ченїехъ ПрокꙜрꙜто́рꙜ. И҆зꙜꙈолю Крѣ||
пость и҆стоꙜ пи́смꙜ. Потверћꙋе́мо
ПечꙜ́томь нꙜ́шимь МонꙜсти́рскимь.
и҆неи́мꙜмо ѿпрокꙜрꙜто́рꙜ и҆стїехъ,
ви́ше и҆скꙜ́ти.
ꙖꙜ́то ᲀоСт҇оу҆спе́нскоⷨ МонꙜтирѣ СꙜ́винѣ,
Септеⷨ= НꙜ =2= 1778
Данїи́лъ јꙍанно раїꙍвичъ
АрхїманꙖри́ᲄъ савви́нскїи
СꙈра́тїею
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5. септембар 1778.

Копїа - слꙜвꙜ дꙋ҇ Ꙉ҇ꙋ.
Копїа –слава Гдꙋ҇ Боꙋ На. 5- СетенꙈра – 1778 поталїано ꙋновоме
Дићаривасе совїемъ писмомь – Ꙝлити сетенцїомь Ми ниже коићемо
Ꙉити ꙍ҆диздолъ подписани, Како Ꙉисмо звани и҆молѣни ꙍ҆дьедне стране
Јꙍва косића, сина покоиноа пера косића. И҆ ѿдрꙋе стране ћꙋра, аи
миха синова тодора косића, ꙍ҆Ꙉа смокрина, завићети нѣне ꙣефе||
ренцїе ꙋписмима, и҆мећꙋ нима, А҆позаповїеди Преꙋⷥ: Гдна и҆ Го: Занъ
Карла Зорза Провидꙋра ꙍ҆дновоа. Тако пощо знаеше и҆молише,
и҆масмо Госпоцки конпромешь, И҆призваше насъ намѣсто речено
ꙋꙈꙋтиꙋ Кнеза павла петровића, И҆ниове разлое слꙋшасмо наꙋстꙜ
и҆ꙋписмима. Тако призвасмо Гда Боа, ꙋпомоћъ и҆сѣдѣћи ꙍ҆сꙋћꙋемо
како наслѣћꙋе и҆прочая:
1: Перво ꙍ҆сꙋћꙋемо јꙍва косића Сина покоиноа пера косића,
дꙜима плꙜтити ширитъ свомꙋ дондꙋ тодорꙋ, щосе наоди
нѣова ꙍ҆ца пера ꙍ҆дисте рꙋке перове цекина шесъ ꙋодинꙜ -26-
ꙣамꙋ и҆ма платити лавно и҆доꙈитъ насто шесъ.
2: Дрꙋо ꙍ҆сꙋћꙋемо и҆стоа тодора и҆нѣове синове ћꙋра и҆мїя
ꙣаимꙋ ѿоворити землѣ и҆зратишевине, що держи и҆сти
Ꙉꙋдечъ, А҆щое Ꙉило ꙋзалоъ ᲀишереченомꙋ перꙋ косићꙋ, Кои
саденъ нѣовь синъ јꙍво ꙜꙈитанте и҆Господаръ. Какосе ᲀиди
ꙋписмꙋ, даима ѿоворити фрꙋте, щое прїмао и҆сти тодоръ,
и҆нѣови синови ꙋонолико одина коликосе наће. И҆совїемь
ꙣоспїевамо, и҆вѣчни миръ Мећꙋнима поставлямо.
НꙜше кꙜрте----------------------12
Capitan Alesandro xivcovich fa per arbritro ciudice.
Павле петровић Ꙉи сꙋдацъ
Ја јꙍво косићъ афермавамь ꙋсве и҆засве како више јесамь контенꙜтъ.
Ја ћꙋро косићъ авермавамь кꙜко више, заме замоа ꙍ҆ца и҆Ꙉрата како више
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6. март 1779.

1)
СᲀꙜ҇ ҇ꙋ Ꙉ҇ꙋ: нꙜ 6: МꙜрчꙜ 1779: ꙋвꙜроши̇ ѽъ НовоꙜ.
ѼꙜꙈрꙜти̇ ми̇ ни̇же поъпи̇сꙜни̇ то̀ естъ н҇ъ СꙜвꙜ лꙜкети̇ћъ мо||
ленъ оъ н҇Ꙝ Ни̇колетꙜ цꙜреви̇ћꙜ кои̇ чи̇ни̇ нꙜи̇ме н҇Ꙝ: мои̇си̇Ꙝ
мꙜꙜзи̇нови̇ћꙜ ꙋи̇Ꙝкостъ оъ кни̇е пи̇сꙜте зтри̇ешћꙜ нꙜ 4=
ецемꙈрꙜ пꙜсꙜтоꙜ 1778: ѽи̇ене, Ꙝѽрꙋе н҇ъ ѽво ми̇лꙜ||
нови̇ћъ ѽстрꙜне ѽвꙜ покои̇ноꙜ петрꙜ косꙜнчи̇ћꙜ и̇зове
вꙜроши̇ зꙜ ри̇левꙜти̇ конꙜтъ оъ роꙈе Ꙝспри̇ и̇вереси̇е що||
се нꙜои̇ ꙋꙈꙋти̇зи̇ реченоꙜ косꙜнчи̇ћꙜ кои̇ꙋ ержи̇ поꙜфи̇тꙜм[ъ]
ꙋовои̇ ᲀꙜроши̇ и̇ ѽво зꙜсти̇мꙜти̇ реченꙋ роꙈꙋ кꙜко костꙜ, и̇зꙜ||
ви̇ћети̇ и̇ꙋчи̇ни̇ти̇ конꙜтъ оъ терови̇не оневи̇ ꙜнꙜшнеꙜ
щое чи̇ни̇о и̇сти̇ косꙜнчи̇ћъ ꙋортꙜчи̇нꙋ сречени̇ем мꙜꙜзи̇нови̇||
ћем, ѽкоꙜе при̇ми̇о и̇сти̇ косꙜнчи̇ћъ зꙜтꙜ ꙋзрокъ цеки̇нꙜ
ꙋтꙜли̇ери̇мꙜ №: 38: кꙜко и̇ћꙜри̇вꙜ пи̇смо ꙋчи̇нено ѽрꙋке рече||
ноꙜ косꙜнчи̇ћꙜ НꙜ 8: мꙜрчꙜ 1777: ꙋтри̇ешћꙋ, и̇кꙜко ни̇же нꙜслећꙋе.
№ 11 = пꙜрꙜ цревꙜлꙜ Fи̇лꙜрꙜ по Z 10: свꙜки̇ пꙜръ чи̇ни̇ ꙋсве — Z 110:
10 = пꙜрꙜ цревꙜлꙜ и̇еменліꙜ перщꙜри̇цꙜ по Z 8:10 — 85:
3 = пꙜрꙜ цревꙜлꙜ чи̇чꙜи̇ꙜкꙜ по Z 6: — 18:
9 = пꙜрꙜ цревꙜлꙜ почи̇чꙜи̇ꙜкꙜ оспи̇евени̇е и̇неоспи̇евени̇е ᲀꙜлꙋтꙜнъ свꙜки̇ пꙜръ по 
Z 4: — 36:
5 = пꙜрꙜ ꙋсти̇Ꙝ Fи̇лꙜрꙜ по Z 4: — 20: 
5 = пꙜрꙜ Fи̇лꙜрꙜ оъ и̇еменліꙜ по Z 3:10 — 17:10
8 = пꙜрꙜ перщꙜри̇цꙜ среми̇зом ꙋсти̇Ꙝ по Z 3: — 24:
8 = пꙜрꙜ ꙋсти̇Ꙝ чи̇чꙜи̇ꙋкꙜ по Z 2:10 — 20:
5 = пꙜрꙜ ꙋсти̇Ꙝ почи̇чꙜи̇ꙋкꙜ по Z 2: —10:
5 = пꙜрꙜ ꙋсти̇Ꙝ ᲀешелꙋкꙜ по Z 1: 10 — 7:10
1 = пꙜръ ћонꙜ Fи̇лꙜрꙜ костꙜю — 6:
4 = пꙜрꙜ ꙋсти̇Ꙝ и̇челꙋкꙜ по Z 1: — 4:
10 = ли̇тꙜрꙜ СꙜкти̇ꙜнꙜ ѽмꙜщенꙜ костꙜ ли̇тꙜрꙜ по Z 4: — 40:
ꙋкомꙜи̇мꙜ ретꙜліꙜ свꙜке ѽкоже сорте свꙜке сорте ᲀꙜлꙋтꙜно — 5:10
                                                     Z 403:10
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2)
При̇носи̇мо сꙋмꙋ кꙜко ѽрꙜꙋ мꙋни̇те лоне — Z 403:10
№ 1 = стрꙋкꙜ ѽвꙋне костꙜ — 15:
6 = пꙜрꙜ кꙜлꙋпꙜ ѽерветꙜ чи̇чꙜи̇ꙜкꙜ по Z 2: — 12:
1 = пꙜръ терези̇Ꙝ ᲀели̇ки̇е оъ ми̇еи̇ сли̇тром костꙜ — 30:
1 = пꙜръ терези̇Ꙝ мꙜли̇е ѽми̇еи̇ сми̇ерꙜм костꙜю — 4:
1 = ꙈолꙜнчꙜ оъ Ꙉꙋти̇е костꙜ — 20:
1 = пꙜръ ꙋсꙜлꙜ ѽерветꙜ костꙜю — 3:
120 = рꙜмꙜ Ꙝи̇тꙜнꙜ и̇челꙋкꙜ по Z 12 — 72:
16 = пꙜрꙜ Ꙉи̇ечꙜвꙜ ѽпꙜмꙋкꙜ ћети̇ни̇е по Z 1: — 17:
2 = FꙜцолетꙜ ѽпꙜмꙋкꙜ по Z 3: — 6:
17 = ꙈокꙜри̇цꙜ оъ мꙜи̇оли̇ке по Z 1: — 17:
3 = ми̇ліꙜрꙜ ꙋи̇цꙜ зꙜпꙜрꙜнꙜлꙜ по Z 5: — 15:
2:1/2 = ꙋзи̇не и̇лени̇цꙜ лꙜворꙜти̇е по Z 4: — 10:
1 = ꙋзи̇нꙜ и̇лени̇цꙜ ѽерветꙜ костꙜ — 1:
11 = пꙜрꙜ Fи̇ꙋꙈꙜ оъ коси̇терꙜ по Z 16 — 8:16
3 = ли̇тре церꙜ шпꙜніꙜ по Z 9: — 27:
9 = оспи̇цꙜ ꙋкоси̇терꙋ костꙜ — 2:10
1200 = шпи̇оꙜ Ꙉи̇ели̇е по Z: 10 свꙜкꙜ ⁒ — 6:
113 = пꙜрꙜ Ꙉерни̇цꙜ, и̇корежи̇нꙜ ѽкоси̇терꙜ по Z: 3 — 16:19
3 = кꙋкꙜви̇це ѽерветꙜ нꙜшкꙜтолꙋ по Z: 10 — 1:10
2 = ꙋзи̇не пенꙜ ѽлꙜпи̇сꙜ по Z: 2: — 4:
/ = мꙜло чꙜfрꙜнꙜ ꙋшкꙜтолꙋ ᲀꙜлꙋтꙜно — 2:
17 = кꙜнтꙋлꙜ ѽерветꙜ по Z: 6 — 5:2
400 = меꙜли̇цꙜ ѽми̇еи̇ ᲀꙜлꙋтꙜно — 10:
9 = крꙜли̇ешꙜ ѽерветꙜ по Z: 6 — 2:14
1 = ѽлеꙜло ꙋшкꙜтꙋли̇ пꙋкло ᲀꙜлꙋтꙜно — 1:
4 = ћеси̇це мꙜле ᲀꙜлꙋтꙜте — 5:
6 = Ꙉоки̇нꙜ ѽкости̇ по Z: 10 — 3:
1 = мꙜрꙜкъ ѽвожћꙜ костꙜ — 3:
1 = Ꙉеки̇нꙜ мꙜлꙜ костꙜ —1:10
2 = Ꙉоце ꙋпле по Z: 2 — 4:
                                             Z 728:11
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3)
При̇носи̇мо сꙋмꙋ кꙜко и̇нfꙜцꙜ — Z 728:11
1 = скри̇ніꙜ новꙜ орꙜовꙜ костꙜ — 40:
93 = ли̇тре си̇рꙜ ꙋми̇еши̇ни̇ по Z: 9 — 42:7
1 = ли̇трꙜ жи̇це тꙜнке зꙜи̇ꙜлꙜ костꙜ — ꙋроꙈи̇ ꙋсве сꙋмꙜ Z 812:18
НꙜвереси̇ нꙜои̇се кꙜко ꙋли̇Ꙉрꙋ — 605:12
ꙋотовꙋ мꙋни̇те — 30:
ѽво косꙜнчи̇ћъ естъ спенчꙜо зꙜсвои̇ конꙜᲄ — 360:10
свꙜ сꙋмꙜ щосе нꙜшло кꙜко ᲀи̇ше — Z 1809
и̇мꙜсе ꙈꙜти̇тъ оъ ви̇шеречене сꙋме цеки̇нꙜ
№ 312: щои̇мꙜ Ꙝти̇ и̇сти̇ ѽво чꙜснеи̇шемꙋ
н҇ꙋ: ѽцꙋ ноћентͱ̇о ꙜꙈови̇ћꙋ СꙜви̇нцꙋ
ꙋкое Ꙉи̇Ꙝше ꙋзео ꙋпомоћъ оъ кꙜвеꙜлꙜ шꙜ||
лво и̇нтерꙜ зꙜплꙜћꙜти̇ оꙈи̇тъ нꙜрꙜзлоъ
шестъ посто нꙜои̇нꙋ кои̇ чи̇не Z 1536: – зꙜfи̇тъ оъ Ꙉꙋти̇е оневи̇ ꙜнꙜш||
неꙜ — 216:
сꙋмꙜ кои̇Ꙝсе ꙈꙜти̇вꙜ Z 1752: — 
ѽстꙜе чи̇сто ——— Z 57:
КꙜвеꙜо кои̇е Ꙉи̇о Ꙝтъ оъ мꙜꙜзи̇нови̇ћꙜ кꙜко
ꙜпꙜри̇вꙜ ꙋнеовꙋ шкри̇тꙋ оъ цн҇Ꙝ: №: 38:
кои̇ чи̇не — Z 1824:
ꙈꙜти̇вꙜсе що ꙜвꙜнцꙜ кꙜко ви̇ше — 57:
ꙋꙈи̇се ꙋсве — Z 1764:
ᲄѽкꙜ свꙜкоꙜ нꙜи̇о и̇зꙋꙈи̇ти̇ — Z 883:10
Ꙝречени̇ ѽво при̇мꙜ нꙜсеꙈе свꙋ ᲀересͱ̇о,
и̇ꙋъ щои̇мꙜ Ꙝтъ реченомꙋ ѽцꙋ ноћенᲄͱ̇о
оъ цеки̇нꙜ речени̇е кꙜкосе ᲀи̇и̇ ꙋовоме
контꙋ, ꙜзꙜконꙜтъ и̇зꙋꙈи̇ти̇ оъ неовꙜ
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10. мај 1780.

Препись
Ми Аощинъ шоранацъ запреведро ᲀладанѣ Млетачко и҆прочая сопра провидꙋрь 
ѿкотора
и҆арꙈанїе и҆прочае, надновїемь, Ꙉꙋдве и҆прочая;
Јеромонахь и҆нокентїе ꙣаꙈовићь ꙍ҆дмонастира Ст҇е оспоће ꙍ҆дь савине ꙍ҆дь
ꙣержаве новске сꙋдить Преведре респꙋп[!]лике Млетачке, и҆маюћи поћи 
попꙋтима
млетачкїеⷨ, и҆ещере. Задоћи сⸯеднїемь нѣовїемь дрꙋомь доꙋꙈель радꙋ за
раꙈоте и҆своїехь преша ꙍ҆дистоа монастиря. Зато допꙋщавамо нѣмꙋ,
сиꙋрь пасапорать, защо Ꙗаможе снѣовїемь дрꙋомь проћи постатима, 
ѿмлетачкоа
ᲀладаня, и҆подрꙋїема ѿпринципїеⷯ Ещерїе. Замоћь Ꙗоћи на мѣсто ꙍ҆длꙋчено. А҆ли
ꙋкоме дрꙋоме какоꙈи лѣвше Ꙉило засвое ствари. одонїехь ꙍ҆двише именовꙜ||
тоа Монастиря. БїꙍꙈи питатъ, Брезь даꙈꙋде ꙍ҆дникоа заꙈранено,
Ꙝли ꙋздержанъ. Толико понѣовоме пꙋтꙋ Како ꙋнѣовоме дошанствꙋ
Закои ꙋзрокь долазꙋ и҆скани Господе лапрежетанти ꙍ҆дмлетачкоа
ᲀладаня. Нарећено свакоме дрꙋомꙋ подложникꙋ, и҆молѣни прїятели
Ꙗамꙋ Ꙉꙋде дата свака потреꙈнита помоћъ ћеꙈимꙋ Ꙉила преша
и҆скати. Замирноа и҆слоꙈодноа нѣова пꙋта; Брезь ꙋздержания Ꙝлити
стее ꙍ҆дникоа. ꙋкою ᲀѣрꙋ и҆прочя[?].
Которъ, на 10 Маћа – 1780
ме:т:   Аощинъ шоранацъ Сопра Провидꙋръ
с:м:     Марко Милошь Канцалерь оспоцки, и҆вицо||
ꙍтаиникь и҆проч[ая]
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12. јул 1781.

1)
Препи
Ми дꙜнїель БꙜрꙈꙜро зꙜпреведро ᲀлꙜдꙜнѣ
МлетꙜчко, СопрꙜпровидꙋръ, ѿкоторꙜ, ꙜрꙈꙜнїе,
НꙜдновїемь Ꙉꙋдвомь и҆прочꙜя.
Бꙋдꙋћи дошꙜо преднꙜсъ, и҆ ѿ[?..]ицїо нꙜшемꙋ Пречестнѣїши
А҆рхїмꙜндритъ, и҆стꙜрѣишинꙜ дꙜнїиль ЈꙍꙜновићъ
ꙍ҆дмонꙜстиря и҆кꙜлꙋћерꙜ ѿсвѣте Ґоспоже
ꙍ҆дсꙜвине. Коисе нꙜхоꙣе ꙋдержꙜвꙋ новскꙋ по||
клонито, и҆ꙋисто Ꙉрїеме свеликомь тꙋжꙈомь
прикꙜже дꙜсꙋпрочъ преꙋледꙜнїе КꙜрꙜтꙜ КниꙜ,
ꙍ҆дь ПреꙋзвишеноꙜ петрꙜ я А҆воꙜрешкоꙜ =8=
ꙜѵꙋстꙜ =1776= ЗꙜдрꙋћенѣ ѿпрепоклонитїехь
дꙋкꙜлꙜ, ꙍ҆дистоꙜ дневи, ѿпреведроꙜ ᲀиећа,
ѿчетиридесеть, нꙜкреминꙜль све прикꙜзꙜто
јꙍ҆ще нꙜ =17= новемꙈрꙜ и҆сте одине, Преꙋзвише||
номꙋ нꙜшемꙋ процешꙋрꙋ, ꙍ҆дьᲀеселоꙜ споменꙜ
Гднъ ᲀиценцо ꙣона̀, неꙍстꙜнꙋ нищꙜ сꙋвише
ꙍ҆ни ꙍ҆дисте ꙣержꙜве новске, чинити свꙜке щете
нꙜземлямь коесꙋꙈиле дꙜте ѿГоспоцкоꙜ ми||
лосердїя, зꙜживленѣ монꙜстирю, и҆церкви,
КꙜко и҆зовꙜрꙜю ГоспоцкꙜ писмꙜ, ѿпреꙋзвише||
нїе ПровидꙋрꙜ ћенерꙜлꙜ и҆ꙍдмѣре ꙍ҆дьГоспоцко||
Ꙝ МѣрїоцꙜ КꙜлестрићꙜ; зꙜкое ми Молѣни ꙍ҆ꙣь||
нꙜчинꙜ нꙜитемелитоꙜ; зꙜповиедꙜмо совїемь
ꙍ҆длꙋчїтїемь нꙜшїемь мꙜндꙜтомъ, и҆то поиспꙋне||
нѣ ꙍ҆двишїе реченїе стꙜрїе зꙜповїеди, свїемь
подложницимꙜ ꙍ҆дъ ꙣержꙜве новске. ꙜнꙜвлꙜщито
ꙍ҆нїемꙜ ꙍ҆днижїе подписꙜнїе селꙜ, Гћесе нꙜꙍде
землѣ ꙍ҆дистоꙜ монꙜстиря. ЗꙜщо ꙍ҆слень
ꙋздинꙋть свꙜки ꙋзрокъ, и҆зломисленѣ, не||
мꙜдꙋ смꙋтити мирни поћешь, и҆ꙋживꙜнїе
ꙍ҆дисте землѣ рꙜꙈотници, и҆кметови ѿреченїе
земꙜля. ꙋкоїемꙜ ꙍ҆сленъ ꙣꙜнеимꙋ и҆мꙜти нїе||
днꙋ слоꙈодꙋ, нити чинити никꙜкове щете ꙍ҆дънїе||
дноꙜ рꙜзлоꙜ. ТꙜко нꙜземлямꙜ ѿсїяня,
вино[…] 
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2)
ᲀинорꙜдꙜ, и҆дрꙋоꙜ ᲀоћꙜ. Ничинити нове
пꙋтове, нисѣћи Корѣнѣ, нипонїети лꙋпешкиⷨ
нꙜчиномь фрꙋте, и҆нꙜипослїе и҆мꙜћесе ꙋздержꙜни
ѿкоꙜмꙋдрꙜо ꙣрꙋоꙜ нꙜчинꙜ, и҆ꙍдниꙍвїе педе||
всене ᲀлꙜсти. КꙜкое нꙜшꙜ ꙍ҆длꙋчитꙜ мисꙜо,
и҆ ѿГоспоцке ᲀисоке волѣ. Толико ꙣꙜкле Ꙉиће
ѿкоꙜмꙋдрꙜо ꙍ҆длꙋчито и҆спꙋнено ꙋпїенꙋ ѿдꙋкꙜᲄꙜ
=100= ᲀерхꙋ свꙜкоꙜ непослꙋшникꙜ, и҆сꙋпротивноꙜ,
ПостꙜвлени А҆рсенꙜлꙋ МлетꙜчкомꙋ, и҆ꙣрꙋїе
ᲀишїе нꙜслоꙈодꙋ ꙍ҆дистоꙜ преведроꙜ ᲀїећꙜ,
ѿ =40= Предкоїемъ рꙜзꙋмѣћесе позвꙜть свꙜки
непослꙋшникъ, зꙜсвꙜки дꙜнъ ꙍ҆дь мѣсецꙜ чети||
ри послїе позовꙜ. и҆тꙜко ꙍ҆дьпромѣне, Ꙗопро||
мѣне ꙣодрꙋїе четири мѣсецꙜ, зꙜвићети
ꙍ҆читовꙜнꙜ ниово непослꙋшꙜнїе, и҆динꙋтꙜ
и҆стꙜ пїенꙜ, КꙜко лѣвше и҆прочꙜя. и҆ꙍвꙜ зꙜпо||
вїеꙣь кояће Ꙉити пролꙜшенꙜ ꙋнꙜчинъ ꙍ҆ꙣъ
проклꙜмꙜ, нꙜмѣстꙜ ꙍ҆ꙈичнꙜ ꙋновоме. и҆тꙜко||
ћеръ послїе неово преписꙜнїе нꙜшки послꙜто
пꙜроцимꙋ ꙍ҆днижїе подписꙜнїе селꙜ, зꙜщо
ꙍ҆дистїеⷯ ꙋдꙜнъ свечꙜни, и҆доходꙜкъ ѿпꙋка,
ꙖꙜꙈꙋде рꙜзлꙜшенꙜ, и҆ꙍчитовꙜнꙜ нꙜꙍꙈще знꙜнѣ,
ꙍ҆донїехь сꙋдитꙜ. зꙜщо дꙜнеꙈꙋде кои ꙖꙜможе
рећи ꙣꙜнїесꙋ знꙜли, и҆зꙜкое и҆спꙋненѣ, Ꙉиће
зꙜдрꙋженꙜ соспоцкїемь книꙜмꙜ. Пресвїетло||
ме Гднꙋ Провидꙋрꙋ ꙍ҆дновоꙜ, ꙋкою ᲀѣрꙋ и҆прочꙜя. 
НꙜслѣдꙋю селꙜ дѣсе нꙜꙍ[?]ходꙋ землѣ ꙍ҆дистоꙜ
МонꙜстиря, и҆ꙋкоїемꙜ и҆мꙜћесе ꙍ҆Ꙉявити про||
лꙜшенїе ꙍ҆дове зꙜповїеди.
НꙜсꙜвини, ꙋкꙋте, нꙜтоплꙋ, ꙋсꙋторини, нꙜкꙜмено,
иꙋподе, и҆ћесе нꙜходꙋ землѣ, и҆ꙋоскорꙋ||
шици;
ꙋкоторꙋ нꙜ =12= лꙋћꙜ – 1781=
м:п.     ДꙜнїель БꙜрꙈꙜро СопрꙜпровидꙋръ 
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3)
ринꙜлдо А҆Ꙝпито КꙜнцꙜлїеръ Ґоспоцки и҆вицеотꙜиникъ,
НꙜ =15= јꙋлїа =1781 – ꙋновоме.
ПролꙜшенꙜ нꙜмѣсто, и҆снꙜчинимꙜ
ꙍ҆ꙈичꙜинїе ꙋновоме сꙋдꙜрцемь ꙍ҆дꙈꙋꙈня,
Гдѣ Ꙉѣше достꙜ пꙋкꙜ коїе слꙋшꙜо. и҆нꙜ||
влꙜ[с?]тито пꙜвле Јакшинь ꙖꙋꙈлѣвићъ, и҆Симо СвилꙜновићь, Сѣдоци и҆прочꙜя.
п: МꙜринъ ФонтꙜнꙜ Госпоски и҆сто||
мꙜчникъ преписꙜхъ, ПодписꙜхъ, нꙜпечꙜтихъ, и҆прочꙜя.
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25. јун 1802.

Блаорономꙋ ꙣнꙋ Капетанꙋ оть комꙋнитаꙣи лꙋщичке и осталиемъ лаᲀаромъ
миръ и зꙣраᲀіе ѿ Гꙣа!
Мноо пꙋтахь ꙣохоꙣилисꙋ на тꙋжꙈꙋ Мароᲀићи
пораꙣи сестре Иоᲀа Калꙋћероᲀића, коͱае остаᲀила
сᲀоео законнао Мꙋжа Ѳомоᲀа Сина Мароᲀића; за кое
ихъ е покоини Архиманꙣритъ Саᲀински не еанпꙋтъ
молїꙍ и соᲀѣтоᲀаꙍ како и мы; то есть ꙣа поће
къ сᲀоемꙋ супругꙋ, и ꙣажиᲀи сънимъ улюꙈоᲀи
и мирꙋ како Бⷪъ и Церкᲀа запоᲀѣꙣа. Тоо раи
ако непослꙋша соᲀѣта и настаᲀленіа Ꙉлаочестиᲀаго,
а Ꙉꙋꙣетъ съ Ꙉлаослоᲀеніемъ Ѳомоᲀꙋ Синꙋ Маро||
ᲀићꙋ женитисͱа съ ꙣрꙋомъ, а сестра Иоᲀа Калꙋ||
ћероᲀића ꙣа ꙣосмерти сᲀое ни закоо уꙣатися
неможетъ, и ꙣа неꙈꙋꙣетъ просто ни Ꙉлаосло||
ᲀено. ᲀъ прочемъ остаемъ ᲀашъ оꙈрожелатель.
Смиренный Митрополитъ
Петаръ Петроᲀичъ
На станѣᲀиче
25о Июніа 1802
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Документи из других архива
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15. јун 1746. (Дубр. 3349)

превеꙣри̇ принцїпе ꙍꙣꙋꙈровнїкꙜ
Свећерсе нꙜхоꙣи мои̇ꙍмь песономь нꙜслꙋжꙈи̇
вꙜшои̇ мїлости̇. Сово и̇стомь слꙋжꙈо нꙜшеꙜ
Ꙉїћͱ̈Ꙝ:- ꙋзꙣꙜмсе прїмить ѿвꙜше ꙣоꙈроᲄе нꙜше пи̇||
тꙜнѥ кое жꙋꙣїмо и̇мꙜть сврьхꙋ ꙣрꙋи̇ехь ꙣаꙈꙋ||
ꙣе ꙍво сꙜꙣь зꙜи̇вꙜнꙜ ꙣелͱ̈Ꙝ коеꙜ шїлѥмо к вꙜ||
шїемꙜ оспоствїмꙜ СнꙜшо препоруко ꙣꙜꙈꙋꙣе при̇||
млѥнь ꙍⷣ мїлости̇ вꙜше ꙋеꙣꙜнь вꙜшь Ꙉроꙣь кои̇ Ꙉꙋ||
ꙣе спрꙜлѥнь нꙜсїни̇Ꙝͱ̈Ꙝ кои сїꙋро може поћь и̇ ꙣоћь
и̇ꙣонїеть потреꙈе зꙜкоеꙜ шїлѥмо. порꙜꙣи нꙜше ст҇е
црк҇ве: ꙋтосе си̇ꙋро нꙜꙣꙜмь прїмїть ꙍвꙋ млⷭть.
Сови̇емь нꙜчїно кои̇емсе ꙍꙈећͱ̈Ꙝемь Ꙉїти̇ нꙜвꙜшои̇ слꙋ||
жꙈи̇ 
мцⷭꙜ иꙋнїꙜ Ꙝ҇е посеꙈⷭки а҃ѱ҃м҃s
Ꙉискоyпь СꙜв̾вꙜ скꙜнꙣари̇ски̇ и̇при̇моски̇ нꙜслоyжꙈꙋ
вꙜше превеꙣрости
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март 1769. (ZKZD 003)

Zuppa ꙝꙜ мꙜрзꙜ ҂Ꙝѱѯѳ
ꙝӥꙚе поꙣпӥсꙜꙝӥ ꙝꙜ ꙝӥхово ӥме ӥ ѿ све
комуꙝӥтꙜꙣӥ ерꙈꙜлске ꙝꙜпослух ѿ зꙜповѣꙣӥ
п̑ ҄ ӥвꙜꙝꙜ зущꙜ пр̑ещв̑ͱ̈Ꙝ [?] уꙜлꙈꙜꙝͱ̈о с’ ꙝꙜӥꙈолѣм
ꙝꙜчӥꙝом ѡꙈећꙜͱ̈о се кꙜко ꙝеће прӥмӥт помоћ
по ꙝѣꙣому ꙝꙜчӥꙝу щѣпꙜꙝꙜ мꙜлоꙜ Ꙝлӥ проꙝꙜꙝо||
Ꙝ пꙜтрͱ̈ꙜрꙜ пескоꙜ ӥлӥ ѿ ꙝӥх ꙣруꙚӥꙝе ӥ
ѿречуͱ̈о се ѿ ꙝӥховꙜ прͱ̈ꙜтелщвꙜ ӥ кумщвꙜ
ꙜкоꙈӥ упꙜо у оспоцку ꙣꙜрꙚꙜву ӥлӥ щѣпꙜꙝ ӥлӥ
пꙜтрͱ̈ꙜрꙜ ӥлӥ тко ѿ зꙜвꙜзꙣꙜ проꙝꙜꙝӥх суꙣӥ||
тꙜх ꙣꙜћеӥх ћерꙜт пофꙜтꙜт преꙣꙜт зӥве
Ꙝлӥ мꙜртве у руке оспоцке поꙣ зꙜруком ѿ
ꙚӥвотꙜ ӥ уꙈощвꙜ ѡꙈећͱ̈Ꙝͱ̈оћисе ꙣꙜће по||
фꙜтꙜт ӥ преꙣꙜт у руке ѿ прꙜвꙣе ѡ ꙝелͱ̈оꙣӥ
коӥзӥ Ꙉӥ ꙝӥх прӥмӥлӥ поꙣ вӥсе речеꙝӥм
зꙜруком поꙣпӥсꙜͱ̈оћисе ꙝꙜѡву рукоͱ̈о
иͱꙜ кнезвоинь боиковићь ꙋс||
ве ипосве ѡблеꙜвꙜмсе како више пише
ͱꙜ кнезъ мꙜрко лꙜзꙜровићъ по||
твꙜрћꙋемъ орне писмо кꙜко више пише
ͱꙜ кнезъ маръко лꙋꙈꙜнови̇ћъ о̇Ꙉъле||
ꙜвꙜмъсе ꙋсве и̇зꙜсъве нꙜи̇ме мое и̇нꙜ и̇ме кнезꙜ ни̇ꙜсꙜ тꙋи̇ков||
и̇ћꙜ зꙜнеꙋми̇ꙋћи̇ онъ пи̇сатъ
иͱꙜ рꙜе олꙜницꙜ кꙜнзꙜлиерь ѡкомꙋнитꙜи ꙜрбꙜлске
попишꙋемь пориечи свеꙜ зборꙜ ꙜрбꙜлскоꙜ

128



129



8. новембар 1771. (Дубр. 3365-3366)

1)
Пресвїетлой j҆преꙋзвишеной j҆сваке||
ча́сти j҆сти́ме присто́йной опоꙣи j҆||
властели ꙣꙋброва́чкой
Понꙋћа́ме люба́въ bа́ша, знаю́ћъ ва́ше састоя́||
не, Ꙗасте y҆саꙣа́шна bремена: како ѿпро||
тивни́ка крьста, тако и҆ꙍ҆ꙣъ талия||
наца́хъ y҆нема́лой мꙋки, какосмꙍ j҆са||
ми: номо́лймъ bишнеа творца ꙣаби
сви́ше бл҇о́словїꙍ ꙍ҆рꙋжїе росси́нско j҆ва||
звисїꙍ крьстъ и҆нашꙋ славенскꙋ рꙋкꙋ
ꙍ҆петъ просла́вїꙍ соно́мъ славомъ ко||
ю сꙋ и҆мали на́ши и҆ва́ши ста́ри ко́й
Ꙗана́с сви стенѣ́мꙍ j҆пла́чемꙍ поꙣти||
рански j҆мꙋчите́лски ꙗра́мъ тꙋрски кой
повсе ꙣне́внꙍ немоꙋсе сна́шомъ крьвлю
насититъ: саꙣь виꙣимь Ꙗанѣ́ки ба||
рꙋни j҆ма́лꙍ ꙣобри лю́ꙣи j҆ꙣꙋ вара́тъ bа||
съ опо́ꙣꙋ Ꙗа́йнь ꙣа́ете а҆спре и҆бл҇ꙍ на и҆ме
росси́нско: ꙗ bа́съ попрїятелски ка||
ко па́стиръ церко́вни савѣ́тꙋемъ Ꙗа́нї||
комꙋ на́ꙍве стра́не нища неꙣа́ете
безпи́сма сїятелнѣ́йшаꙍ рафа j҆ра||
знихъ росси́нскихъ ꙍ҆рꙣеновъ кавале||
ра а҆леѯея ꙍ҆рлова: защо́ћеви све по||
нїетъ щета: j҆нећеви битъ ниꙋчемъ
захваленꙍ: са́мꙍ еꙣнꙍ а҆ко бикои 
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2)
снашїемъ писмꙍ́мъ j҆на́шеа о҆бща́стⷡа
по́ша квисоча́йшемꙋ ꙣворꙋ россинскомꙋ,
и҆ли опо́ꙣи росси́нской, y҆таквосе bрїе||
ме препорꙋчꙋемъ ка́ко ꙣоброи опо́ꙣи
Ꙗаби и҆маꙍ ѿвасъ y҆потребнꙍ bрїеме спо||
моженїе. Зато небисте и҆зꙋбили нови
би захвалено би́ло, и҆ѿꙣвора россинска||
о, j҆ѡроссинске оспоꙣе: какосте и҆ꙋ||
чини́ли моемю сщенику Ѳеꙍꙣосїю прошлоа оꙣа,
закоеави пꙋно захвалямъ.
Неꙣрꙋ́ꙍ неꙍ őꙍ҆ста́емъ пꙋномъ j҆ꙍ||
бичномъ сти́момъ bашеа п҃п҃҃
bластеле ꙣꙋбровачке мо́иехъ коншїе||
хъ и҆прїятеляхъ: смире́ни а҆рхїе||
пипъ j҆митро́политъ черноор||
скїй, зетскїй, скенꙣерискїй j҆примꙍрскїй
СꙜввꙜ петровичь нꙜслоyжꙈоy
҂а҃ѱ҃о҃а҃ꙍ || ноемвр и҃ [?] || bаче́рной ори || станѣвиће
j҆молимве пишитеми ꙍ҆новинахь щосе чꙋе j҆ꙋче||
мь моꙋ заповїеꙖате ꙣаве слꙋжимь
j҆позꙖравляве bашь Ꙗобри прїя||
тель ѲеꙍꙖосїй марковићъ
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24. јануар 1772. (Дубр. 3375)

134

Помо @ла насъ сла@ᲀа Їерꙋсали@мска.
Стефанъ
Пи@шемъ При@нципꙋ и ВлꙜстели Единꙍ ГлꙜ@с||
ной уꙖ̓ꙋбро @вникъ. акꙍ Б҇ъꙖа ꙍ҆СвобожꙖенїе
БꙋꙖе@тъ Скориⷨ вре @меномъ. Но ᲀа@шꙋ ᲀѣрностъ сак||
ритъ Немо@йте Не@ꙍ ПиᲄꙜ́мъ Сꙋми̓ Неколикꙍ ѿᲀасъ
Черве @нцовъ, акоћете Некъ СаꙖъ ᲀаⷨ ᲀаляꙖꙋ. щосе
Болше Мо@же, ерсе спре@мꙜмꙍ нꙜ@пꙋтъ акꙍ Б҇ъꙖа
ꙣасе разоворимъ сасъ аарянино,ⷨ пошлитеми нꙜ||
ꙍ̓вꙍ пи @смꙍ ѿо@воръ акꙍ ᲀа́шꙜ ᲀоля, и̓по@шлите
ᲀа@шеꙜ чло@вѣкꙜ ко@Ꙝ ᲀи̓ знꙜ@те ꙣо мене, и̓пон́емће||
те зався҆ разꙋмѣти.
1772 Їаⷩ 24
ᲀⸯ церницѣ
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Недатирано обавештајно писмо из которског архива (050)

СꙜмо ꙣви̇е ри̇ечи̇ нꙜшемꙋ кꙋмꙋ И҆ѡси̇фꙋ
кꙜтꙋри̇ћꙋ-
и̇мꙜсмо твоꙜ чои̇кꙜ котнꙜсъ щоме
пи̇тꙜш зꙜсћепꙜнꙜ мꙜлоꙜ и̇зꙜне||
овꙋ вои̇скꙋ евоꙜ нꙜꙈꙜши̇нои̇
воꙣи̇ и̇нꙜѡстроꙋ шнӥме вои̇ске
петъ хи̇лꙜꙣꙜхъ и̇ꙋѡстроъ
посекꙜе орꙋ свꙋколи̇кꙋ ꙣополꙜ
ѿни̇кши̇ћꙜхъ и̇зꙜвꙜли̇ѡе пꙋтове
свеколи̇ке и̇нꙜютрꙋ ꙣози̇влесе
стꙋрци̇мꙜ щочи̇ни̇те те неи̇||
ꙣете и̇ꙋчетвꙜртакъ послꙜѡе
ꙋцꙋце и̇ꙋкчево неове лꙋꙣи̇
покꙋпи̇ѡе вои̇скꙋ коможе пꙋ||
шкꙋ носи̇ти̇ и̇тꙋ неки̇ ꙣꙜнъ
ꙋфꙜти̇ѡе сћепꙜнъ мꙜли̇ поноћи̇
ꙣвꙜ чои̇кꙜ ꙈелерꙈеовꙜ
скни̇ꙜмꙜ ћехи̇ носꙜше кве||
зи̇рꙋ нꙜни̇кшиће и̇евохи̇
котнеꙜ шни̇мсꙋ плеши̇фци̇
и̇ꙈлелопꙜвли̇ћи̇ и̇пи̇пери̇ во||
и̇воꙣꙜ и̇ли̇ͱ̇Ꙝ ви̇ше поꙣори̇це
Дуж леве маргине:
состꙜли̇емꙜ ꙈꙜрћꙜни̇мꙜ незнꙜмо шни̇м
коли̇ко вои̇ске и̇ꙣꙜси зꙣрꙜво
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3. фебруар 1771. (Дубр. 3350)

мӥ сꙋћӥе пꙛщровӥћи и вꙛс сꙈор
Чӥꙝӥмо овꙋ ӥстӥꙝӥтꙋ вӥерꙋ преꙣ коӥеꙝ оће
оспоꙣꙛроꙝ ӥсћлӥесе ꙣꙛ моꙚе Ꙉӥтӥ вӥероваꙝꙛ
ꙛ ꙝꙛвлꙛщӥто преꙣ преꙋсвӥшеꙝоꙝ оспоꙣоꙝ ꙣꙋꙈ||
ровꙛчкоꙝ кꙛко креꙝꙋ осꙝ: мꙛрко реовӥћ ићꙝӥе||
ов сӥꙝ вꙋко ѿ ꙝꙛшеꙛ мӥестꙛ сꙋꙣвꙛ ꙣрꙋꙛ ӥс||
Ꙉꙋꙣве сӥеꙣꙝоꙝ Ꙉꙛркоꙝ ѿ веслꙛ сꙋмꙛло ꙋћлӥꙛ
коӥсꙋ ћлӥꙋꙣӥ пощеꙝӥ ӥ мӥсе зꙛћꙝӥх оꙈлеꙛ||
емо ӥ зꙛвеће вӥере Ꙉꙋлоꙝ оцпоцкоꙝ Ꙉулꙛемо 
Ꙗꙛтꙛ ꙋпꙛщровӥће ꙝꙛ ҃ фебрꙛрꙛ ꙛ҃ѱ҃о҃ꙛ҃
кꙛꙝзꙛлӥер сꙈорсꙵ: || позꙛповӥеꙣи оспꙴ: || сꙋћӥꙛх
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28. март 1787. (Дубр. 3312)

Ми̇ сꙋће вои̇воꙘе и̇ влꙜстели̇ кои̇ испꙋꙝꙜмо ꙈꙜꙝꙜкь
ѡꙘь скꙋпщи̇ꙝе и̇ зꙈорꙜ пꙜщрови̇ћꙜх
СвꙜкомꙋ и̇комꙋ ꙘрꙜо чи̇ꙝи̇мо чи̇стꙋ вͱ̇ерꙋ, ꙝꙜвлꙜщи̇то ꙋзви̇||
шенои̇ Ꙙ҇и̇ влꙜстели̇ ѡꙘь и̇зꙈрꙜꙝе скꙋпщи̇не ꙘꙋꙈровꙜ||
чке кꙜко ꙝи̇Ꙛе пи̇сꙜти̇ ꙝꙜши̇ ꙘвꙜ ꙈрꙜтꙜ и̇ сроꙘни̇ка
крећꙋ и̇зь ѡве ꙘрꙚꙜве зꙜ ви̇ꙘꙜтсе ꙋ и̇сти̇ рꙜꙘь ѡꙘ
ви̇ћеꙝе тешке Ꙉолести̇ коͱ̇о трпе, кои̇сꙋ лͱ̇оꙘи̇
и̇спꙋꙝеꙝи̇ свꙜкоꙜ пощеꙝͱ̇Ꙝ ꙘꙜ Ꙉезь сти̇ꙘꙜ ꙝи̇чесовꙜ
моꙋсе свꙋће слоꙈоꙘꙝо при̇мими̇ть како пощени̇ лͱ̇оꙘи̇
скои̇емь и̇меномь и̇спꙋꙝени̇сꙋ; затои̇мь ꙘопꙋщꙜемо
ѡво пи̇смо чи̇сто зꙜꙈи̇ть зꙜи̇сте позꙝꙜти̇ и̇ Ꙙоче||
кꙜти̇, ѡꙈлеꙜͱ̇оћи̇се ѡвꙜ комꙋнитꙜ и̇ зꙈорь зꙜ речене
Ꙉи̇ть ѡꙘоворни̇ци̇ сви̇коли̇ци̇ свꙜкомꙋ сꙋꙘꙋ ꙜкоꙈи̇
и̇сти̇ преслови̇ли̇ пꙋпли̇ке волͱ̇е ꙋ и̇ͱ̇еꙘꙝꙋ ствꙜрь
и̇ зꙜ већꙋ вͱ̇ерꙋ печꙜти̇мо печꙜтомь ꙝꙜмꙜ ꙘопꙋщꙜ||
ꙝи̇емь поꙈревелећꙋ
Јз пꙜщрови̇ћь фортеце стꙜ҇о стефꙜꙝꙜ к҃: мꙜрчꙜ ҂Ꙝ҃ѱ҃п҃з҃
и̇меновꙜти̇ кои̇ и̇Ꙙꙋ ͱ̇есꙋ кꙜлꙋћерь и̇сꙜи̇̇ͱ̇Ꙝ Ꙉечи̇ћь
свещⷩ:ⷪͱ̇еромонах ѡꙘь мꙜꙝꙜсти̇рꙜ прꙜскви̇це и̇
и̇во ми̇трови̇ћь

ᲀи̇ци̇ кꙜꙝзꙜли̇ерь по зꙜ||
пови̇еꙘи̇ Ꙙ҇е сꙋћꙜх и̇ ꙈꙜ||
ꙝкꙜꙘе пи̇сꙜхь
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