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НОВИ СРПСКОСЛОВЕНСКИ ИЗВОРИ ПОРЕТКА
КРУНИСАЊА ЦАРА1
Апстракт: Аутори у овом раду доносе седам нових рукописних и три стара
штампана србуљска српска извора чина крунисања владара којима озбиљно проширују
листу до сада познатих текстова овог чинопоследовања. Након кратког описа сваког
од пронађених рукописа у раду се доноси текст чина крунисања владара из рукописа
ДЕЧ 69 с краја 14. века заједно са различитим читањима из шест других
новооткривених рукописа.
Кључне речи: Поредак крунисања, српски извори, рукописи, србуље.
Са словенским литургичким споменицима стоји, несумњиво, најгоре. Они су
најмање издавани и најређе коментирани… Наша љубав према историји и тешкоће
издања наших старих дела начинили су нас једностраним, па смо највише држали до
издања историчких списа. Као да и у литургичким саставима нема историје! Има је, и
још како. Али ми, нажалост, нисмо доспели до издавања свих важних наших
литургичких састава, чак ни до опширних описа њихових рукописа с добрим
коментаром (Радојчић 1948, 74)
Н. Радојчић
Српскословенски преписи чина крунисања цара које ћемо овом приликом
упоредити налазе се у седам српских средњовековних рукописних зборника, а
представићемо их по хронолошком реду почев од најстаријег. Пре него што то учинимо
позабавићемо се до данас познатим словенским изворима крунисања владара.
Словенски литургијски извори крунисања владара, као и друга
чинопоследовања везана за структурирање и организацију дворског живота, доспели су
у жижу нтересовања научне јавности током девете деценије XIX столећа и од тада
привлаче пажњу истраживача.
Број до данас познатих и објављених словенских извора није велик. Најстарији
међу њима је непотпун чин крунисања (41а–41б) из Синодика цара Борила, НБКМ 289, с
1 Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179078 („Српска теологија у 20. веку: фундаменталне
претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена
перспектива“), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
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краја XIV века, 1380–1393.2 Њему, хронолошки гледано, следе два рукописна требника
смештена у прелазном периоду између краја XIV и почетка XV столећа. У Требнику
ГИМ СИН 675 налази се М(о)л(и)тва въ провъзведениѥ ц(а)рѣ (154а–158а). Њу је први
објавио Е. В. Барсов,3 да би је каснији истраживачи користили4 или се на њу позивали.5
У другом Требнику, ГИМ СИН 900, налази се Молитва въ провъзведение царѧ (185б–188б)
која је, такође, привукла пажњу научних кругова.6 Следећи чин крунисања Молитва на
посавлѥнїє цара (179б–181а) који се налази у Требнику СИН 307,7 из прве половине XV
века, навођен је и кориштен8 на основу описа9 и издања К. И. Невострујева.10
Још један непотпун чин крунисања који је, на основу рукописног служабника
Соловецке библиотеке из друге четвртине XVI века, објавио П. Сирку11 кориштен је у
истраживања словенског поретка крунисања владара.12 Најмлађи познати извор
крунисања владара Чинь бываємина посавлѥнїє цара (150б–154б) налази се у
Архијерејском служабнику НБКМ 954, с краја XVI – почетка XVII века.13
Детаљније истраживање корпуса евхологиона српске језичке редакције, које
смо предузели за потребе овог истраживања, показало је да се, поред ових у науци
познатих и кориштених извора, може говорити још о седам српских рукописних и три
стара штампана, србуљска, требника14 са крунидбеним чиновима на које научна
јавност до данас није била упућена.
Најстарији међу њима је чин крунисања владара Молива на посавлѥнїе цара
(222а–223б) који се налази у дечанском Требнику – ДЕЧ 69, из последње деценије
XIVвека, 1395–1400. године,15 и припада српској језичкој редакцији са цртама и рашке и
ресавске правописне традиције.16 Писање танког јера у свим позицијама, осим у
неколико примера са дебелим јером, удвајање танког јера у генитиву плурала именица
одражавају традицију рашког правописа. Правила ресавског правописа највише су се
одразила у исписивању вокала без прејотације у поствокалском положају и, нешто ређе,
2 Biliarsky 1993, 94. Класична студија о Синодику: М. Попруженко, Синодик царя Борила,
Български старини, 8. София, 1928, недавно је допуњена бољим и путпунијим издањем - Борилов
Синодик: Издание и превод, Иван Божилов, Анна-Mария Тотоманова, Иван Билярски, София,
2010. У Синодику се налази и Молитва за постављење кесара и чувара палате (41б – 42а).
3 Барсов 1883, 25–31.
4 Biliarsky 1993, 95.
5 Афанасьева 2014, 238.
6 Афанасьева 2015, 36.
7 Ову књигу је 1653. године Арсеније Суханов из светогорског манастира Светог Павла, којим је
тада управљао архимандрит Акакије, српског порекла, заједно са другим рукописима однео
Патријарху Никону. Ти су се рукописи потом нашли у Синодалној московској библиотеци;
Леонид 1877, 277.
8 Biliarsky 1993, 95.
9 Горский, Невоструев 1869, 163–198.
10 Пет молитава из овог рукописа објављено је у Гласу српског ученог друштва. Прве две
објављене су у: Невострујев 1866, 136 – 156. Друге три: постављење цара, кесара, деспота и кнеза,
у: Невострујев 1867, 360 – 364.
11 Сырку 1890, 122–124.
12 Biliarsky 1993, 96.
13 Biliarsky 1993, 103–115.
14 На Вуковићев штампани Молитвослов указао је раније Н. Радојчић, али друге две србуље није
помињао: Радојчић 1948, 76–79.
15 Синдик 2011, 249.
16 Синдик 2011, 250.
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после палаталних сугласника. У морфологији, јављају се облици из народног језика:
заменица у енклитичком облику го, га, генитив сингулара придева с наставком -ога, као
и наставак -мо у 1. л. плурала презента.17
Следећи чин – Чинь бываєми на посавлѥнїє цара (105б–107б) налази се у Требнику
из рукописне збирке манастира Хиландара – ХИЛ 378, који је исписан у два наврата:
први део са л. 1а–62б потиче из треће четвртине XV века, док други део са л. 63а–345б
исписан је током прве четвртине XV века; оба дела писана су српском редакцијом
старословенског језика, полууставом са остацима уставног писма; у другом делу, који,
између осталога, садржи текст који анализирамо, заступљен је мешани правопис – са
цртама и рашке и ресавске правописне традиције.18
Трећи чин – Молива на посавлѥнїе цара (96б–98а) налази се у дечанском
Архијерејском чиновнику из прве четвртине XV века (1415–1425) – ДЕЧ 129. У
исписивању рукописа учествовала су четири писара, л. 75а–102б, у оквиру којих се
налази и текст који анализирамо, исписао је четврти писар. Језик карактеришу особине
српске редакције, са заступљеним особинама рашке и, ретко, ресавске правописне
традиције. Његово писање карактерише проширена употреба десетеричног и испред а и
е, а у свему осталом држи се традиција рашког нормираног правописа са писањем
прејотованих вокала у свим позицијама.19
Четврти чин – Молива на посавлѥниѥ цара (361а–363б) налази се у рукописној
збирци манастира Пећке Патријашије. Реч је о Требнику са номоканоном, с почетка XV
века – ПЕЋ 77,20 исписаним уставним писмом, српскословенским језиком с
карактеристикама доресавског правописа.21
Следећи чин – Молива на посавлѥнїе цара (220б–221б) потиче из рукописног
Требника манастира Дечана – ДЕЧ 68; највећи део рукописа, укључујући листове које и
ми анализирамо, исписао је писар Давид 1422. године22 српском редакцијом млађе
рашке правописне традиције, са недоследно помереном употребом прејотованих
слова.23
Шести чин – Молива на посавлѥнїе цара (160а–162б) из рукописне ризнице
манастира Хиландара налази се у Требнику из друге четвртине XV века – ХИЛ 167,
писаним српском језичком редакцијом, ресавским правописом.24
Седми чин – Молива на посавлѥнїе цара (191а–194а) данас се налази у
Националној библиотеци Русије, у Санкт Петербургу. То је Требник, ОР F.I.582, настао
на прелазу из XV у XVI век.25 Писан је српском језичком редакцијом, ресавским
правописом. Група ља гдекад је исписана са вокалом без прејотације; из народног
језика, без финалног т, јавља се 3. л. плурала презента.
Чин крунисања владара налази се и у три26 штампана српска требника из XVI
27
века. У непотпуно сачуваном Цетињском, односно, Црнојевићком требнику (1495/96)
17 Синдик 2011, 250.
18 Богдановић 1978, 149.
19 Синдик 2011, 520.
20 Мошин 1968–1971, 85–87.
21 Мошин 1968–1971, 85.
22 Синдик 2011, 238.
23 Синдик 2011, 239.
24 Богдановић 1978, 99.
25 Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. Санкт Петербург, 1885, 18–23.
26 Гораждански (1523) и Милешевски Требник (1546) не садрже чинове крунисања владара.
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налази се део чина од: царь же вьꙁлагаѥть таа вѣнчаваюомоу се. и глаголюоу патрїархоу. мирь
вьсѣмь. дїакѡнь. главы ваше господеви прѣклонитесвеенныкь молит се сице. Тебѣ ѥдиного цара
вѣкѡмь... па до краја чина (225а–227б). У Требнику Божидара Вуковића (1539) налази се
чинь бываемыи на поставлѥнїе цара (241а–243а) који се, донекле измењен, понавља и у
Требнику Јеролима Загуровића (1570) – последование, на поставлѥнїе цара ѡт великихь
вельмоужь. (194а–196а).
У шест рукописа – ДЕЧ 69, ПЕЋ 77, ХИЛ 378, ДЕЧ 68, ХИЛ 167 и ОР F.I.582 –
сачуван је комплетан текст молитава крунисања цара и царице, са извесним бројем
„разночтења“ и разликама између њих углавном правописне природе. У рукопису ДЕЧ
129 јавља се део са „испуштеним“ текстом. Молитва на поставлѥние цара исписана је на л.
96б–97б и завршава се у четвртом реду л. 97б речима ... приꙁри ѡт светаго жилиа твоѥго. и
вѣрнаго раба їме рекь. егоже благоиꙁволи вьставити цара надь людми твоими светыими. ихже
стежавь: и наставља се, чини се, сасвим „природно“, без заглавља О царицах же, као у
осталима, речима које припадају молитви крунисања царице: вьводит се и царица ѡт
прѣпосита. прѣдьстоѥи и та патрїꙗрхꙋ. покрьвена мафориомь. Такође, у свим рукописима, сем у
ХИЛ 378, у заглављу стоји молитва на поставлѥние цара;28 у ХИЛ 378 у наслову стоји чинь
бываєми на поставлѥнїє цара.
Вредно је скренути пажњу и на једно место које је у наведеним преписима
донето у облику који, по нашем мишљењу, одступа од грчког оригинала и самога
смисла словенског текста. Реч је о завршном делу молитве за цара и делу реченице ае
ли ѥсть моужь. вѣнчаваѥт се на амвонѣ великыє црькьве. и причеаѥт се прьвосвеенноу или
прьвосвеенникоу, како стоји у ОР F.I.582. Последње речи овог упутства потребују
појашњење. Приређујући издање, између осталих, и молитву на постављање цара,
Невострујев уз реченицу из извора – рукописног Требника бр. 374 Московске
Синодалне библиотеке из XV века – која гласи ае ѥсть мꙋжь, вѣнчаваѥтсе на амвонѣ
великыє цр҃кве: и причеаѥтсе прьвос҃енникꙋ: додаје: чит.прежде освѧенныхъ29 а у фус-ноти
појашњава, позивајући се на Гоара и Симеона Солунског, да се новокрунисани
причешћује од Дарова претходно освећених на Литургији.30 На ово скреће пажњу и
Иван Ал. Биљарски, наводећи исправан словенски текст који се јавља у Требнику
бугарске редакције из 1532. године који се чува у Соловјецком манастиру: и по приени
ст҃ы таинъ покланѣетсѧ скптрѡ.31 Он даље у приређеном тексту према рукопису бр. 954
Националне библиотеке у Софији из XVII века у коме стоји: и причѧаєтсѧ пръвос҃еннꙋ
додаје у фус-нотама „разночтења“ према рукопису бр. 371 Московске Синодалне
библиотеке с краја XIV или почетка XV века, у коме јавља варијанта причааѥтьсѧ
преждес҃енными.32 Превод на француски наведеног текста начињен је на основу исправке
према рукопису бр. 371 Московске Синодалне библиотеке.33
Потражили смо аналогију у старим штампаним српским требницима: Требнику
Јеролима Загуровића, Требнику Божидара Вуковића и Цетињском требнику. У
Цетињском требнику на л. 225а–227б сачуван је део молитве на постављање цара, и то
27 О њима видети: М. Пешикан и др. 1994.
28 Заглавље се доноси према Деч 69.
29 Невострујев 1867, 362.
30 Невострујев 1867, 367–368, фус-нота 24.
31 Biliarsky 1993, 99.
32 Biliarsky 1993, 112, фус-ноте 162 и 163.
33 Biliarsky 1993, 118 и фус-нота бр. 40 у оквиру превода на француски језик на стр. 118.
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од половине упутства између прве и друге молитве па до краја чина постављања
царице; сачувани део почиње: царь же вьꙁлагаѥть таа вѣнчаваюомоу се. и глаголюоу
патрїархоу. мирь вьсѣмь. дїакѡнь. главы ваше господеви прѣклоните свеенныкь молит се сице. Тебѣ
ѥдиного цара вѣкѡмь. иже ꙁемльноѥ царьство ѡт тебѣ приѥмѥть. И овде, слично тексту у
рукописима, стоји ае ли ѥсть моужь. вѣнчаваѥт се на амьвонѣ великыѥ црькьве. и причеаѥт се
прьвосвеенноу. На л. 241а–243а Требника Божидара Вуковића исписан је чинь бываемыи на
поставлѥнїе цара,34 у коме се јавља „стандардна“ варијанта која упућује на причешће цара,
а која гласи: ае ли ѥсть моужь. вѣнчаваѥт се на амвонѣ великыѥ црькьве. и причеаѥт се
прьвосвеенноу. У Требнику Јеролима Загуровића на л. 194а–196а исписан је комплетан
чин постављања цара и царице са заглављем последование, на поставлѥнїе цара ѡт великихь
вельмоужь. Завршни текст последовања на постављење цара доноси текстолошку новину,
те стога овде доносимо завршетак, који гласи: и вьꙁимаѥть ѡт антимиса стѣмоу патриархь и
дрьже стѣмоу сь ѡбѣма роукама вѣнчаваѥть ѥго глаголѥ. вь име ѡтьца и сына и светаго доуха и
сїа оубо бывають ѥгда царь венчаваѥт се. ѥгда же ли сынь или дьерь стѣмоу не вьꙁлагаѥть патриархь
нь даѥть ю цароу. и ѡнь венчаваѥть ихь. ае ли ѥсть жена хоететь вѣнчати се вѣнчаваѥт се вьпрѣдь
двѣрми црьковними. ае ли ѥсть моужь. вѣчаваѥт се (sic!) прѣдь двѣрми светаго ѡлтара великыѥ
црькьвы. и причеаѥ ихь патриархь. и покланꙗѥт се скуптромь по трыь потомь глаголѥть патрїархь.
слава вь вышнихь богоу и на ꙁемли мирь вь чловѣцѣхь благоволѥнїе трыь ѡглашаѥть вѣнчаннаго.
Овде се, што и наглашавамо, директно казује да нововенчане цареве испред двери
олтарских сâм патријарх причешћује (и причеаѥ ихь патриархь).
Све напред речено упућује на закључак да је реченица и причеаѥт се
прьвосвеенноу,35 која се јавља у свим анализираним рукописним текстовима, пренесена
на словенски језик неадекватно, и да би тачан превод гласио, као нпр. у рукопису бр. 371
Московске Синодалне библиотеке: причааѥтьсѧ преждес҃енными, или као у штампаном
Требнику Јеролима Загуровића: причеаѥ ихь патриархь.36
Разлог за појаву ове преводилачке грешке свакако треба тражити и у нестанку
односно непознавању богослужбене праксе причешћивања пређеосвећеним Даровима
приликом постављања на одређене дворске дужности (али и вршења Свете тајне Брака).
То је преводиоце довело у ситуацију да мисле да оваквим преводом они, у ствари,
исправљају грешку у грчком предлошку уместо да је чине.
Изворни текст чина крунисања цара доносимо према ДЕЧ 69. У напоменама
доносимо „разночтења“ која смо издвојили поређењем са осталим напред наведеним
преписима. У издању смо сачували и пренели изворни правопис. Скраћене речи
разрешене су тако што су изостављени делови стављани у обле заграде уколико је таква
реч обележена титлом, а у угласте заграде ако титла над њима не постоји. Натписана
слова спуштана су у ред на одговарајуће место. Задржана је изворна интерпункција.
Велика слова исписивана су на местима где постоје у рукопису.
Молитва37 на поставлѥние цара
По ѡбльчени хоте сь богомь царьствовати. вь все царьскыѥ риꙁы. кромѣ диꙗдиме38 и стемы
ѡдѣваѥт се. симь39 оубо на40 андимиси41 прѣжде поставлѥномь. иже стоѥть42 на амвонѣ. сего прѣжде

34 Заглавље је истоветно као у Хил 378.
35 Наведено према Деч 69.
36 О поретку причешћивања приликом крунисања цара в. К. Невострујев, Три молитве, 367-368,
фус-нота 24.
37 Хил 378: Чинь бываєми на поставлѥнїє цара.
38 Пећ 77, ОР F.I.582: диꙗдими.

679

стоить оубо патрїархь и43 прѣдстоит же и хотѣи вѣнчати се царь. дїаконь глаголѥть дїаконства.44
Прьвосвеенникь45 прѣкланꙗѥть ѥго46 главоу47 молит се сїцѣ48
Господи боже нашь царь царьствоуюимь и господь господьствоуюимь. иже самоуила
пророка иꙁбравь, и49 раба своѥго давида. и помаꙁавь ѥго цара, над людїи своихь50 їсраилꙗ. ты51
нынꙗоуслыши молѥниє наше52 недостоиныихь. приꙁри53 ѡт светаго жилиа твоѥго. и вѣрнаго раба
своѥго ѡнсицоу.54 ѥгоже благоиꙁволи вьставити цара над людми твоими светыими. ихже стежа55
чьстною си56 крьвию. ѥдинороднаго твоѥго сына. помаꙁати сподоби масломь радости. ѡблѣци ѥго
силою57 сьвыше. постави на главѣ єго вѣнць ѡт камене58 чьстнааго. дароуи ѥмоу продльжениѥ дьнїи.59
даждь60 вь десницоу ѥмоу скиптро спасениꙗ. посади ѥго на прѣстолѣ правды. и ѡгради ѥго силою светаго
твоѥго доуха. оукрѣпи61 мышцоу ѥмоу. покори ѥмоу все варварскыѥ єꙁыкы. вьсѣи вь срьдце62 ѥго
63
страхь твои. и кь сьгрѣшаюїимь проениє. сьблюди ѥго вь непорчнѣи вѣрѣ. покажи ѥго тврьда
64
хранителꙗ светѣи твоѥи сьборнѣи црькьвы правило. ꙗко да соудить людемь твоимь вь правдоу. и
ниимь твоимь вь соудь. спасеть65 сыны оубогыихь. и66 достоинь быти небесномоу ти царьствию 
ВьꙁглашьꙖко твоꙗ ѥсть дрьжава67 И по аминѣ, вьꙁимаѥть диꙗдимоу, и сапогы патрїархь, и даѥть

39 Хил 167: сими.
40 Деч 129: надь.
41 Деч 68, Хил 167: андиминси.ОР F.I.582: сїи оубо надь андиминси.
42 Деч 129, Деч 68, Хил 167, ОР F.I.582: стоить.
43 ОР F.I.582: нема везника.
44 Пећ 77: дїаконныкы.
45 Хил 378: Патрїархъ.
46 Хил 378, Деч 129: нема заменице.
47 Деч 129: следи молитва, без дела реченице „моли се овако“.
48 Деч 68, ОР F.I.582: следи, киноваром исписано: молитва .
49 Деч 129: без везника.
50 Пећ 77, Деч 129: твоихь.
51 ОР F.I.582: ты и.
52 Деч 129: молениꙗ наша на.
53 Хил 167, ОР F.I.582: и приꙁри.
54 Деч 129: рабаїмерекь. Хил 167: раба своєго ѡнсицоу имерекь. ОР F.I.582: цара нашего ѡнсицоу имерекь.
55 Деч 129: речју стежавь завршава се молитва и почиње молитвено правило крунисања царице
речима: вьводит се и царица ѡт прѣпосита.
56 Хил 378: нема заменице.
57 Хил 378: нема именице. ОР F.I.582: съ силою.
58 Пећ 77: каменїа.
59 Пећ 77: изостављена је реченица дароуи ѥмоу продльжениѥ дьнїи.
60 ОР F.I.582: вьдаждь.
61 ОР F.I.582: и оукрѣпи.
62 Пећ 77: вь срьдци.
63 ОР F.I.582: и покажи.
64 Хил 167, ОР F.I.582: и сьбѡрнѣи.
65 Хил 378: ꙗко да сꙋдить, и спасеть сыны оубогыхь. Хил 167, ОР F.I.582: и спасеть.
66 Пећ 77: без везника.
67 Хил 167: наставља се инципит вазгласа делом и твоє ѥсть царьство. Пећ 77: исписан је
комплетан вазглас: ꙗко твоꙗ ѥсть дрьжава. царьство, и сила, и слава, ѡтьца, и сына и светаго доуха.
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ихь вистиарꙋ.68 Ае ли ѥсть хотеи69 вѣнчати се сынь царевь или дьи, или жена. не даѥть дїадимоу
ни сапогы вистїареви.70 нь цареви прѣдаѥть та патрїархь, ꙁнаменавь. царь же вьꙁлагаѥть та
вѣнчаваюомоу се. и глаголюоу патрїархоу мирь вьсѣмь дїаконь главы ваше71 господеви
прѣклоните.72 свеенныкь73 молит се74
Тебе ѥдиного цара вѣкѡмь. иже ꙁемльноѥ царьство ѡт тебе приѥмѥть. прѣклони выю сь
нами, и молим ти се владико75 всѣхь. сьхрани ѥго под кровѡмь твоимь. оутврьди ѥго царьствиє.
оугодна творити тебѣ76 всегда того сподоби. вьсиꙗи вь доуши ѥго правдоу и множьство мира. ꙗко да
вь оутиши77 ѥго, тихо и беꙁмльвноѥ житиѥ поживемь. вь всакомь78 благочьсти и чистотѣ 
Вьꙁглашь Ты бо ѥси царь мироу79 и тебѣ славоу вьꙁсиламь80 и вьꙁимаѥть ѡт андимисеа81
стемоу патрїархь, и дрьжеѥ82 ѥ сь ѡбѣма роукама, вѣнчаваѥть83 глаголѥ. вь име ѡтьца и сына и
светаго доуха. и сиꙗ оубо бывають. ѥгда царь вѣнчаваѥт се. ѥгда же ли84 сынь или дьїи, стемоу
не вьꙁлагаѥть патрїархь. нь даѥть ю85 цароу, и ѡнь вѣнчаваѥть ихь. и ае ѥсть жена хотеи вѣнчати
се. вѣнчаваѥт се на авгоусталии и андимиси.86 ае ли87 ѥсть моужь. вѣнчаваѥт се на амвонѣ великыє
црькьве. и причеаѥт се прьвосвеенноу.88 и покланꙗѥт се куптромь89 ,ги,. потомь глаголѥть
патрїархь. слава вь вышнїихь богоу и на ꙁемли мирь. вь чловѣцѣхь благоволѥниѥ , ги, и
ѡглашаѥть вѣнчаннааго 
 О царицах же.  Прѣд поставлꙗѥт се тамо на трапеꙁѣ стема. и стоѥꙋ царевы и
патрїархоу. вьводит се90 царица ѡт препосита.91 и прѣдстоѥи92 та патрїархꙋ.93 покрьвена
нынꙗ, и прысно и вь вѣкы вѣкомь аминь. ОР F.I.582: ꙗко твоꙗ ѥсть дрьжава. и твоѥ ѥсть царьство, и сила и
слава ѡтьца и сына и светаго доуха, нынꙗ.
68 Хил 378: протовистиарꙋ.
69 ОР F.I.582: ае ли же хотеи.
70 Хил 378: протовистїареви.
71 Хил 378, Хил 167: наше.
72 Пећ 77: прѣклонимь.
73 Хил 378: патрїархь.
74 Хил 167: придодат прилог сице. ОР F.I.582: сице. и молитва.
75 Хил 378: нема именице.
76 Пећ 77: тебѣ творити.
77 Пећ 77: ѡтиши.ОР F.I.582: вь оутѣши.
78 ОР F.I.582: вь всакои.
79 Хил 378: додата синтагма христе боже нашь.
80 Пећ 77: исписан вазглас до краја: вьꙁсилаємь ѡтьцꙋ, и сыноу и светомꙋ доухꙋ. нынꙗ, и прысно, и вь
вѣкы вѣкомь аминь. ОР F.I.582: вьꙁсиламь ѡтьцꙋ и сыноу и светомꙋ доухꙋ.
81 Пећ 77: андимиса. ОР F.I.582: и въꙁемлѥть ѡт андиминсеа.
82 ОР F.I.582: дрьже ю.
83 Хил 378, Хил 167: после глаголског облика вѣнчаваѥть додат заменички облик ѥго.
84Пећ 77: или.
85 Хил 378: нема заменице.
86 Хил 167, ОР F.I.582: андїминси.
87 ОР F.I.582: без речце ли.
88 ОР F.I.582: прьвосвеенникоу.
89 Пећ 77: скиптрїѡмь, Хил 167: скптрѡмь, ОР F.I.582: скупьтрѡмь. У Деч 69 писар је, вероватно,
нехотице изоставио иницијално с.
90 Деч 129: одавде почиње правило крунисања царице.
91 Хил 378: прѣпоꙗсита.
92 ОР F.I.582: прѣдстоѥоу.
93 Деч 129, Хил 167: прѣдьстоѥи и та патрїꙗрхоу.
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мафѡриѡмь.94 и95 дїаконоу глаголюоу дїаконьства глаголѥть патрїархь молитвоу юже и над
цара прѣтвараѥ тьчїю глаголы на женоу. єгда ѡтведоуть96 ю. и ѡткривають97 мафѡрь. и98
простирають ѥго ꙗко не видѣти се ѥи. и99тако приводеть100 ю кь патрїархоу. и101 вьꙁимаѥть патрїархь
ѡт трапеꙁы стемоу, и даѥть102 ю царю. и103 ть вѣнчаваѥть ю. дїаконоу104 глаголюꙋ105 главы
ваше106 господеви прѣклоните107 и108 глаголѥть патрїархь109 вьтороую110 молитвоу и111 оучить
ѥ112 и113 тако ѡставлꙗѥть ю патрїархь. и114 сѣдеи сь царемь, покланꙗѥт се ѥи сьборь по ꙁаконоу.115 и
ѥже116 вѣнчаваѥт се на амвонѣ великыѥ црькве. исходить117 носе стемоу 
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Vladimir Vukašinović
Zoran Ranković
NEW SLAVONIC-SERBIAN SOURCES OF THE ORDER
OF CORONATION OF KINGS
In this paper, the authors present seven new manuscripts (from Monastery Chilandar,
Dečani, the Patriarchate of Peć and the National Library of Russia from the late 14th to the mid
16th century) and three old printed Serbian manuscript sources (from Cetinje, 1496/6,
Vuković’s, 1539, and Zagurović’s, 1570, Euchologion) about the crowning of rulers which
seriously expand the list of so far known texts of this office. After a short description of each of
the found manuscripts, the text of the crowning of the rulers from the manuscript DEČ 69 from
the end of the 14th century is presented together with lexical differences from six other newly
discovered manuscripts. Here we point to a serious mistake in translating the office into the
Serbian language which was caused by changes in the liturgical order of the time when the
translations were made.
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