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СЛОВО О НИЋИФОРУ ФОКИ И О КРЧМАРИЦИ 
ТЕОФАНИ

У овом раду говори се о приповеци посвећеној трагичном крају цара 
Нићифора Фоке, кога је убио Јован Цимиски, а помогла му у томе царица 
Теофана. Историјске чињенице имају о том догађају своју верзију збивања, 
а приповетка у великој мери мења њихов смисао, будући да у њој постоје 
фолклорни наноси обогаћени легендарним призвуком казивања. Најупе-
чатљивији је Теофанин лик, која је била кћи крчмарице. Приповетка је 
написана на грчком језику крајем XII – почетком XIII века и преведена је на 
словенски. Сачуване су две варијанте, дужа и краћа. Српски преписи познају 
обе варијанте. Њихов текст приређен је уз праћење осталих преписа.

Кључне речи: цар Фока, Теофана, убиство, српски преписи, издање 
текста.

Византијски цар Нићифор II Фока владао је од 963. до 969. године. 
Његову владавину окончао је насилно Јован Цимискије и наследио га на 
престолу погубљењем, за које се сматра да је потпомогнуто Фокином 
супругом Теофаном1. Овај догађај описан је у грчким летописним и истори-
ографским делима Лава Ђакона, Михаила Псела, Јована Скилице и Јована 
Зонаре. На књижевном пољу појавила се повест крајем XII – почетком 
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1 П: Сырку, Византiйская повÇсть объ убiенiи императора Никифора Фоки въ ста-

риномъ болгарскомъ пересказÇ, Санктпетербургъ 1883; И. Ђурић, Породица Фока, Зборник 
радова Византолошког института, XVII, Београд 1976, 189–296; Б. Крсмановић, Д. Џелебџић, 
Јован Цимискије и Нићифор II Фока: позадина и мотиви једног убиства с предумишљајем, 
Зборник радова Византолошког института, XLVII, 2010, 83–120.
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XIII века на грчком језику која на литераран начин сагледава убиство цара 
Фоке.2 То дело одступа умногоме од историјске подлоге, али, својствено 
књижевном уобличавању, маштовитом имагинацијом уводи чиниоце који 
га приближавају сижеима фолклорне нарације.

Лик цара Нићифора Фоке близак је аскетском типу владара који се 
својим односом према браку и жени, начину спавања на камењу „оштром 
као нож” и непрестаном појању псалтира уз мољење Богу приближава 
монашком лику. Иако је историјски цар Фока имао једног брата, у овој 
повести њих је било осморица, тако да мотив деветоро браће улази у мито-
лошки круг бројева који почивају на укорењеним фолклорним обрасцима 
стваралаштва. То се очитује већ у сцени у којој су цару Фоки дошли боља-
ри, кнезови, војници и патријарси да га моле да се жени. Он им је обећао 
да ће им испунити жељено, али им је попут модела неких бајки ставио 
до знања да ће се оженити оном којој буде одговарала обућа (калиге) коју 
је дао да се направи изузетно мале величине и веома теснa. Тиме је Фока 
намеравао да отклони могућност да ће се пронаћи особа са тако малим 
стопалима. Начин трагања за одговарајућом девојком такође има призвук 
мотива потеклог из бајке. Иако је на Фокино изненађење пронађена де-
војчица којој је пристајала неочекивана обућа, цар је одржао обећање и 
оженио се. Царевом одлагању да ступи у брачни однос одговарао је, макар 
за извесно време, узраст девојчице која још није стасала да постане жена. 
Пошто се цар венчао са њом због људи, остао је доследан у свом односу 
према њој, јер је се није дотицао. Њено далеко ниже порекло од царског, 
јер је била кћи крчмарице, унело је додатан подстрек да се њен карактер 
испољи касније као проблематичан и лакши за осуду.

Царево избегавање телесне блискости са супругом Теофаном трајало 
је све док она није довољно одрасла и њена красота била веома велика, 
када је једног дана своју зрелост исказала на речит и поетичан начин. 
Блиско симболици старозаветне Песме над песмама, Теофана осликава 
своју набујалу младост и спремност да се сједини са мужем: „Господару, 
јабуке твоје доспеле су и трешње твоје узреле су и време ти је да их бе-

2 К. Мечев, Възмездие за жестокостта: Към въпроса за идейната характеристика и 

времепоявата на средневековния български апокрифен разказ за убийството на византийския 

император Никифор Фока от кръчмарката Теофaна, Литературна мисъл, 2. София 1975, 
115–136; É. Тurdеаnu, Le dit de l’еmреrеur Niсéphore II Phocas et de son épouse Théophano, 
Thessalonique 1976; М. А. Салмина, Повесть о Никифоре Фоке, Словарь книжников и книж-
ности Древней Руси, вып. II (вторая половина ХIV–ХVI в.), часть 2, Л-Я, АН СССР, Институт 
Русской литературы (Пушкинский дом), „Наука”, Ленинград 1989, 255–256; А. Милтенова, 
Кръчмарката Теофана, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, „Петър Берон”, 
София 1992, 245–246.
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реш.” Чувајући своју намеру да буде чедан и у новим околностима, када 
је Теофана стасала да буде жена, цар јој је саопштио потпуно неочекивану 
замисао:

Ућути, ућути, Теофано, сачекај мало док не одем у Јерусалим и поклоним се за 
тебе и за себе. Када дођем, учинићу себе игуманом и тебе игуманијом и спасићемо 
душе наше, а потом шта нам буде3 (Стара српска књижевност. Хрестоматија, 
2000: 412).

На овакво царево одлучно одбијање да се телесно зближи са Теофа-
ном царица је спремила освету која ју је најпре одвела другом мушкарцу. 
Изабрала је царевог велможу Цимискија, који је био у великој части. Њено 
убеђивање да Цимискија одведе у своје тајне одаје и да се слегне са њим 
наишло је на његово одбијање. Увођењем мотива женске омађијаности 
Теофана је постигла жељено чешћим одлажењем Цимискију, а он је, као 
из сна пренувши се, схватио шта се догодило и да је тиме издао свог цара, 
о чему говоре и његове речи кајања: „О, тешко мени, куда денух себе и 
Теофану!” Да ово није било све што је Теофана желела, њено убеђивање 
Цимискија да погуби цара Фоку достигло је градациони врхунац. Узa све 
негодовање и одупирање Цимискија да не жели тако нешто да учини, у 
њему је настао преокрет када му је Теофана обећала да ће га учинити 
царем.

Грађена на контрастима, пре свега ликова, а онда и сцена у којима се 
очитују сучељавања, ова повест казује о царевом погубљењу такође кроз 
принцип супротности. У тренутку када Теофана тајно уводи Цимискија 
у цареву одају у намери да га погуби, присутна је доследност испољена 
у царевој навици да седи над Псалтиром читајући га. На другој страни 
јавља се кратак опис царевог мача са особинама преузетим из народне 
традиције, јер он плива кроз метал „као кроз воду”. Такав мач у рука-
ма Цимискија лако је посекао царев врат. Са друге стране, испуштени 
Псалтир из царевих руку погодио је Цимискија у главу и догађа се скоро 
истовремена смрт обојице – и цара и његовог убице.

Даљи ток повести после оваквог царевог окончања водио је ка Те-
офанином испуњењу замисли да читав догађај прикаже као својевољан 
царев одлазак са двора на далек пут у Јерусалим заједно са својом браћом 

3 У препису старе збирке Народне библиотеке у Београду број 104 одговор цара Фоке 
Теофани нешто је развијенији и у преводу гласи: „Теофано, то што би било међу нама, била 
би саблазан за свет. Него, стрпи се мало а ја ћу поћи у Јерусалим и поклонићу се за мене и 
за тебе. И када се вратим, учинићу те у једном манастиру игуманијом, а ја ћу бити у другом 
манастиру, и душе наше спасићемо.” (Хрестоматија средњовековне књижевности, том I, 
2012: 294).
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и Цимискијем. Да би убедила поданике у такво уверење, она је царево тело 
сакрила уз помоћ две девојке слушкиње у дубоку јаму која се налазила на 
скровитом месту у двору. Цимискијево тело сакрила је на друго место. Лу-
кавством је намамила исте ноћи појединачно и свих осморо цареве браће 
и гурнула их у исту јаму погубивши их. Да би све изгледало убедљивије, 
Теофана је до зоре нашла другог мужа и учинила га царем. Њеном мало 
вероватном убеђивању и приказивању изненадно промењеног стања на 
двору ипак су поверовали и покренули се по копну и по мору да траже свог 
цара. На велико разочарење што га нису нашли, приморали су Теофану 
да каже истину о свему. Иако је са упорношћу одбијала да призна шта 
је учинила, једна од двеју девојака које су јој помагале да скрије царево 
тело и да погуби његову браћу, одала ју је, а казна је била сурова – њена 
утроба расточена је по граду.

У краћој варијанти повест се окончава тиме што се проналази царево 
тело са телом браће и увиђа се да су она постала света. Поједине верзије 
ове варијанте у једној реченици указују на погубност злих жена: „Видите 
ли, браћо, какве мужеве жене погубе?”4 Дужа варијанта препознатљива 
је по свом завршетку, који доноси придику о злим женама: „Видите ли, 
браћо, како пет жена погубише пет мужева? Теофана цара Фоку и његових 
деветоро браће, Ева Адама из раја изведе и погуби, [Далида] прелашћу 
Самсона, цара Давида сузама из ума изведе и погуби, и Велзавеља пророка 
Илију по свету гоњаше, Иродијада Јована Крститеља погуби ради прља-
вог смешања.”5 Овакво окончање повести по свој прилици преузето је из 
засебног списа посвећеног злим женама, који се јавља у низу варијанти 
и преписа током средњег века (Каган 1989: 399–401; Милтенова 1994: 
28/29; 131–136).

Повест је преведена на словенски језик и позната је у две варијанте у 
бугарским, српским и руским преписима са жанровским одређењем у на-
слову као слово. Најстарији сачувани српски препис прве, краће, варијанте 
потиче из XIV века и налазио се у старој збирци Народне библиотеке у 
Београду, изгорелој у немачком бомбардовању 1941. године, под бројем 
104 (на странама 48а–49б, у даљем спомињању користимо скраћеницу 
Сп)6. Из XV века постоји српски препис који се налази у рукописној збирци 
Народне библиотеке „Свети Кирил и Методиј” у Софији са сигнатуром 

4 Према препису старе збирке Народне библиотеке у Београду број 104.
5 Према препису рукописне збирке Патријаршијске библиотеке у Београду број 343.
6 Издање Слова у: М. Сперанскій, ЗамÇтки о рукописяхъ Белградскихъ и Софійской 

библіотекъ, ИзвÇстія Историко-филологическаго Института князя Безбородко въ НÇжинÇ, 
XVI, Москва 1898, 57–59; Превод овог преписа у: Стара српска књижевност. Хрестоматија, 
411–414; Хрестоматија средњовековне књижевности, том I, 293–296.
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677 (на листовима 10–13), познат као Тиквешки зборник7 (користимо 
скраћеницу На). У манастиру Никољцу у Црној Гори чува се рукопис са 
преписом Слова под бројем 82 и исписан је у периоду 1515/1520. године 
(на страницама 66б–70б, користимо скраћеницу Н). Из XVI века потиче 
српски препис који се налази у рукописној збирци Хрватске академије 
знаности и умјетности у Загребу са сигнатуром III а 10 (на страницама 
37а–39а). 

Другој, нешто дужој, варијанти припaда препис из збирке Патријар-
шијске библиотеке у Београду са сигнатуром 343, који потиче из последње 
четвртине XVII века (на страницама 451а–454а). Близак овој варијанти 
јесте препис са примесама бугаризама из ХVII века из рукописне збирке 
Народне библиотеке „Свети Кирил и Методиј” у Софији са сигнатуром 
326 (на страницама 126б–128б).

Осврћући се на најстарији текст повести, који се налазио у изгоре-
лој збирци Народне библиотеке у Београду, Михаил Сперански указао 
је на одлике архаичнијег лексичког слоја који се више очувао него у 
млађим преписима, чиме се могао одликовати првобитни текст превода 
или прераде (Сперански 1898: ЗамÇтки, 49). Бавећи се овим Словом, М. 
Сперански је имао могућност да користи издања два словенска преписа, 
једног бугарског8 и другог српског9. Овом приликом разматрамо српске 
преписе, који на очигледан начин показују знатну разноликост, настајалу 
у различитим срединама, временима и потеклих од различитих писара, 
што се може уочити поређењем наведених преписа.

Иако првој верзији припадају четири српска преписа, међу њима 
запажају се мање или веће разлике. То се нарочито испољава у разликама 
које су видљиве између Сп са једне стране и Н, На са друге стране10. Већ 
испод самог наслова једино Сп има уобичајену формулу Благослови, оче, 

7 Издање овог зборника заједно са повешћу: Н. А. Начовъ, Тиквешки рѫкописъ, Сборни-
къ за народни умотворения, наука и книжнина, VIII, София 1892. Превод овог преписа у: Из 

старе српске књижевности. Превео и саставио Миливоје М. Башић. Четврто, исправљено и 
нешто допуњено, издање. Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1931, 43–46; Из наше 

књижевности феудалног доба. Друго допуњено издање. Избор, редакција, превод и комен-
тари Драгољуб Павловић и Радмила Маринковић. Предговор Драгољуб Павловић. Сарајево, 
„Свјетлост”, 1959 [Треће и четврто издање: Београд, „Просвета”, 1975. Библиотека Просвета, 
књига 102], 203–205.

8 Препис из рукописа Библиотеке Румунске академије наука број 740: П. Сырку, Визан-

тiйская повÇсть, 111–113.
9 Препис у Тиквешком зборнику у Народној библиотеци „Кирил и Методиј” у Софији 

број 677: Н. А. Начовъ, Тиквешки рѫкописъ, 8–9.
10 Овом приликом нисмо имали могућност да у поређења укључимо и препис збирке 

ХАЗУ број III а 10.
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за тражење благослова пред читање наглас присутнима. Почетак Слова 
нешто је проширенији у Сп и блискији древним саставима који временску 
удаљеност од актуелне садашњости смештају у неизмерну давнину. Док 
Н и На имају једноставнији приступ почетној нарацији речима „Беше цар 
Фока”, Сп попут бајки уводи препознатљив образац „У она времена беше 
цар Фока”. Лексичка решења у сва три преписа у знатној мери подудар-
на су, али понекад она се крећу у кругу синонима. Тако се уочава већа 
лексичка разлика коју носи На наспрам Н. У напоредном исказивању то 
изгледа овако:
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Далеко већа неподударност лежи у лексички и садржајно другачијем 
обликовању читавих делова Слова у Н и Сп. На основу таквог стања може 
се говорити пре о знатној преради из каснијег времена, а не о новом пре-
воду. Као да се том приликом ишло на сижејно сажимање, чиме се губило 
на детаљима, што се уочава у следећим случајевима неслагања:
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За разлику од текстова прва три преписа четврти се разликује језички 
по томе што је у њему извршена српска вокализација полугласника у јаком 
положају вокалом а. Тако се срећемо са речима како су се иначе према 
српскословенском читању изговарале: ваврже, ваꙁамъ, ваꙁамши, ваꙁвраꙋ се, 
ваꙁрасте, вападахꙋ, васегда, васи, васиꙗ, вахождахꙋ, ка, корабалъ, на (у значењу него, 
али), са, сабраше се, саꙁади, сатворити, сатворшаго. Поред ове, доследно спро-
ведене појаве, искрсавају неке црте народног језика. Тако се изоставља 
слово х у речима итростию и рабростию. Наспрам облика имена фока јавља се 
и варијанта са замењеним ф словом в: вока, што је иначе одлика поједи-
них српских народних говора. Уместо српскословенског облика прилога 
ꙁдѣ срећемо варијанту тꙋи из народног језика. Необично је такође што се 
једино у овом препису поред словенске речи рат (наели се юхь ратию) јавља 
и грчка реч полем (πόλεμος) у изразу наситити се полема.

Мада сачувана у скромном обиму, српска рукописна традиција 
приповетке о крчмарици Теофани и убиству цара Фоке показује богату 
варијантност, која је проистекла из стваралачке тежње појединих 
писара, који нису били само пуки преносиоци затечених предложака 
у нове преписе, него и спремни да понегде преуреде и измене токове 
казивања. Уосталом, то је са књижевне стране значајна текстолошка 
иновација, а уношењем речи из личног говора писара награда за сваког 
проучаваоца.
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У додатку доносимо приређена издања два до сада необјављена 
преписа. Један је из рукописне збирке манастира Никољца број 82, уз по-
ређења са преписима Сп и На. Други приређени препис узет је из рукописа 
збирке Патријаршијске библиотеке у Београду са сигнатуром 343. 
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Томислав Ж. Йованович 

СЛОВО О НИКИФОРЕ ФОКЕ И КОРЧМАРКЕ ФЕОФАНЕ

Р е з ю м е

Византийский император Никифор II Фока правил с 963 по 969 год. Его убил 
Иоанн Цимисхий, который и занял престол. Считают, что Цимисхию в этом оказала 
содействие супруга Фоки Феофана. Это событие описано в греческих летописных и 
историографических сочинениях Льва Диакона, Михаила Пселла, Иоанна Скилицы 
и Иоанна Зонары. В конце XII – начале XIII века возникла повесть на греческом 
языке, где убийство царя Фоки представлено в художественном преломлении. По-
весть во многом удаляется от исторической основы, но при помощи воображения, 
характерного для литературного оформления, в нее вводятся факты, приближающие 
ее к сюжетам фольклорного повествования. Известны сербские списки краткого и 
пространного варианта повести.

Ключевые слова: император Фока, Феофана, убийство, сербские списки, 
издание текста.
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Манастир Никољац, број 82, 1515/1520. година, 66б-70б

(66б) Слово ѡ царїи фоцѣ. и ѡ братїи ѥго. како погѹбїи ихь1 єдїина2 
крьчьмарїица вь3 єдинѹ нѡь4.

Бѣше царь фока5. и6 имаше7 и҃ братїє8. бѣхѹ бо вьси храбрїи, **идеже9 чюꙗхѹ 
рать10. не сьбирахꙋ воискѹ свою, нь кьждо ѡть братїи11 самїи хождахѹ12. и раꙁбивахѹ 
ине13 царїи. и воискѹ14. и ѡбхождахѹ все ꙁемле15. єгда бысть кто16 хитростїю. или 
*инѣми вѣьмїи17 наєль се на нихь. и желахѹ да би се насїитили рати. нь18 не ѡбрѣтахѹ 
се19. ǁ (67а) и тако20 почиваше вса ꙁемлꙗ при цари фоце. и не бѣ вь царьствїи єго21 
ни севаста. ни прахтора ни воискѹ22. ни коє властїи23. ни коє24 цареве. нь живеше вса 
ꙁемлꙗ беꙁ мьльвїи25, 26.

1 На -1.
2 На + жена.
3 Сп: Слово ѡ тефани крьчмарици. како цр ҃а фоукоу погоуби и братїю его на.
4 Сп + блви ѡ. Вь ѡна врѣмена; На: вь еди днь.
5 Сп: фоука.
6 На -1.
7 Сп: имѣꙗше.
8 Сп: братеи, + своихь.
9 На: гдѣ.
10 На: рати.
11 На: ѿ братиѥ.
12 На: самь си хождаше.
13 На -1.
14 На: воиски.
15 На: всоу ꙁемлю.
16 На -1.
17 * На: ꙁлобомь.
18 На: и.
19 На: и.
20 На: така.
21 На: вь неговѣ цр ҃ствѣ.
22 На: ни воиске.
23 На: воиске.
24 На -2.
25 На: беꙁьмлвно.
26 ** Сп: ꙁѣло. и ѡбходѣхоу вьсоу ꙁемлю. ѥда где наситили се быхоу полема. и не ѡбрѣтахоу да би 

кто воискою или хрьлостию наѥл се ихь. ѻни бо ѳ҃. ходѣхоу иоуе рать. не поемахоу сь собою никогоже. ѡни бо 
храбростию все цр ҃е и все ѥꙁыкы раꙁбивахоу. ѡни вси ѳ҃ братеи бѣхоу боголюбиви вь нои беꙁ сна прѣбывахоу. 
вьсега славее вь псалтири. царь фоука ѥга хотѣаше спати, имѣаше вь полатѣ своѥи постлано камение ꙗко и 
ножь ѡстро. тоу бо бѣ томоу покоие. и всоу ноь непрѣстанно поꙗше.
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и27 сьбравшїимь се болꙗрѡмь и кнеꙁемь. и вельмꙋжемь28. и патрїархѡмь. ї 
**єпископѡмь29. и сьтворише сьвѣть и рѣше. сїи царїе свѣтїи сѹть. и30 женїи не 
поимають. да бише31 намь *ѡть тѡго сѣмена бива лїи. царїє вьсегда да тако мирь 
почиваеть. беꙁ мльвїи32. ае ли33 ѡни иждивѹть житїє своє34. и пакы настанѹть 
царїє. ꙗкоже и прѣжде. и бѹдеть мирꙋ ѹсилїе. нь сьбравшїи се35 братїе идѣмь кь царꙋ36 
помолим се ємѹ37 ǁ (67б) да поиметь себѣ женѹ. и сьтворить плодь. и бѹдеть намь 
благо38 царьство вь вѣкїи.

и тако39 сьбраше се40 вьси,41 придоше кь царꙋ. и рѣше42 помилѹи нась господине43 
царѹ44. єдино прошенїє45 просїимо46 ꙋ тебѣ47, даждь48 намь. *прошенїе наше. и ꙗко 
видѣ49 царь сь ꙋмиленїємь50. просеихь51. и52 рече53 имь54, тако ми сьтворьшаго55 ме56 
цара57. и вьсѹ вьселеннѹю, дамь вамь58 прошенїє ваше. *ѡни же59 рѣше ємꙋ60 

27 Сп, На -1.
28 Сп: воѥмь.
29 На: епикоупїѥ и патриꙗрси.
30 На -1.
31 На: би.
32 * На: вьсегда цртво било ѿ того семене. да вьсегда свѣт сико почиваеть. беꙁмлвно.
33 На -2.
34 На ↔.
35 На: сьберете се.
36 На + да.
37 На: цр҃ꙋ.
38 На: иблг҃очтиво.
39 На -1.
40 На: прибра се.
41 На: вса ꙁемла и.
42 ** Сп: патриархомь и придоше кь цр ҃ю фоуцѣ и гл҃аше ѥмоу.
43 Сп: ги, + помл҃оуи на.
44 Сп -1.
45 На: проенїе.
46 Сп: просимь.
47 Сп: 3, 1, 2.
48 Сп, На: даи.
49 На: и.
50 На: радостию.
51 На: просее и.
52 * Сп: того ги. ꙗко бо ихь видѣ цр ҃ь великою радостию гл҃ахоу.
53 Сп + кь.
54 Сп + сь ꙁаклетиѥмь; На -1.
55 Сп: сьтвориви.
56 Сп: на; На -1.
57 Сп -1; На: цр҃ѣх.
58 Сп -1.
59 На -1.
60 На -1.
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господине. царѹ61 поимїи себѣ женѹ, и сьтвори чеда. сыни и даере. да вьсегда сѣме62 
твоє бѹдеть до вѣка63.

и64 ꙗко слїиша царь чесѡ просеихь65, 66. и67 боꙗ се68 ꙁаклетїа. и сьтворїи калїгы69 
мали70. и рече71 имь72. поимете ǁ (68а) калїги73 и поиете74, да идеже75 се прїимꙋть76. 
то77 приведете, *и78 бѹдеть мнѣ79 царїица.

ѡни80 же81 вьꙁмьше82 калиге83. *и84 ѡбидоше все хорїи и градовїи85. не приеше 
се86 нигде87. єгда придоше вь никомидїю. ѡбрѣте се дьи некїє88 крьчмарїица89, име ѥи 
ѳеѡфана90 и тѹ прїеше91 калїиге92. и тѹ93 сьнидоше се94 патрїарси и кнеꙁїи95 *и вси 

61 На -1.
62 На: црство.
63 На: 2, 3, 1.
64 На -1.
65 На: прошахоу.
66 * Сп: тога кь нѥмоу рѣше. ꙗко ѥси добрь кь всеи твоѥи дрьжавѣ. да би имѣль цр ҃цоу да ны веселим 

се ѡ томь. понеже би сьтвориль сн҃овы цртва ти. выноу до вѣка на цртв добраго плода твоѥго не ѡскоудѣло би. 
Тога цр ҃ь помисли на срци своѥмь.

67 На -1.
68 Сп, На: оубоꙗ се.
69 Сп: калигиѥ, + велико тѣсны и; На: калиге.
70 На: мале.
71 Сп + кь.
72 Сп: нимь.
73 Сп: калигиѥ; На: калиге.
74 Сп, На -2.
75 Сп: где; На: егда.
76 Сп, На ↔; Сп + калигие.
77 На: на ногоу.
78 На: ми тои.
79 * Сп: хоеть быти вамь.
80 Сп -1.
81 Сп: и; На -2.
82 Сп: поѥмше; На: приемше.
83 Сп, На: калигїе.
84 На -1.
85 На: градовѣ, + и.
86 На: не приехоу се.
87 На: 4, 1, 2, 3.
88 На: ꙋ единои.
89 На: крчмцѣ.
90 * Сп: и не ѡбрѣтоше нигдеже да поимоут се. пришеше же кь ѥдинои крьчмарици. имѣаше ѥдино дѣте 

именемь ѳефаноу.
91 Сп, На: приѥхоу се.
92 Сп: калигиѥ; На: калиге.
93 На -1.
94 Сп: сьнидохоу се.
95 Сп: кнеꙁы и воиѥ; На: 3, 2, 1.
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людїє. и сь радостїю велїкою96, 97 приведоше ю98 кь царѹ99. царь же100 людїи ради вѣнча 
се101 сь нею102, нь не прїимесї се103 кь104 неи.

*царь имаше ѡбичаи105 вь полате своеи. непрѣстанно106 чьтеше107 ѱалтїирь, єгда 
хотѣше108 починꙋти. имаше109 каменїє ѡстро ꙗко110 ножѣве, и на тѡм почиваше. а пос-
телꙗ царьска люди ради стоꙗше111, 112. и113 вьꙁрасте ѳеѡфана114, *и бысть красота115 
єи116 велїка117 ѕѣлѡ ǁ (68б) и вь єдинь дьнь118. рече кь царѹ. господи119 *ꙗблькїи120 
твои доспели сѹть, и црешнїи121 твои122 ꙋꙁоренїи123 сѹть124. и125 врѣме єсть тѣбѣ 
брати ихь126.

96 На: велиѥю, + и.
97 * Сп: и поѥмше ѳефаноу сь радостию и сь честию.
98 На: теѡфаноу.
99 Сп + гл҃юе се ѥ намь гжа.
100 Сп + фоука; На -1.
101 На: 3, 4, 1, 2.
102 Сп: 3, 4, 5, 6, 1, 2.
103 На: прч҃ти се.
104 На: сь.
105 На: наоу.
106 На -1.
107 На: чташе.
108 На: хотѣꙗше.
109 На + вь полатѣ своѥи.
110 На + и.
111 На: 3, 1, 2.
112 * Сп ø.
113 Сп: ѥга; На -1.
114 Сп: ѳефана.
115 На: лѣпота.
116 На -1.
117 На: вѣлиꙗ, ↔.
118 * Сп ø, + тога.
119 На: гн҃е.
120 На: ꙗблани.
121 На: црѣшна.
122 На: твоꙗ.
123 На: ꙋꙁрѣла.
124 На: е.
125 На -1.
126 На: те, ↔.
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царь рече мльчїи мльчїи, ѳеѡфано127. пождїи мало дондеже идѹ128 на 
їєрѹсалимь, и поклоню се ꙁа те129 и ꙁа себѣ130. єгда придѹ131. сьтворѹ *себѣ игѹмена. 
и тебѣ игꙋменїю132. и спасевѣ дѹше наше, а133 ѡ тѡмь что бѹдеть намь134.

*ѡть тѡго часа135 проклѣта ѳеѡфана136 ꙁле помислїи137, вь срьдьцїи своемь. 
и вьꙁыска138 мѹжа, и бѣше ꙋ цара вельмѹжь139. вь чьстїи140 вѣлице. име ємꙋ ци-

мискїє141, и приде кь немѹ ѳеѡфана. и рече бѹдїи сь мною. ѡнь же142 ѡтьбѣгаше и 
глаголаше. не сьтворꙋ то господинѹ моємꙋ. ѡна же красеїи се143 прихождаше144. на 
ложїи єго145 блаꙁнаше146 єго. ǁ (69а) и тако поемь147 сьмеси се148 сь нею. тогда цимискїе149 
ꙗкы150 ѡть сна, вьꙁьбнѹвь151 вьсплака се. велми152 и рече. ѡ горѣ мнѣ камо дѣнѹ 
сѣбѣ, и ѳеѡфанѹ, ѳеѡфана рече. мльчїи мльчїи цимискїе153. аꙁь те154 прїиведѹ и155 
погѹбїишїи цара156. и ти бѹдешїи царь.

127 На: теѡфана, ↔.
128 * Сп: чрѣшнꙗ твоꙗ оуꙁрѣла ѥ, врѣме и тебѣ ꙁобати. и ꙗблька твоѥе ꙗблани доспѣла ѥ. и ре цр ҃ь кь 

ѳефанѣ. ѳефано что намь боудеть ѡ томь. то ѥ блаꙁнь свѣтоу. нь потрьпи мало и аꙁь поидоу ?.
129 На: тебѣ.
130 Сп, На: 4, 5, 1, 2, 3, + и.
131 Сп, На: вьꙁвраоу се.
132 На: игоуменицꙋ.
133 На -1.
134 * Сп: тебе вь ѥдиномь монастири игоумницоу. а аꙁь вь дроугомь боудоу. и дш҃е наше спсевѣ.
135 * Сп: Тога.
136 Сп: и.
137 На: помисли помисль ꙁьль.
138 На + себѣ.
139 На: чл҃вкь.
140 На: млти.
141 На: чимиски.
142 На -1.
143 На + гла҃ше.
144 На: приходе.
145 На: и.
146 На: блажнаше.
147 На -1.
148 На: сьлежеш се.
149 На: чимиски.
150 На: ꙗко.
151 На: вьспренꙋв се, + и.
152 На -1.
153 На: чимискине.
154 На: тебѣ.
155 На + ти.
156  На: цр҃ѣ.
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и приведе єго вь полатѹ царевꙋ157. идѣже158 чьтеше159 ѱалтирь. и приде сьꙁадїи. 
и вьꙁмь160 мьчь царевь иже плаваше желеꙁо161 ꙗко водꙋ162. и даде цимискїю163 и рече 
ѹдарїи164 не бои се. и сьꙁадїи165 ꙋдарїи166 єго, и расѣче167 єго на двое168. цар же расечень 
врьже ѱалтїрь и ѹдарїи цимиска169 вь главꙋ. и170 тѹ171 ѡба ѹмрѣста.

бѣше бо пропасть велїа172, ꙁакована173 вь полате цареве174. ѳеѡфана175 же176 сь 
двѣма дѣвицама ѡтьврьꙁе пропасть. ǁ (69б) и вьврьже цара177, а178 цимискїа179 иньде 
ськрїи. и покрїи пропасть. сковѣрѡмь.180 и приꙁїиваше *по єдїиномꙋ братѹ царевѹ. 
глаголе181 царь те ꙁоветь182, ѡни мнѣхꙋ183 некїи184 глась єсть185, и приходѣхꙋ. ѡна же186 
срѣташе187 ихь, сь свѣами, и примаше188 ихь. ꙗко189 любѣїи190, и приводѣше191 ихь 

157 На: цр҃ꙋ.
158 На: где.
159 На: чташе.
160 На: вьꙁеть.
161 На: мчь.
162 На: вода.
163 На: чимискию.
164 На: ꙋдри.
165 На: ѡ ꙁади.
166 На: ꙋдари.
167 На: прѣсече.
168 На + ѥго.
169 На: его.
170 На -1.
171 На: тꙋи.
172 На: велика.
173 На: ꙁакопана.
174 На: 4, 1, 2, 3.
175 На: ѡна.
176 На -1.
177 На: цр҃ѣ.
178 На: и.
179 На: чимиски.
180 На -1.
181 * На: братию. когождо по ѥдино гл҃ше приди.
182 На ↔.
183 На: мнѣе.
184 На: некои.
185 На ↔.
186 На -1.
187 На: срѣаше.
188 На: приѥмаше.
189 На -1.
190 На: любѣ.
191 На: привождаше.
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надь192 пропасть. *и тако до свѣта вьсехь погѹбы, ѡнїи стѹпахꙋ, мнѣе посланьно 
ѥсть. и вьпадахѹ вь пропасть193, и ѡбрѣте себѣ инѡго194 мѹжа. 

и на ꙋтрїе195 посла196 по вьсемѹ градѹ, и сьбраше се197 вьси198 малїи и велицїи199 
вельмѹжїи200 и єпископїи201. и рече имь слыите202 болꙗрїи203 малїи и велицїи и вьси 
людїє204. вашь господинь царь. а мои мѹжь сь ǁ (70а) братїю205 свою206. и207 ѡтиде 
на їєрѹсалимь. а сего мѹжа поставїи на столѣ своемь208, да бꙋдеть209 вамь царь 
а мнѣ мѹжь.

тогда210 болꙗрїи211 и212 вси людїе213 сь риданїемь214 спѣшно. послаше215 по морꙋ 
и по сꙋхꙋ, да бїише єго вьꙁвратїили. и доидоше216 до їерѹсалима217. и не ѡбрѣтоше 
єго218. и219 вьꙁвратише се и рѣше кь царицїи220. повѣждь намь царице, камо дѣнѹ 
цара нашего, и братїю єго. исхождаше же221 благоꙋханїє, ѡть светїихь222 телѣсь. 
и покриваше вьсь цариградь223, и чюждахꙋ се вьси224 людїе. ѡтькѹдѹ исходить 

192 На: на.
193 * На: ѡни стоупахоу мнее ꙗко прострьто ѥ. и вьпадахоу се вь пропасть. и тако до свѣта вьсе погꙋби.
194 На -1.
195 На: на оутриꙗ.
196 На: поути.
197 На: прибраше се.
198 На -1.
199 На: 3, 2, 1.
200 На: вѣльмоужиѥ.
201 На: пискоупиѥ.
202 На: послоушаите.
203 На: боларе.
204 На -3.
205 На: братиѡмь.
206 На: своиѡмь.
207 На -1.
208 На -1.
209 На: е.
210 На -1.
211 На: боларе.
212 На -1.
213 На -1, + сь плаче и.
214 На + вѣлицемь.
215 На: пꙋстише се.
216 На: идоше ѥго.
217 На: вь ерлїмь.
218 На: и.
219 На -1.
220 На -4.
221 На -1.
222 На -1.
223 На -1.
224 На -1.
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благоꙋханїе. єдїина дѣвица поведа како бысть225. и пришьдьше226 ѡтьврьꙁоше 
пропасть. и ѡбрѣтоше227 светаꙗ телѣса, *плаваюа врьхꙋ, вь мрѣ иже истѣкше ѥсть 
ѡть светїихь телѣсь. и228 хотѣхꙋ ǁ (70б) иꙁетїи светаа телеса. нь229 не хотѣхѹ иꙁетїи230. 
а проклетои ѳеѡфане чрѣва расточїше по градѹ.

богѹ же нашемꙋ слава вь вѣкы аминь

Патријаршијска библиотека у Београду, број 343, 
последња четвртина XVII века, 451а-454а

(451а) Ва та же времена беше царь фока именемь. имеꙗше братие свое ѳ҃ и 
вои бехꙋ васи и ѡбхождахꙋ васꙋ ꙁемлю егда наситити се полема и не ѡбретахꙋ да къто 
ли воискою или коею итростию ǁ (451б) наели се юхь ратию ѡни бо ѳ҃ хождахꙋ иие 
спасениꙗ и не поимахꙋ никого са собою ходити ѡни же рабростию царе и васе еꙁики 
иꙁбивахꙋ ѡни бо васи братиꙗ ѳ҃ бехꙋ бога боеи се и ва нои снахъ не ꙁнаꙗхꙋ васи 
бога славее ва ѱалтири

цар же фока егда хотеꙗше спати имаше ва своеи полати постелю камение ѡстро ꙗко 
ножи таковь покои емꙋ беше на ногꙋ васꙋхъ ноъ стоꙗше и ѱалтиръ непрестанно поꙗше

Сабравшим се болꙗромъ и кнеꙁомъ и патриархомъ и епискꙋпомъ и придоше ка царꙋ 
фоки и глаголахꙋ помилꙋи насъ господине царꙋ помилꙋи насъ едино просимо ꙋ тебе 
даждъ намъ ꙗко видевъ ихъ весело и са радостию просее и рече ка нима са клетвою 
тако ми сатворшаго насъ и васꙋ васеленою да дамъ вамъ прошение и рекоше емꙋ ꙗко еси 
добаръ ва васехъ твое државе ае би ималъ царицꙋ имал би синове царъствиꙗ 
твоего и царице наше ǁ (452а) весело би било ѡ томъ на молим ти се поими себе 
царицꙋ да и ми веселим се ѡ тебе

цар же повеле сатворити калигие велми мале и рече имъ примите калигие сие да 
коеи примꙋт се тꙋи приведите ми и хоетъ бити мне царица тажде поемше калигие и 
не ѡбретоше нигде и придоше же ка единои крчмарици имеꙗше же единꙋ ѡтъроковицꙋ 
именемъ ѳеѡфана и тꙋи приемши калигие таже сабравшим се васехъ и патрихари (Sic!) 
и епискꙋпꙋ (Sic!) и поемше ѳеѡфанꙋ са радостию и са частию ѕело и приведоше ю ка 
царꙋ глаголюе се естъ госпожда наша цар же вока венча се са нею люди ради

егда же ваꙁрасте ѳеѡфана царица и рече ка царꙋ слиши господине царꙋ 
трешна твоꙗ ꙋꙁрела естъ и време ꙁобати ю и ꙗблка твоꙗ ꙁа бране доспела естъ и време 
тебе брати ихъ цар же рече ѳеѡфане млчи млчи ѳеѡфано пожди мало ǁ (452б) что 

225 На -2.
226 На: придоше, + и.
227 На: видѣше.
228 * На ø.
229 На: нꙋ.
230 На: иꙁити.
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ми ѡбреемо ва томъ да поидꙋ ва їерꙋсалимъ и поклоню се ꙁа те и ꙁа ме и егда ваꙁвраꙋ 
се сатворꙋ те игꙋменїѡмъ аꙁъ игꙋменъ бꙋдꙋ и дꙋше наше спасемо

Тогда проклета ѳеѡфана помисли ва своемъ сръдъцихъ ꙁлие мисли и приꙁва 
единого раба именемъ цимискию ѡн же рече се госпожде рече емꙋ ѡна ае сатвориши 
ми хотение велико добро сатворꙋ тебе цимиские рече не раꙁꙋмевъ ѡ чемꙋ ѡна рече емꙋ 
бꙋди ми мꙋжъ цимиские рече не сатворꙋ то аꙁъ господинꙋ моемꙋ не хрци ми второе речи 
тее ѳеѡфана рече сатворихъ ми хотенїе и сатворꙋ те цара цимиские побеже ѳеѡфана 
проклета ꙋкрасивъ себе пьрихождаше на постелю его цимиские васегда ѡтъбегаше скр-
бе ѡна же васегда блажнаше его и тако слеже са нею цимиские ѡ горе мене что сатвори 
ѳеѡфана рече млчи цимиские ǁ (453а) аꙁъ тебе приведꙋ и погꙋбиши его и ти примиши 
царъство его имаше царъ фока мачъ и плаваше желеꙁо ꙗко водꙋ и ваꙁамши ѳеѡфана 
мачъ царевъ и дастъ емꙋ и приведе цимискию ва таиницꙋ царевꙋ и рече емꙋ ꙋдари не 
бои се ниа цар же фока стоꙗше држаше ѱалтиръ ва рꙋкꙋ своею непрестано молꙗше се 
богꙋ цимиские же пристꙋпивъ саꙁади и ꙋдари его мачемъ и пресече его на двое цар же 
расеченъ врже ѱалтиръ и ꙋдари цимискию ва главꙋ и тꙋ ѡба ꙋмреста

ѳеѡфана же са двема девицама поемши цара бех бо по среде полате цареве 
пропастъ и ѡтъкривши теѡфана пропастъ и ваврже ва ню цара и прикри сагомъ са 
двема ѡтъроковицама посла раба и рече тако глаголетъ царъ приꙁовите ми братию 
мою ере нео брꙁа работа царева и прихождахꙋ единъ по единомꙋ не ведехꙋ бо ничто и егда 
вахождахꙋ ва полатꙋ тогда ǁ (453б) ѳеѡфана са ѡбема девицама любее и ѡбиемахꙋ 
ꙗко любее ихъ и привождахꙋ и на пропастъ ѡни же стꙋпахꙋ мнее посланно е и ва-

падахꙋ ва пропастъ тꙋ такожде и васꙋ братию погꙋби ва единꙋ ноъ и цимискию сакри 
проклета же ѳеѡфана иного мꙋжа ѡбрете и степеса его царемъ дондеже светъ васиꙗ и 
приꙁва ка себе болꙗре и речехъ имъ слишите ли ви велици цар же вока а господинъ 
вашъ а мои мꙋжъ ваꙁамъ братию свою и веде ва корабалъ и ѡтидехъ ва їерꙋсалимъ а 
мени даде сего мꙋжа а вама господина да садржитъ дондеже ѡнъ придетъ

Тогда ти болꙗри распꙋстише и по морꙋ и по сꙋхꙋ искати его и распитꙋюе ѡ нихъ и не 
ѡбретоше да би тко поведалъ ѡ ни и сабраше се васи и рекоше повеждъ намъ ѳеѡфано где 
ѥстъ царъ нашъ са братиею своею ѡна бо васе едино глаголаше и ǁ (454а) исхождаше 
мира благоꙋханїе ис телесъ ихъ светъхъ и покриваше васъ градъ и васи бо не раꙁꙋмевахꙋ 
ѡтъкꙋдꙋ естъ миро благоꙋнание (Sic!) се едина же девица поведа имъ и придоше васи 
болꙗре и кнеꙁи и патрихари (Sic!) и епискꙋпи ѡтъкрише пропастъ и видеше плнꙋ мира 
плавюꙋ и мого хотехꙋ иꙁнети ихъ на не васхотеше светыхъ телеса иꙁити иꙁ рова проклетои 
ѳеѡфани расточишехъ чрева по градꙋ и тако ꙁле дꙋшꙋ свою иꙁврже

Видите ли братие како е ҃ жена погꙋбише е ҃ мꙋжи благоговеини ѳеѡфана цара 
фокꙋ и брати его деветъ ева адама иꙁ раꙗ иꙁведе и погꙋби преластию самсона цара 
давида са слꙁами иꙁ ꙋма иꙁведе и погꙋби. и велъꙁавела пророка илию по светꙋ гонꙗше 
иродиꙗда иѡанна кръститела погꙋби скврнаго смешениꙗ ради

Богꙋ нашемꙋ слава и држава ва веки аминъ


