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ЕПИСТОЛА О НЕДЕЉИ У СРПСКОЈ РЕДАКЦИЈИ 

ПРЕМА ПРЕПИСУ ИЗ ХVII ВЕКА

Овај рад посвећен је новозаветном апокрифу који говори о пошто-

вању свете недеље. Написан је у форми епистоле, а представља опомену 

људском роду да се окрене богоугодном животу. У словенској традицији 

постоји седамдесетак преписа овог апокрифа у две варијанте, јерусалим-

ској и римској. У Патријаршијској библиотеци у Београду чува се препис 

римске варијанте из последње четвртине седамнаестог века, који је написан 

на српскословенском језику, полууставним типом ћирилице. У раду су 

испитане фонетске, морфолошке, палеографске и ортографске особености 

овог преписа. Циљ није био да се описане појаве представе у синхроној 

равни, већ је доминантна дијахронијска перспектива. Посебна пажња пос-

већена је вокализацији полугласника, која је готово доследно извршена. У 

прилогу је дат приређен текст Епистоле о недељи који припада рукопису 

Патријаршијске библиотеке број 343.

Кључне речи: апокриф, епистола, историја језика, палеографија, 

вокализација полугласника.

Новозаветни апокриф о поштовању Свете недеље написан је у форми 

епистоле и у словенској рукописној традицији је познат у седамдесетак 

преписа (Отеро 1978). Постоје две основне варијанте овог апокрифа, је-

русалимска и римска. Називи варијаната указују на то у који је град епис-

тола пала са неба како би опоменула људски род да се врати богоугодном 

животу. У епистоли Исус Христос упозорава на страшне последице које 
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могу имати људски греси, како на земљи тако и на небесима. Научно ин-

тересовање за овај апокриф траје од средине XIX века до данас. Српској 

рукописној традицији познате су обе варијанте рукописа, јерусалимска у 

нешто већем броју преписа. Овом приликом, предмет проучавања биће 

римска варијанта Епистоле у препису из ХVII века који се чува у Пат-

ријаршијској библиотеци са сигнатуром 343. Римска варијанта сачувана 

је у још два српска преписа. Старији препис, непотпун на крају, потиче 

из ХVI века и данас се налази у Народној библиотеци у Пловдиву са 

сигнатуром 34. Други препис настао је почетком XVII века и налази се у 

Народној библиотеци у Београду са сигнатуром 673 (Јовановић 2006).

Препис апокрифа који је предмет нашег проучавања написан је полу-

уставним типом писма, са елементима брзописа. Приликом палеографских 

истраживања, приметна је извесна неустаљеност словних облика, која 

резултира великим бројем морфолошких дублета. Слова су исписивана 

у четворолинијском систему, при чему су одређени словни облици готово 

увек интерлинеарни, док други прелазе у доњи односно у горњи међу-

простор. Поред уставног, интерлинеарног облика, слово а у рукопису има 

и брзописни облик, који одликује стабло продужено у доњи међупростор, 

у виду извијене усправне линије. Брзописна варијанта слова б одликује 

се лучном линијом која се спушта до доње линије реда, а у рукопису је 

знатно фреквентнија него полууставна варијанта слова. Брзописно в пи-

сано је са четири потеза, при чему се добијала квадратна форма слова, 

што је такође заступљеније од полууставне форме. Слово г се углавном 

пише са хоризонталном линијом продуженом у леву страну, а од слова 

т разликује се у рукопису стога што се ово последње јавља искључиво 

у варијанти познатој као троного т. Слово д карактерише постоље које 

прелази у доњи међупростор. Као морфолошки дублет слова е, које се 

јавља искључиво у облој форми, уочљив је и грчки, једнопотезни облик. 

Постојање тзв. широког е није ниједном посведочено у рукопису. Слово 

ж јавља се у двопотезној брзописној варијанти, са укрштеним линијама 

спојеним на десној страни. Слово и јавља се у два облика, као тзв. осме-

рично и десетерично и. Десетерично и бележено је тројако: са две тачке, 

као што је и уобичајено (їѡаннꙋ 459а, їѡаномъ 459а, їѡана 460а, їѡана 460б, 

сїю 462а), са једном тачком (іевангелиа 459б, іѡрдани 460б, іѡана 462а) и 

без тачке (се 459б, твореим 462а). За слово к карактеристично је да је де-

сни део, који може бити угласт или заобљен, одвојен од стабла. Вокал о 

обележаван је помоћу омикрона и омеге, без устаљеног принципа када се 

које од ова два слова користи. Некада се и оба слова налазе у истој речи, 

као у примеру многоѡчитихъ 461а. Слово у пише се искључиво као лигатура 
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ꙋ, са једним изузетком, који се нашао у наслову Епистоле (исоуса 459а), 

у коме се појављује диграм оу. Гласовна група шт пише се искључиво у 

лигатури , као што је уобичајено. Приликом бележења полугласника увек 

се користи дебело јер. Слово ђерв у рукопису није ниједном забележено, 

иако је његова употреба у српској ћирилици посведочена још у XII веку, 

али се у једном примеру појављује слово ћ, у бележењу редног броја трећи 

(г҃ћи 459б). Ово је појава вредна пажње, с обзиром на то да се ћ појављује 

у истоветном облику као и данас, а пре Вукове реформе правописа. 

У рукопису је делимично нарушено средњовековно начело спојеног 

писања речи (scriptura continua). При парцелацији реченице, писар се водио 

прозодијским карактеристикама, па су реченице подељене на акценатске 

целине. Стога су енклитике и проклитике увек написане састављено са 

акцентованом речју (иѡбесившисе 459а, инедашесе 459а, наꙁемли 459б, неꙁнатели 

459б, неверовасте 460а, клꙋнꙋвисе 460б, предочима 461а, непокаетесе 461а, данеслишꙋ 

461б, дараꙁꙋмеетъ 463а, подꙁемлю 463б). Са друге стране, сложенице се у 

највећем броју примера пишу одвојено (прво ꙁданаго 460б, ското попирателѥ 

461б, брато ненавидници 461б, бого блаꙁнителие 461б, грехо падениꙗ 462а, бого 

хꙋлникъ 462а, брато ненавидникомъ 462а, христо рꙋгателемъ 462а). Некада се 

један део сложенице пише спојено са клитиком, док други део стоји 

одвојено (имного ѡчитихъ 461а, 462а). Посведочен је само један пример 

у коме је сложеница написана као једна реч (ꙁлосветници 461б). Цео текст 

је написан малим словима, као што је уобичајено за средњовековну тра-

дицију. Велико слово налази се једино на почетку неке веће смисаоне 

целине. Од знакова интерпункције писар употребљава углавном четири 

тачке (), а веома ретко и тачку на средини реда. Њихова функција је да 

одвоје реченице или смисаоне целине, мада не постоји одређени систем 

кога се писар држао приликом парцелације текста. Од надредних знакова 

у спису су уочљиви акценти, спирити, титла и пајерак. Акценти и спи-

рити писани су на почетку речи или изнад самогласничких слова, веома 

недоследно. Титла је имала двојаку функцију, да укаже да је реч скраћена 

и да означи бројну вредност одређеног слова. У складу са средњовеков-

ном писарском традицијом, речи су веома често скраћиване како би се 

уштедео простор. Речи су скраћиване посредством контракције, није 

забележен ниједан пример скраћивања посредством суспензије (светие 

459а, апостола 459а, глаголюе 459а, данъ 459б, господи 459б, пророки 

459б, светие 459б, светаго 459б, іевангелиа 459б, глаголюштаго 459б, светꙑе 

460а, чловечъ 460а, богородице 460а, светие 460б, светою 460б х2, архаггел 

460б, сина 460б, божиꙗ 460б, божие 460б, пресветие 461а, богородице 461а, 

месеца 461а, божиꙗ 461а, глаголю 461б, христови 461б, богородице 462а, 
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ѡтъца 462а, бога 462а, светое 462б, дꙋха 462б, господъ 462б, ѡтъца 462б, 

глаголю 463а, господи 464а, чловека 464а, бога 464а, богъ 464а). Запажају 

се и различити начини скраћивања исте речи, као у примерима: ѡтъца 

462а, ѡтъца 462б. Такође, титла је грешком писана и изнад пуног облика 

оних речи које су у писарској традицији најчешће скраћиване: неб҃есъ 459а, 

свет҃аго 459а, свет҃ою 459а, 459б, свет҃ое 460а, свет҃ою 460б, свет҃ие 460б, свет҃имъ 

461а, свет҃ие 461б, свет҃ою 463а х2, 463б, летꙋ҃ргию 463б. Бројна вредност слова 

означавана је најчешће титлом и тачкама са обе стране: г҃ дни 459а, г҃ глада 

ꙁла 460а, ѡтъ ѳ҃го часа 463б. Некада је бројна вредност означавана само 

титлом, без тачака, као што је у примеру: е ҃ месецъ 461б. И у обележавању 

редних бројева тачка је факултативно коришћена: ѳ҃го 461а, г҃ћи 459б. 

Правописна недоследност огледа се и у примеру г ҃ дни и три нои 459а, у 

коме уочавамо да је у непосредној близини исти број забележен двојако. 

Занимљиво је указати и на придев двоглаве, чији је први део написан са 

титлом и има бројну вредност (в҃главе 461а). 

Писарски манир овог списа одликује готово доследна вокализација 

полугласника у јаком положају (са 459а, сашадшихъ 459а, ва 459а, вастани 

459а, сабра се 459а, ваꙁми 459б, саꙁдание 459б, вадовице 460а, васледъ 460а, васехъ 

460б, васкрсениꙗ 460б, васако 461а, васакого 461а, васемъ 461а, сатворихъ 461б, 

сатворити 461б, не сахраните 461б, ваꙁлюбивши 461б, васакомꙋ 463б, сакрити се 

463б). На крају речи је углавном бележен полугласник у слабом положају 

(небесъ 459а, градъ 459а, епискꙋпомъ 459а, ѡлтаремъ 459а, васледъ 460а, ихъ 460а, 

ꙁаконъ 460а, праꙁникъ 460б, чловекъ 461а, трꙋсъ 461а, блꙋдъ 462б, монастиръ 

463а, примичетъ 463б), са неколиким изузецима (пред 461а, ꙋстрашит се 461а, 

пошлѥт 462б, не спасет се 463а, не ꙁапалет се 463а, не простив се 463б, ѡбреет се 

464а, препишет 464а, просит 464а). Правописна неуједначеност уочљива је 

и у примеру: тко препишет ю и пошлетъ на инꙋ странꙋ 464а. Ова колебања нису 

необична с обзиром на то да је полугласник на крају речи престао да се 

изговара још у X веку, након престанка деловања закона отвореног слога, 

али у писарској традицији још дуго је постојала пракса његовог бележења. 

У неким примерима полугласник је бележен и тамо где му по етимологији 

није место: пъристꙋпи 459б, тъворими 461а, нечасътиви 461б, пъшеницꙋ 463б, 

пъроклетъ 464а. Као што је већ напоменуто, полугласник је бележен искљу-

чиво дебелим јер, а пајерак се уочава само у примеру: крение 460б. 

Основни приступ правопису јесте непоштовање било каквог утврђе-

ног система. Гласовна група је обележавана је двојако, словом е и његовом 

прејотацијом, с тим што су примери са прејотованим вокалом знатно ређи 

(епистолие 459а, еси 459б, естъ 459б, не ꙁнаете ли 459б, мое 459б, моее 460а х2, 

моление 460а, пречистие 460а, мое 460а, светое 460а, еꙁици 460а х2, водние 460а, 
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беꙁаконие 460а, единꙋ 460б, мое 460б, прие 460б, ꙁачетие 460б, моего 460б, естъ 

460б, не покаете се 461а, камениемъ 461а, конские 461а, проклетие 462а, еретикомъ 

462а, своемъ 462б, беседꙋетъ 463а, раꙁꙋмеетъ 463а, пое 463б, верꙋемъ 464а : ѥдꙋимъ 

461а, ѥстъ 463а). Гласовна група ја означавана је двојако: лигатуром ꙗ 

(ꙗви се 459а, твоꙗ 459б, ꙗко 459б, сиꙗ 459б, епистолиꙗ 459б, беꙁакониꙗ 459б, 

покаꙗсте се 459б, моꙗ 459б, ꙗрости 460а, не покаꙗсте се 460а, ꙗко 460б, божиꙗ 

460б, васкрсениꙗ 460б, сиꙗ 461а, ферꙋфариꙗ 461а, лицемериꙗ 461б) и словом 

а (чꙋднаа 459а, патриарше 459а, не ꙁнате ли 459б, іевангелиа 459б, баꙁакониа 

460а, таа 461а). Гласовна група ју обележавана је искључиво прејотованим 

вокалом ю: мою 459а, светою 459а, пречистою 459а, епистолию 459а, 459б, рꙋкою 

459б, обличаютъ 459б, не имаюе 460а, ꙁнаюе 460а, лоꙁию 460а, не престꙋпаютъ 

460а, не ꙁнаютъ 460а, ꙋмираютъ 461а, ѡсвитаюаго 461а, снедаю 463б. У примеру 

моею 459б, 462а гласовна група ју обележена је прејотованим вокалом, док 

је гласовна група је обележена вокалом е. Ретки су примери речи у којима 

се јављају два прејотована вокала (ѡскврнꙗюими 462б). Гласовна група еје 

обележавана је словима ее (моее 460а, своее 462б, ꙁлодее 463а), а ни у једном 

случају словном групом са прејотованим вокалом еѥ. Гласовна група аја 

означавана је двојако, словном групом аа (чꙋднаа 459а, таа 462а) или слов-

ном групом са прејотованим вокалом аꙗ (не покаꙗсте се 459б). У великом 

броју примера иза слова л и н нису бележавани прејотовани вокали онда 

када би требало да означавају меке гласове љ и њ: неделꙋ 459б, 463а, неделе 

459б, 460а, 460б, 461а, 461б, 463а ꙁемла 459б, 462а, светителе 460б, недела 

460б, смишлена (464а); милостинꙋ 461а, ѡгнемъ 463а.

Ни при бележењу вокалног р не уочава се доследност. У ретким при-

мерима уз њега је писано дебело јер или пајерак (мъртвимъ 460б, крение 

460б), док је чешћи био случај да се пише титла изнад речи (цръковъ 

459а, 462б, кръение 460б, 462б, кръсна 461а, кръститела 462а, кръстꙋ 462б, 

цръкви 463а). Такође, забележени су неколики примери у којима вокално 

р није означено нити титлом нити јером: скврни 461б, црковъ 463а. На тај 

начин бележи се и вокално л: млние 461б, слꙁами 464а. 

Вокал јери забележен је само у два примера: светꙑе 460а, светъмъ 

462б. Много је више примера небележења овог вокала тамо где му је по 

етимологији место, што није изненађујуће, с обзиром на то да се вокал 

јери изједначио са вокалом и између X и XI века. У рукопису се уочава 

екавска замена јата, која је доследно спроведена. 

Проучавање консонантског система такође је резултирало значај-

ним запажањима. Африката дзело, која је прасловенског порекла, налази 

се само у једном примеру ѕело: 459а. У одређеним примерима ово слово 

замењено је словом з, као и у народном језику (ꙁла 460а, ꙁвери 460б, ꙁлосвет-
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ници 461б). Слово тита користи се само за обележавање бројне вреднос-

ти: ѳ҃го 461а, ѳ҃го 463б. Грчко слово омега користи се да замени вокал о 

и у речима страног и у речима словенског порекла, док се фрикатив ф 

користи искључиво у речима страног порекла: херꙋфимъ 461а, серафимъ 

461а, ферꙋфариꙗ 461а. Иницијално в је доследно сачувано (ва 459а, вастани 

459а, ваꙁми 459б, вадовице 460а, васледъ 460а, васкрсениꙗ 460б), за разлику 

од народног говора, у коме прелази у вокал у. Задњонепчани сугласник х 

изостављен је у примеру богоꙋлникъ 464а, под утицајем народног говора, 

као и великом броју примера глагола у аористу. На неправилну дистрибу-

цију слова х свакако је имао утицај народни говор, у коме се глас х почео 

губити крајем XVI века.

Постоје недоследности и у бележењу гласовних алтернација у ре-

чима. У следећим примерима извршена је палатализација: чловеци 460а, 

чловеци 460б, братоненавидници 461б, клеветници 461б, снетци 461б, преветници 

461б, праведници 462а. Међутим, постоји велики број примера у којима 

палатализација није извршена: грехи 459б, беꙁаконики 459б, прꙋги 460а, источ-

ники 460а, праꙁники 463а, грешники 463б. Једначење сугласника по звучности 

некада се врши и унутар једне фонетске речи: ис камена 459б. Релевантна 

је појава и гласовне групе чр (чрницамъ 462а, чреве 462б) с обзиром на то 

да указује на чување архаичнијих слојева језика. Ч се испред р изменило 

у ц на целој штокавској територији, што је посведочено још у првој чет-

вртини XIII века. 

Из свега наведеног може се закључити да је недоследност најис-

такнутија особина овог преписа Епистоле. Недоследност је присутна 

у многим аспектима текста: фонетском, морфолошком, синтаксичком, 

ортографском и палеографском. Осетан је утицај народног говора, који се 

огледа првенствено у изостављању гласа х, потом у употреби показних и 

упитно-односних заменица несвојствених српскословенском језику (таи, 

кои), као и деклинационим и конјугационим облицима који су ближи на-

родном него књижевном језику.

У прилогу рада прилаже се приређени текст Епистоле о недељи 

према препису из треће четвртине XVII века, из рукописа Патријаршијске 

библиотеке број 343. 
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Ksenija V. Milovanović

THE SERBIAN RECENSION OF THE LETTER FROM HEAVEN 

ON THE OBSERVANCE OF THE LORD’S DAY  

ACCORDING TO A 17TH-CENTURY COPY

S u m m a r y

This paper is dedicated to the New Testament Apocrypha, which speaks of respect for 

the holy Sunday. It is written in the epistle form and represents a warning to mankind to turn 

to God-pleasing life. In Slavic tradition there is about seventy transcripts of the Apocrypha 

in two versions, the Jerusalem and Rome. The manuscript of the Rome version that dates 

back to the last quarter of the XVII century is kept at The Belgrade Patriarchate Court 

library. The work examines phonetic, morphological, palaeographical and orthographical 

characteristics of the language. The purpose wasn't to present the described occurrences on 

the synchronic level, the diachronic perspective is rather dominant. It particularly focuses 

on the vocalization of the semivowels, which is properly carried out. The supplement 

features the adapted text of the Epistle about the Sunday

Key words: Apocrypha, epistle, the history of the language, paleography, vocaliza-

tion of the semivowels. 
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(459а) ПОСЛАНИЕ Г ОСПОД А НАШЕГО І С ОУС А  Х РИСТОС А 

Благослови ѡче 

Са небесъ с ве тие епистолие сашадшихъ ва храмъ ва миръ ва црковъ светаго ап о с то ла петра  и 

ѡбесивши се над ъ  светие трапеꙁи и ꙗви се епискꙋпꙋ їѡаннꙋ г лаго лю е вастани и иди ва цр ъ ковъ мою и 

ѡбре еши светою пречистою епистолию мою и сабра се васъ градъ и тече ва цр ъ ковъ са епискꙋпомъ їѡаномъ 

и видеше каменъ висе ъ над ъ  ѡлтаремъ великъ подобанъ ꙗко волꙋꙗ глава  и страшанъ ѕело  и не даше се 

никомꙋ прикоснꙋти се ка себе ни могаше его васъ градъ превратити толикꙋ силꙋ тежакъ беше и сташе на 

молитвꙋ г҃  дни и три но и  ǀǀ (459б) егда бистъ г҃ћи д а нъ иꙁиде гласъ ис камена велеи еси г оспод и и 

чꙋднаа дела твоꙗ чꙋтъ и паки иꙁиде гласъ ѡт ъ  камена пъристꙋпи патриарше
1
 іѡанне ваꙁми каменъ  и 

иꙁвади епистолию писанꙋ  

С е слишите синове чловечас ъ  слишите и2 раꙁꙋмеите ꙗко сиꙗ епистолиꙗ естъ писана рꙋкою моею ꙁа 

светою неделꙋ и светою петкꙋ  и ꙁа беꙁакониꙗ ваша еже творите на ꙁемли  не ꙁнате ли ви ꙗко васе саꙁдание 

естъ ѡт ъ  рꙋкꙋхъ моею и паки ме ѡстависте  не ꙁнаете ли ꙗко пр о роки мое посла вамъ да обличаютъ грехи 

ваше ꙁа с ве тие неделе ради и не веровасте  лꙋкави ради делъ вашихъ и не покаꙗсте се ꙁа беꙁакониꙗ ваша 

пꙋсти на васъ беꙁаконики того ради по ꙁемли и не покаꙗсте се покаꙗсте се ва мало време докле се наситисте  

и паки и паки начеше горша творити  не слишасте ли с ве таго іе ван г е лиа моего г лаго люштаго небо и 

ꙁ идꙋтъ а словеса моꙗ ǀǀ (460а) не мимоидꙋтъ и пꙋсти на васъ г҃  глада ꙁла и паки не веровасте 

на аꙁъ не ꙋтолю ꙗрости моее ѡт ъ  васъ на пꙋсти на васъ глади и прꙋги с ве тꙑе ради неделе и петке и паки 

се на васа ꙁла дела повратисте помислихъ да ꙁатрꙋ васакъ родъ чл вечъ на ꙁемли па ꙋмилосрди се ꙁа моление 

пречистие матере моее б огороди це и предитеча їѡана и ѡт ъ врати гневъ свои ѡт ъ  васъ  и дах ви жито и 

вино и васа блага и наситисте се  и паки не покаꙗсте се ни славите име мое светое  вадовице и сироте ва 

следъ васъ идꙋ е и плачꙋ е ѡт ъ  васъ и не помиловасте ихъ  еꙁици погани ꙁакона не имаю е по ꙁаконꙋ 

ходетъ  а ви ꙁаконъ мои ꙁнаю е баꙁакониа творите древꙋ ꙁаконе плодъ дахъ и лоꙁию вашемꙋ  и паки 

имамъ исꙋшити водние источники и реки ꙁа беꙁаконие ваше  раꙁꙋмеите немилостиви чловеци жидовомъ 

дахъ ꙁаконъ моисеѡвъ и не престꙋпаютъ его  прочи еꙁици ꙁаконъ не ꙁнаютъ по ꙁаконꙋ творетъ ви же ꙁаконъ 

мои ǀǀ (460б) ꙁнаю е и кр ение  ни единꙋ ꙁаповедъ мою не сахранисте ни почитасте с ве тие неделе и 

светителе мое  не весте ли нераꙁꙋмни ꙗко ва светою неделю сатворихъ првоꙁданаго адама  не ꙁнасте ли 

беꙁакони члов е ци ꙗко ва с ве тою неделю придохъ аврамꙋ под ъ  дꙋбомъ амврискимъ ва с ве тою неделю прие 
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 Написано патрихарше.  

2
 Написано и и.  
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кр ъ ение ва їѡрдани ѡт ъ  їѡана  не весте ли ѡ нераꙁꙋмни ꙗко ва с ве тою неделю посла архагг е ла гаврила 

ка пречистои девици благовестити ꙁачетие с ꙑ на б о жиꙗ  не весте ли ꙗко ва светою неделю хо ꙋ сꙋдити 

живимъ и мъртвимъ  света недела васкрсениꙗ моего данъ естъ  иже ꙁаповеди мое саблюдаетъ цар ство 

б о жие наследитъ  неверних же васе погꙋблю светие ради неделе и3 петке и васехъ светихъ мои ради клꙋнꙋ ви 

се аꙁъ а е не сахраните светие неделе и праꙁникъ моихъ не почитаете пошлю на васъ ꙁвери люте да снедꙋтъ 

сасцех  женамъ вашимъ светихъ ради ǀǀ (461а) и чеда ваша пред очима вашима плачꙋ е ꙋмираютъ светие 

ради неделе проклетъ да естъ таи чловекъ иже васако дело творитъ ѡт ъ  ѳ҃ го часа сꙋботе до ѡсвитаю аго 

понеделника ѡ горе ѥдꙋ имъ месо ва средꙋ и ва петакъ раꙁве раꙁдрешених и паметъ тъворими светимъ 

славите кр ъ сна имена милостинꙋ си сиꙗ   

а е ли не покаете се тако ми престола моего страшнаго и мишице мое високе и прес ве тие мое матере 

б огороди це и многоѡчитихъ херꙋфимъ и серафимъ  не имамъ ни епистолию послати на ꙁемлю на 

ѡт ъ вра ꙋ небесах ъ  ѡдаждꙋ камениемъ ѡганимъ и водꙋ врꙋ ꙋ и попалити имамъ васакого чловека на 

ꙁемли  егда же ни едино ꙋвестъ ни единъ ꙋстрашит се  васемъ сатворити имамъ трꙋсъ страшни м е с е ца 

ферꙋфариꙗ жито и вино и васакахъ древа плодовита исꙋшити имамъ послати ꙁвери в҃главе имꙋ е крила 

ѡрлова ваместо ѡпаши конские ѡседлани ǀǀ (461б) поꙗдꙋтъ ва е҃ м е сецъ начнете говорити гробомъ 

ꙋмаршимъ ꙗко не можемо трпети ꙁвера сего лютаго гнева б о жиꙗ лютаго глада  и превратити имамъ светъ 

ва тмꙋ да себе сами иꙁбодете  и ѡт ъ вратити имамъ лице свое ѡт ъ  васъ да не слишꙋ плача нечасътиви и 

скврни ꙋстъ вашихъ  сатворити имамъ бꙋрꙋ и громъ и млние на небесех ъ  да иꙁмрете лютою нека ꙁнате 

како слишите гласъ мои  и писание мое чатете и на лишꙋ васъ благихъ  моихъ на ꙁемли и паки г лаго лю 

вамъ   

а е не сахраните светие неделе пꙋстити имамъ погибелъ да ꙁлою самртию ꙋмрете  ꙁлодее немилостиви 

скотопопирателѥ братоненавидници кꙋмовъ свохъ непочитатели клеветници нечастиви лꙋкави ѡт ъ метници 

дꙋховнихъ клицателе лицемериꙗ снетци х ристо ви богоблаꙁнителие преветници ꙁлосветници ваꙁлюбивши 

тмꙋ а светъ ѡставише ǀǀ (462а) како не ꙁине ꙁемла и пожретъ васъ  ꙗко аꙁъ ѡт ъ вратих се ѡт ъ  васъ ꙁли 

ваши грехопадениꙗ кои ѡт ъ ветъ дасте ва данъ сꙋднихъ   

а е не ѡт ъ речете се ꙋниниꙗ дꙗволова проклетие дꙗвола наследꙋете и чеда ваша снедꙋтъ травꙋ по ꙁемли 

глада ради ере тако ми пречистие б огороди це матере мое и архагг е лъ моихъ и многоѡчитихъ херꙋфимовъ и 

серафимовъ и їѡана кр ъ ститела моего ꙗко нестъ епистолиꙗ писана чловечаскима рꙋкама на моею ѡт ъ  

невидимаго ѡ тъ ца  а еже ѡбре ет се богохꙋлникъ и речетъ ꙗко нестъ епистолиꙗ сиꙗ ѡт ъ  б ог а да естъ 
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проклетъ и да се ѡгню вечномꙋ предастъ и домъ его да се провалитъ ꙗко содомъ и гоморъ и спасет се нежели 

томꙋ члов е кꙋ  

ѡ горе градꙋ или селꙋ томꙋ иже не  епистолию сїю   

ѡ горе братоненавидником ъ   

ѡ горе ненавиде имъ ближнꙗго си  

ѡ горе христорꙋгателемъ еретикомъ  

ѡ горе све еникомъ творе  праведници а таа творе еи беꙁаконие   

ѡ горе чрницамъ  

ǀǀ (462б) ѡ горе чрницамъ и васакои жене творе и блꙋдъ и ꙋдавлꙗю и ва чреве своемъ ѡт ъ роче  

ѡ горе смесившомꙋ водꙋ са виномъ   

ѡ горе преѡраваю имъ браꙁдꙋ тꙋждꙋ  

ѡ горе сваꙁдаю имъ раба са господиномъ своими  

ѡ горе лажꙋ омꙋ   

ѡ горе творе имъ бесовска и ѡскврнꙗю ими светою верꙋ и с ве тое кр ъ ение   

ѡ горе неверꙋю имъ с ве тимъ книгамъ ва име ѡ тъ ца и с и на и с ве таго д ꙋ ха   

ѡ горе неверꙋю имъ частномꙋ кр стꙋ и с ве тъ мъ иконамъ   

ѡ горе непочитаю имъ светою неделю и ꙋслишавше клепало ꙗко крилатъ бꙋдетъ прите и ва цр ъ ковъ  

проклетъ чловекъ таи иже не верꙋетъ светои епистоли а е попъ или дꙗконъ или простъ чло ве къ 

препишет 4 епистолию сию и пошлѥт ю ва инъ градъ или ва инꙋ властъ  а е имате грехи превише глави 

своее ѡцеститъ емꙋ г осподд ъ прочитаю е по васехъ н е деле то бла г ословение на немъ бꙋдетъ ѡт ъ  ѡтѡт ъ ца и 

с и на и с ве таго д ꙋ ха   

и паки ǀǀ (463а) г лаго лю вамъ не спасет се градъ или село или монастиръ иже не препишетъ епистолию 

с ве тою сию  ꙗко истина естъ  

ѡ горе томꙋ иже кличитъ на ереха ꙁъла словеса ꙗко не ꙁапалет се ꙋста его не г лаго лет бо на ереха на5 

црковъ б о жию кличетъ   

ѡ горе томꙋ  кои беседꙋетъ ва цр ъ кви  

ѡ горе томꙋ кои не приходитъ да раꙁꙋмеетъ да слишитъ како ванеꙁапꙋ погꙋблю васъ ꙁа с ве тие ради 

неделе г лаго лю вамъ ꙁлодее светою неделю дахъ вамъ хранити и ва неи славити име мое  на ви не 
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сахранисте ниединꙋ ꙁаповедъ мою слишите сию епистолию с ве тою пречистою мою и верꙋетъ тажде ва неи 

писана моꙗ примете животъ вечни  примете сꙋдъ страшанъ ѥс тъ  и почитаите светою неделꙋ и нарочитие 

праꙁники ꙗко аꙁъ ѡгнемъ ǀǀ (463б) снедаю грешники  и каю и сехъ спасаю не весте ли ѡ нераꙁꙋмни 

пъш

ѡт

работе примичетъ кое г  дело работе ѡт ъ ѳ҃

делателъ ꙗко сабираетъ ва домъ свои ѡганъ негасими камо имате ꙋ жати на 

неб то ва мне естъ  

ѡ   

ѡ ꙋрꙋ са гневомъ  

ѡ 

ǀǀ (464а) 

ившꙋ же гласꙋ 

странꙋ ва инъ градъ или ва ина села ѡ ꙋ его ни слепа ни 

просит ю а не 

бла г ѡсловение  

г ѡсловит   

ǀǀ (464б) 

присно и ва веки векомъ аминъ     

 


