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ПОВЕСТ О ПАДУ ЦАРИГРАДА 1453. ГОДИНЕ ПРЕМА 

СРПСКОМ ПРЕПИСУ XVII ВЕКА

Спис који тематизује освајање Цариграда изворно припада руској 

књижевности с краја XV или почетка XVI века. Дело је писца Нестора 

Искандера под називом Повест о турском заузимању Цариграда. У 

Патријаршијској библиотеци у Београду чува се препис овог списа из 

последње четвртине седамнаестог века, који је написан на српскословен-

ском језику, полууставним типом ћирилице. У раду су испитане фонетске, 

морфолошке, лексичке и палеографске особености овог преписа. Циљ није 

био да се описане појаве представе у синхроној равни, већ је доминантна 

дијахронијска перспектива. Репрезентативни примери доведени су у везу 

са прасловенским и старословенским облицима. Посебна пажња посвећена 

је вокализацији полугласника, која није доследно извршена, као и непра-

вилној дистрибуцији слова јат. У прилогу је дат приређен текст Повести 

о паду Цариграда 1453. године који припада рукопису Патријаршијске 

библиотеке број 343.

Кључне речи: Спис о паду Цариграда, Нестор Искандер, историја 

језика, палеографија, вокализација полугласника.

Повест о заузимању Цариграда је руски састав настао у касном XV 

или раном XVI веку, а тематизује пад византијске престонице под турску 

власт. Изворни текст, који није сачуван, очигледно је садржао дело о осни-
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вању Цариграда 295. године и посебну повест о заузимању Цариграда 

1453. године. Ова два композициона дела нису подједнако изазовна за 

проучавање. Први део, састављен од већ постојећих легенди, осредњег 

је литерарног значаја. Други, напротив, представља изворно дело и има 

богатију уметничку и историјску вредност. Велики број догађаја описан 

је истоветно као у студијама о животу Мехмеда Другог, које је писао ви-

зантијски историчар Критобулас, а које нису објављиване до 1870. године 

(Милер 1870). Поред повести о заузимању и оснивању града, многи руски 

преписи садрже уметнуте епизоде, као што су легенда о имену Византије, 

списак оријенталних императора или пророчанство Данила Монаха (о 

руским преписима више у: Унбегаум 1929). Ове епизоде, по свему су-

дећи, нису припадале изворном аутографу, већ су додаване у каснијим 

преписима. У редакцији архимандрита Леонида композиција је обогаће-

на и поговором у коме је записано име аутора (Леонид 1886). Међутим, 

припадност поговора изворном тексту може се довести у питање. Када 

се упореде различити руски преписи, уочава се да је писар веома често 

маштовити коаутор, а не пуки преписивач, па је стога тешко реконструи-

сати изворни текст. Архимандрит Леонид, у предговору свог издања, дао 

је списак до тада познатих верзија преписа у руској традицији. Верзија 

коју је објавио по његовом мишљењу је најстарија, најцеловитија и наји-

справнија од свих дотадашњих. Само у овој редакцији даје се одговор у 

погледу ауторства: списатель же симъ азъ многогрешный и бізаконный 

Несторъ ИскиндÇръ.

О могућем писцу Нестор-Искандеру из поговора сазнајемо неколико 

података: да је био руског порекла, али у младости присиљен да прихвати 

ислам, а затим и да се бори у муслиманским редовима испод зидина Цари-

града. Током борби скриваo се, желећи да избегне борбу са хришћанима. 

Међутим, за време опсаде бележиo je све што се дешавало у турској војсци, 

а након заузимања града допуњаваo белешке разговарајући са становни-

цима Цариграда. Овај поговор свакако је интересантан, али поставља се 

питање његове аутентичности. Он се појављује само у једном препису, 

који управо обилује изузетним инвенцијама преписивача. Проучавајући 

описе битке, Унбегаум долази на помисао да је аутор током опсаде био 

унутар зидина града, а не међу турском војском (Унбегаум 1929). Пот-

крепљење за то налази у запажању да се догађаји унутар града детаљно и 

тачно описују, док се уочава одређено незнање када се говори о турским 

активностима ван зидина. Тако, на пример, кључна улога у турској војсци 

додељује се адмиралу Баитаоглу, кога је након неуспеха у поморској бици 

20. априла заменио Хамза бег. Унбегаум претпоставља да је писац био 
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међу браниоцима града и зато што је писање о данима који долазе након 

продора турске војске пуно неправилности: султан тријумфално улази у 

град једанаестог дана после освајања, становници града настављају битку 

унутар зидина и после 29. маја итд. Стога Унбегаум изводи хипотезу о 

писцу-браниоцу, који након упада победничке војске успева да се спасе и 

побегне једним од ђеновљанских бродова који је на дан великог освајања 

града умакао из Златног рога. Ова хипотеза, по Унбегаумовом мишљењу, 

разрешава још једну енигму. Наиме, у свим руским преписима појављују 

се необични облици властитих именица Ђенова и Јустинијан: Зустунеја и 

Зиновија/Зеновија. Грчки и латински извори наводе ове именице у облику: 

Justinianos и Genua. Једини документ у коме су ова имена написана са 

иницијалним З као и у руским рукописима, јесте Дневник Николе Барбара 

(Барбаро 1856), у коме се налазе облици Zuan, Zutignan и Zenovexe. Ни-

коло је писао венецијанским дијалектом у коме је присутна промена г у з 

испред препалаталних вокала, што одликује дијалекте северне Италије. 

Руски облици указују на то да је аутор текста био у контакту са Италија-

нима, што Унбегаума наводи на претпоставку да је аутор након путовања 

ђеновљанским бродом један период остао у Ђенови. А. Кримски, међутим, 

сматра поговор аутентичним, и подразумева, не објашњавајући зашто, 

да је аутор рукописа нашао уточиште у Италији и након тога се вратио у 

Русију (Кримски 1924).

У досадашњим научним радовима доводило се у питање и порекло 

изворног текста. Док је општеприхваћено мишљење да повест о заузимању 

Цариграда припада руској традицији, поједини проучаваоци сматрају да 

руски текст представља превод грчког оригинала (Унбегаум 1929). Као 

главни аргумент наводи се велики број хеленизама у тексту. Са друге 

стране, облици Зустунеј и Зиновија изгледају као доказ против постојања 

грчког оригинала, јер тешко да би грчки писац у овом облику цитирао 

два имена која су му морала бити позната. Николаје Јорга, проучавајући 

румунску верзију рукописа о паду Цариграда, даје аргументе против сло-

венског порекла текста, заступајући тезу о грчком оригиналу (Јорга 1927). 

Унбегаум сматра да би било илузорно указивати на грчко порекло без јачих 

аргумената. Такође, он у руским преписима не проналази ни балканизме, 

на основу којих Мијатовић претпоставља да би аутор изворног текста мо-

гао бити српског или бугарског порекла (Мијатовић 1892). Унбергаум се 

осврће и на српске преписе овог текста, истичући да је нетачна хипотеза 

Александра Николајевича Пипина о већој старини српских преписа у 

односу на руске варијанте (Пипин 1858). М. Н. Сперански сматра да сви 

српски преписи представљају превод руског текста, али не прецизира која 

је руска варијанта прототип српским текстовима (Сперански 1898).
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Две целине Повести о заузимању Цариграда у српској традицији 

појављују се као самостални текстови. У домаћој литератури већ су про-

учавани списи о оснивању и паду Цариграда који припадају Цароставнику 

манастира Студенице (Јовановић 1994). Предмет овог рада биће повест 

о заузимању Цариграда која се налази у рукописној збирци Патријар-

шијске библиотеке у Београду из треће четвртине XVII века. Легенда о 

оснивању Цариграда не претходи повести о паду византијске престонице 

нити као фрагмент, нити као засебан спис. Композиција студеничког и 

патријаршијског преписа готово је истоветна. У оба преписа инкорпори-

рана је молитва патријарха и свештеног сабора, описано је Константиново 

безуспешно слање посланика за мир, кроз многе епизоде представљена 

је беспоштедна борба две војске, и упечатљиво је приказана смрт кнеза 

Јустинијана, војводе Рагавеја и источног беглер-бега. Немилосрдна борба 

дочарана је живописним визуелним сликама (густи дим покрива град, 

крв тече као река, а Турци ходају по мртвим телима као по степеницама), 

као и аудитивним ефектима (одзвања грмљавина топова и пушака, звекет 

оружја, вапаји рањених). Аутентичне сцене ратовања указују на писца-

учесника, због чега је ово дело довођено у везу са Јаничаровим успоме-

нама Константина Михајловића (Јовановић 1994). У оба преписа о паду 

Цариграда појављује се мотив страдања због почињених греха, а пропаст 

града антиципацијски је приказана на небу, двоструким знамењем.

Спис је написан 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 међупростор. Поред уставног, интерлинеарног облика, 

слово а у рукопису има и брзописни облик, који одликује стабло проду-

жено у доњи међупростор, у виду извијене усправне линије. Брзописна 

варијанта слова б одликује се лучном линијом која се спушта до доње 

линије реда. Брзописно в писано је двојако: једним потезом, при чему се 

добијала обла форма, и са четири потеза, при чему се добијала квадратна 

форма слова, што је у рукопису заступљеније. Брзописна варијанта слова 

г одликује се продуженим стаблом које прелази у доњи међупростор, док 

је варијанта слова д знатно упрошћенија у односу на уставну варијанту 

и има троугласти облик. Поред уобичајеног облика слова е, у рукопису 

се релативно често јавља и тзв. широко є, оба у искључиво облој форми. 

Као морфолошки дублет слова е, уочљив је и грчки, једнопотезни облик. 

Слово ж је симетрично у вертикалном пресеку, али је горњи део несра-
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змерно мањи од доњег. Поред овог, основног облика, јавља се и двопотезна 

варијанта, чије су укрштене линије са десне стране спојене. Слово и јавља 

се у два облика, као усправна линија изнад које се могу налазити једна 

или две надредне тачке, и као тропотезна варијанта, која се састоји од две 

паралелне усправне линије и једном попречном. За слово к карактери-

стично је да је десни део, који може бити угласт или заобљен, одвојен од 

стабла, док слово м има брзописну, једнопотезну варијанту, углавном када 

је натписано. Слово н у овом рукопису писано је истоветно као тропотезно 

и, па је за њихово разликовање неопходно уважити семантички аспекат 

речи, с обзиром да палеографских дистинкција нема. Слово т углавном 

је троного и интерлинеарно. Међутим, јавља се, најчешће при крају речи, 

позициона варијанта овог слова – високо једноного , преузето из грчког 

минускулног писма. У рукопису се слово у пише искључиво као лигатура 

, са два изузетка (оударишѣ 47б, ѡномоу 49б), у којима се појављује диграм 

оу. Гласовна група шт пише се искључиво у лигатури , као што је уоби-

чајено, док се приликом бележења гласовне групе жд, слово д веома често 

натписује над словом ж. Приликом бележења полугласника углавном се 

користи танко јер. У ређим случајевима, приметна је и употреба дебелог 

јера. Слово ђерв у рукопису није ниједном забележено, иако је његова 

употреба у српској ћирилици посведочена још у XII веку. Стога се друга 

слова и словне групе употребљавају како би означили глас ђ (граждане 54б, 

такожде 54б, дакономь 45а, аггель 51а) или ћ (нои 56б, кѥрамиди 59б).

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 (ибратиамь 40а, скимесе 42а, ипожѣгошее 43а, вааморию 43а, 
инѣѡслаблаите 44б, наплнишесе 46б, канамь 49а). Са друге стране, сложенице 

се у највећем броју примера пишу одвојено (кало ѡание 39б, стено битними 
40а, блго тробию 41а, все држиѣлꙗ 41б, тамо числних 41б, стено битние 42б, 43а, 

43б, бго мтри 42б, цри града 43а, 61а, все ѣдри 44б, много числни 48а, члко любче 
52а, много ѡбраꙁне 59а, много кратнѣ 59а, много цѣнни 61б, всѣ силни 62б), не-

када и са тачком између две речи од којих су настале (тамо  чисалние 42а, 

длго  трпѣливь 52а, ѕвѣро  ѡбраꙁнимь 57а), а само у неколиким примерима 

састављено (стенобитниє 40а, блговѣрни 42б, блговѣрниже 57б, блгочастивимь 
62а, блгочастивие 62а). Чест је случај и да се један део сложенице пише 

састављено са клитиком, док други део сложенице стоји одвојено (састено 
битними 41б, имного милостивь 52а, ичлко любиваа). Цео текст је написан малим 

словима, као што је уобичајено за средњовековну традицију. Велико слово 
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налази се једино на почетку неке веће смисаоне целине, када је углавном 

у облику украшеног иницијала. На семантички релевантна места у спису 

указивано је употребом црвеног мастила – киновара. Тако је на листу 54а 

црвеним мастилом указано на знамење које има антиципацијску функ-

цију. Од знакова интерпункције писар употребљава углавном тачку на 

средини реда, али њена функција није да одвоји реченице или смисаоне 

целине. Веома често она се налази унутар синтагме, између напоредних 

реченичних чланова, па и између саставних делова сложенице. Стога 

се уочава да не постоји одређени систем кога се писар држао приликом 

писања тачке на средини реда. Поред ње, у тексту се налазе и следећи 

знаци: 12 6 7-, искључиво да означе крај неке веће смисаоне целине. Од 

надредних знакова у спису су уочљиви акценти, спирити, титла и пајерак. 

Акценти и спирити 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 средњовековном писарском традицијом, речи су веома често скраћи-

ване како би се уштедео простор. Најчешћи начин скраћивања у овом 

спису је посредством контракције: нинꙗ 39б,глаголꙗти 39б, г(оспод)и 40б, 
б(огороди)ци 41а. Бројна вредност доследно је означавана титлом и тачкама 

са обе стране слова. Наилазимо и на пример у коме се поред титле, број-

на вредност означава и знацима једнакости: =҂и= 42б. Навика писара да 

бројну вредност означава титлом резултирала је и неколиким примерима 

у којима је титла грешком написана изнад речи које означавају бројеве: 
двою 43б, две 43б. Такође, титла је грешком писана и изнад пуног облика 

оних речи које су у писарској традицији најчешће скраћиване: божию 42а, 
благодарѣниа 42б, божиꙗ  44а, благодарише 44а, матѣре 44б, благодар 46а, нинꙗ 
58б. Насупрот томе, забележени су и случајеви изостављања титле изнад 

скраћене речи, што је евидентно у примеру црѣвимь 40а.

Писарски манир овог списа свакако одликује велики број недослед-

ности и неправилности, а употреба пајерка вероватно најбоље указује на 

оглушивање о дијахронијску перспективу језика. Он се, наиме, готово 

редовно пише на оним местима у речи где никада није стајао полугласник, 

а веома често и поред полугласника или пуног вокала. О неправилној 

дистрибуцији пајерка више ће бити речи у наставку, када се буде говорило 

о судбини полугласника у овом спису. Такође, необична је појава да се 

пише лигатура ѿ на оним местима у речи где би требало написати обично 
о или омегу: ѿстави 41а, ѿслаби 41а, ѿржиа 42а, ѿхрабрише 44б, ѿн 45б, ѿни 
45б, ѿбрчми 46а, ѿмѣрь бег 48а, ѿбоѥ 48а, ѿржники 54б, ѿбо странь 55б. На 

фреквентност те грешке најбоље ће указати податак да је лигатура ѿ у 

спису погрешно употребљена чак сто седамдесет и два пута.
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Основни приступ правопису јесте непоштовање било каквог утврђе-

ног система. Гласовна група је, на пример, обележавана је у спису на че-

тири начина: лигатуром ѥ (ѥсть 60б), словом јат (ꙁлодѣꙗниѣ 41а, твоѣм 41а, 
божиѣи 41б, биѣнихь 42б, многиѣ 42б, ѣдино 50б), словом е (атанасиемь 40б, 
естаство 40б, великие 40б, твое 41а, дае 42а, еꙁикомь 42б) и широким є (малиє 
40б, многиє 40б, блистаниє 40б, єси 41а, саꙁданиє 41а, людиє 47а). Широко є 
се у средњовековној традицији писало само на почетку речи или слога, 

када је имало гласовну вредност је. Према томе је и имало ужу употребу 

него лигатура ѥ, која је могла стајати и после сугласничких слова (л, н, к, 
г). Међутим, у Спису о паду Цариграда 1453. године, широко є се редовно 

употребљава иза сугласничких слова, када нема гласовну вредност је: 

привѣдє 40а, жє 43б, нѣ ѡтьчаѣм сє 52а. Глас ј бележен је словом и (боина 56б) 

или словом  (ерсалимь 62б). Гласовна група ја означавана је двојако: 

лигатуром ꙗ (покаꙗние 41а) и словом а (повѣлѥниа 41а, патриархь 41а, кричаниа 
42а, ѡржиа 42а, трупиа 42б, слишаниа 42б). Слово а писано је и иза л, озна-

чавајући гласовну групу ља: нѣ ѡслаблаи 43б, нѣ ѡслаблаите 44б. Гласовна 

група ју обележавана је искључиво прејотованим вокалом ю (многою 57б, 

трою 61а). Гласовна група еје обележавана је словима ее (бившее 40а, првее, 
43а, хждшее 43а), а ни у једном случају словном групом са прејотованим 

вокалом еѥ. Гласовна група аја означавана је двојако, словном групом аа 

(сабраа 48а, ѡкаанни 60б) или словном групом са прејотованим вокалом аꙗ 

(ѡтькаꙗни 40б, чаꙗх 52б). Често постоје различита правописна решења и 

за реченичне чланове који су у напоредном односу и стоје у неспосредној 

близини, као у примеру: и на ꙁлодѣꙗниѣ и бѣꙁаконие ѡбратихом се 41а, где се 

гласовна група је у наставку за облик именице бележи словом е и словом 

ѣ. Иста појава уочљива је и у примеру: слишавше ридание и смѣтениє 53б, где 

је гласовна група је обележена словом е и широким є.

Прејотовани вокали писани су и иза гласова који су некада били меки 

или су могли бити меки (дрѥвеною 44а, иꙁрѥи 44б, бежѥи 49а, приставившѥ 
50а, вѣлицѥи 51а, чюдо 51а, чюдесѣмь 52б, чюдеси 59а, съкрившѥ 60б, чюдотворци 
61б, ꙁѥмлю 60а, ꙁѥмлѥ 61а (2х)), па су процесом депалатализације очвр-

сли. Уочљива је и погрешна употреба прејотованих вокала у примерима: 
повѣлѥ (3. лице једнине аориста) 42б (3х), 46а, 43а, 50а (2х), прѣклꙗнаюе 
44б, клꙗнꙗх се 49б, понѥсошѣ 53б, ꙁападьнꙗго 55а, благовѣрнꙗ 59а, клѥтвою 
59б, плѥнѥниꙗ 59б, 60а, 62б, повѥлѥ 60а, манилѥва 61б. Интересантан је и 

облик пл нениемь 60а, у коме је написано лѥ уместо ле, а не уместо нѥ.

Ни при бележењу вокалног р и л не уочава се доследност. У неким 

примерима иза њих је писано танко јер: дльгь 45б, мльчавь 45б, мрьтвихь 
46б, грьци 47б, мрьскими 51б, грьчаскимь 55б, дрьꙁостиѣ 56б, сѣдмохльмни 58б, 
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грьчьскоє 62а, бльгарскоє 62а. У одређеном броју примера уместо јера написан 

је пајерак: мртвихь 42б, крвь 45а, мрьтви 48а,грки 48а, крьви 61б. Уочљиво 

је и доста примера који садрже и јер и пајерак: сльꙁи 46а, наплнꙗх 46а, 

грьки 48а, напльни сє 48а, длгь 50б, плкь 54а. Затим, велики број примера је 

забележен без јера и пајерка: слнцѣ 40б, мртвие 42а, плни 42б, исплнѥние 43б, 
слꙁами 44б, наплнишѣ се 45а, 46б, наплнити 46а, грки 48а, србскоє 62а, слꙁамь 
62а. Када се уз вокално р и л не пише јер или пајерак, понекад се изнад 

речи натписује титла: мр ҃тви 42б, сл҃нцѣмь 61а, сл҃нцѣ 61б.

Приликом палеографских истраживања уочава се да су спис писа-

ла два писара. Први писар написао је највећи део текста, док је други 

исписао тек делове листова 54а, 54б и 60б. Други писар препознатљив 

је по троугластим облицима слова о и а, док главни писар употребљава 

искључиво обле варијанте тих слова. За разлику од главног писара, који 

слова и и н пише истоветно, други писар има различита графичка решења 

за ова два слова. Такође, он лигатуру  пише извијајући стабло у доњи 

међупростор, а не усправним потезом као главни писар. Уочава се да 

други писар бележи јер уз вокално р и л односно натписује титлу уколико 

их изостави. Та доследност може бити условно схваћена с обзиром на 

мали број забележених примера (слъꙁи 54а, чрьн 54а, дльгь 54а, цр(ькве 
60б (2х), прьваго 60б). Приметна је и већа фреквенција дебелог јера него 

код главног писара (слъꙁи 54а, вътꙁе 54а, събравь 54б, въ 60б). Значајно је 

напоменути да се неке устаљене грешке појављују код оба писара, што би 

могло указивати и на постојање тих грешака у предлошку. И други писар 

употребљава лигатуру ѿ уместо обичног слова о или омеге. Такође, оба 

писара бележе јат где му није по етимологији место у речи. Јат се веома 

често пише уместо прасловенског е или уместо е које је настало деназа-

лизацијом прасловенског вокала ѧ. Јат се бележи и у речима позајмљеним 

из страних језика, али се са друге стране у прасловенским речима које су 

имале вокал јат, веома често бележи вокал е. Недоследност у поштовању 

правила или њихово непознавање, па самим тим и немогућност примене 

на фонетски, морфолошки и синтаксички систем језика, одликују свакако 

оба писара.

Поред вокала савременог српског језика, у Спису о паду Цариграда 

забележени су и вокали: ѣ, ь, ъ, ы, као и вокално л. У њиховој употреби 

углавном има доста недоследности. Најдоследније је бележено вокал-

но л, које није ни у једном примеру у тексту замењено вокалом у: плни 
42б, исплнѥние 43б, слꙁами 44б, наплнишѣ се 45а, 46б, дльгь 45б, мльчавь 
45б, наплнꙗх 46а, плкь 54а, сѣдмохльмни 58б, сльнцѣ 61б, 62а, слꙁамь 62а, 

бльгарскоє 62а. Оваква употреба нарочито зачуђује због чињенице да је 
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вокално л између XIII и XV века нестало са највећег дела српске језичке 

територије. Доследна и правилна дистрибуција вокалног л може писара 

довести у везу са призренско-тимочким дијалектом, у коме се оно и до 

данас сачувало. Вокал јери забележен је само у неколиким примерима: 

многимь 43б, вльмжемьи 45б, ноьи 48а, гркьї 56а, светье 58б, светьїи 61б, 
светьїе 61б. Много је више примера небележења овог вокала тамо где му је 

по етимологији место: син 39б ум. сын, еꙁикомь 42б ум. еꙁыкомь, погибѣль 
49б ум. погыбѣль, ридание 53б ум. рыдание, тисе 58б ум. тысе. Ова појава 

није изненађујућа, с обзиром на то да се вокал јери изједначио са вокалом 

још у X и XI веку. 

Проучавање дистрибуције слова јат у овом спису резултирало је 

одређеним запажањима која би ваљало напоменути. У великом броју 

примера јат је написан тамо где му је по етимологији место: повѣсть 39б, 

лѣто 39б, вѣр 40а, повѣле 40а, 40б, прѣдивнимь 40а, грѣхь 41а, 44а, раздѣлити 
40б, стѣни 40б, 44а, стѣнамь 40б, сагрѣшихомь 40б, прѣблагословени 41а, дрѣвлѥ 
40б, дѣла 41а, прѣнепорочнои 41а, стрѣли 41б, лѣствицами 41б, крѣпко 42а, ѕѣло 
42а, прѣжасна 42а, прѣчистие 42б, видѣвь 43а, мѣста 43б, 47б, прѣдрѣкохь 43б, 

колѣна 43б, стѣна 44а, крѣпко 44б, крѣпите се 44б, мрѣмо 44б, рѣка 45а, ꙁрѣи 
45а, 48а, мѣсто 47б, ѕвѣрие 48а, врѣме 48б. У одређеним речима приметна 

је екавска замена јата: ѕвеꙁди 40б, месте 44а, мест 44а, стена 44а, место 44а, 

47б. Изненађујуће је што истовремено неке речи имају ијекавску замену 

јата, што потенцијално може указивати на то да писар потиче са неког 

граничног подручја: гнѥвь 59а, 62а, гнѥва 44а, 47а, лѥствици 55а. У вели-

ком броју примера јат се бележи уместо е: вѣльмжи 40а, дѣкемриꙗ 40а, 

такождѣ 40б, 52б, вѣликие 40б, вѣлика 41а, стѣнаниемь 41а, надѣжде 41а, 

ꙁѣмли 42а, 44б, мѣжд 43а, мѣтати 45б, мѣтах 46а, ꙁѣмлю 46а, вѣригами 46а, 

ꙁѣмлꙗ 46б, далѣко 46б, иꙁдалѣче 46б, далѣче 49а, рѣбрехь 56а, ꙁѣмлном 62б. 

Јат се бележи и уместо е које води порекло од назалног вокала ѧ: клѣтавь 
40а, клѣтви 40а, начѣше 41б, начѣше 41б, трѣскани 42а, ваꙁѣше 42б, кнѣꙁь 43а, 
ваꙁѣти 45б, 49а, привѣꙁати 46а, вѣꙁан 46а, чѣде 39б. Записан је и пример 
дѣвѣти да означи број који је у старословенском имао облик девѧти. Јат се 

неправилно бележи у префиксима (бѣꙁбожнмь 42б, бѣꙁпочиваниа 43а, 43б), 

инфиксима (кошѣве 46а, кошѣвь 46б), суфиксима (благодарѣниа 42б), у речци 

не (нѣ предаждь 41а, нѣ ѡстави 41а), рефлексивној речци се (раꙁсипа сѣ 47б, 
иꙁбави сѣ 50а), речци же (царь жѣ 57а). Уочљиви су и примери где у истој 

речи постоји и правилна и неправилна дистрибуција јата (бѣꙁпрѣстанно 
41а ум. беꙁпрѣстанно, нѣпрѣстанно 41б ум. непрѣстанно, стрѣлѣниа 41б, 42а ум. 

стрѣлѥниа, прѣмѣнаюѣ се 43а ум. прѣмѣнаюе, жѣлѣꙁними 46а ум. желѣꙁними). 
Неправилна дистрибуција јата приметна је и у деклинацији и конјугацији 
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променљивих речи. У наредним примерима јат је неправилно написан као 

наставак за облик акузатива множине: поставишѣ пшки и кошѣ и лѣствицѣ 
55а, и приꙁваа болꙗрѣ и воѣводѣ 59б. Још је фреквентнија погрешна употре-

ба јата у наставцима за грађење одређених глаголских облика. У трећем 

лицу множине аориста, јат се употребљава уместо е, које води порекло 

од прасловенског назала ѧ (приставишѣ 41б, нападошѣ 41б, 53а, скаꙁашѣ 42б, 
ваꙁлюбишѣ 43б, готоввишѣ 47б, оударишѣ 47б, раꙁвалишѣ 47б, васкочишѣ 47б, 
изгнашѣ 49б, исѣцашѣ 49б, раслабишѣ се 51б, бишѣ 53а, ѡтидошѣ 53а, поставишѣ 
54б, рѣкошѣ 54б, почрьвѣнешѣ 61б). У трећем лицу једнине аориста јат се 

употребљава уместо е (поидѣ 42б, постидѣ се 46а, нападѣ 48а, 53а, иꙁидѣ 53а, 

дадѣ 59б). Слово ѣ погрешно се пише уместо е и у трећем лицу једнине 

имперфекта (помишлꙗшѣ 42б). У овом спису забележен је и велики број 

примера погрешне употребе јата у партиципу презента актива: кличѣ 
41б, вапиюшѣ 41б, 50б, биюѣ се 42а, пристпаюѣ 43б, рикаюѣ 48а, савѣтюѣ 
49а, не смѣюѣ 49б, плачѣ 52б, ридаюѣ 52б, просеѣ 52б, секѣ 53б. Да 

постоји изузетна недоследност у бележењу наставака за аорист и партицип 

презента актива уочљиво је и у следећем примеру: васкричаше и нападошѣ и 
потапташѣ  грки и ва градь ихь вагнаше сѣкѣ и биюѣ 53б.

У Повести о паду Цариграда бележе се и дебело и танко јер, при 

чему је посведочена учесталија употреба танког јер. То је сасвим у складу 

са српском традицијом, по којој се полугласник често писао тамо где је 

у говору изгубљен још у X веку, након престанка деловања закона отво-

реног слога. Танко јер било је погодније за употребу првенствено зато 

што је заузимало мање простора на пергаменту. У следећим примерима 

забележено је танко јер на месту где је некада био полугласник у слабом 

положају: вѣльмжи 40а, ароматьскими 51а, бѣꙁьчислноє 52а, иꙁьгнашѣ 56б. 
Полугласник у слабом положају који се налазио на крају речи готово ре-

довно је бележен: многимь 40а, саборь 46б, единомь 47б, логофеть 49а, симь 
50а. У неколиким случајевима забележен је и полугласник поред вокала, 

где је његово бележење свакако било сувишно: иꙁьежь 40б, ꙁиновианьинь 
43а, ваꙁвраьах 49б, иꙁьѡбили 59а. Забележено је и мноштво примера са 

невокализованим полугласником: ѡгьнь 46а, недобьрь 47а, мьчь 49б, съвѣтники 
50б, съхранѥние 51а, ѡтьчьство 51а, съвѣь 54а, сьхранишѣ 60б, ньпльнише се 61б, 
сьставлѥние 61б. Међутим, записан је и велики број речи у којима је извр-

шена вокализација: ваꙁдвиꙁае 39б, сатворѣниихь 39б, васи 40а, ваꙁмогоше 40а, 
васа 41а, васе 41а, васкликнше 41б, васкличаше 41б, васѣ 41б, множаство 42а, 
мжаставно 43б, сатворити 44а, 47а, васклича 44а, васакими 44б, ваꙁѣтие 44б, 
ваꙁѣти 49а, ваꙁоромь 53а, ваꙁрастомь 53а, сатворише 61б. Уочава се да вокализа-

ција полугласника није доследно спроведена у спису. Уместо дебелог или 
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танког јер, на месту некадашњег полугласника могао се писати и пајерак, 

као у примерима: что 40а, втори 42б, днь 42б, 46б, 50а. Пајерак је грешком 

писан и изнад вокализованог полугласника (васѣхь 40б, васа 40б, божаств 

41а), као и изнад оног а које није настало вокализацијом полугласника 
(враги 41б). Забележени су и примери у којима се на месту некадашњег 

полугласника није писао ни пајерак ни јер ни вокал а: вси 40б, все 41а, 48б, 
второе 44а, дни 46а, 47б, 47а, 48б, всь 46б, днемь 47б, крѣпкь 48а, мдрь 56б, 
искснь 56б, всѣю 57а.

Симптоматична је употреба пајерка на оним местима на којима се 

полугласник свакако није могао налазити. Таквих је случајева у овом спису 

исувише: стѣни 40б, хождах 40б, ноь 41б, такмо 44а, тѣчаше 45а, бех 45а, 

хвалю 46а, чинь 46а, вами 46а, порадова се 47а, мѣжд 48а, ꙁнамѣнеь 51а, 

где 55б, же 57б, саборомь 58а, доволнѥмь 62б. То, са једне стране може ука-

зивати на писарево недовољно познавање етимологије речи и фонетских 

принципа језика, а са друге може указивати на недовољну свест о томе 

шта пајерак треба у тексту да представља.

Проучавање консонантског система такође је резултирало значајним 

запажањима. Африката ѕело, која има прасловенско порекло, поред уоби-

чајене бројне, има и гласовну вредност: ѕвеꙁди 40б, ѕѣло 42а, 43а, 48а, ѕѣла 

43б, ѕвѣрие 48а, ѕвѣри 62а, ѕвѣꙁди 62а. У одређеним примерима ово слово 

замењено је словом ꙁ (ꙁлодѣꙗниѣ 41а, кнѣꙁь 43а, ꙁлочастивихь 62б) што ука-

зује на тадашње стање у језику, за разлику од претходних примера, где су 

поштовани етимолошки принципи при бележењу облика речи. У спису је 

уочљива и употреба грчких слова, наслеђених из старословенске писме-

ности ѯ, ѱ, ѵ, ѳ и ѡ. Грчко слово кси у овом спису има гласовну (архидѯь 
49а, дѯь 61а, артаѯеѯа 61а) и бројну вредност (҂ѕц҃҃ѯа҃ 39б), док грчко слово пси 

у спису има само бројну вредност (҂а҃ѱ҃м҃ 42б, ҂е ҃ѱ 45а). Слово тита користи 

се при бележењу грчких имена: ѳеѡдор 48б, ѳома 61а. Две надредне тачке 

изнад ижице по правилу имају дијакритичку функцију, додају се када слово 

има гласовну вредност и, док без тачака има вредност сугласника в. Ижица 

у овом спису у свим примерима има гласовну вредност и, и углавном се 

бележи двема надредним тачкама (крь 49а, магстратомь 54б, магстрати 
58а, кноварь 62б), са једним изузетком (егѵпатском 62б). Док се слова ѯ, ѱ, 
ѵ и ѳ употребљавају у позајмљеницама из грчког језика, ѡ се користи да 

замени вокал о и у речима страног и словенског порекла (ѡстрови 47а, ѳеѡдор 
48б, ѡ 48б, ѡбхождах 51б). Фрикатив ф користи се искључиво у речима 

страног порекла: фрги 46а, фрабра воевода 48а, логофеть 49а. Иницијално 

в је доследно сачувано (васклича 44а, ваꙁѣтие 44б, ваꙁѣти 49а, ваꙁоромь 53а, 

ваꙁрастомь 53а, васкорѣ 53а), за разлику од народног говора, у коме прелази у 
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вокал у. Консонант џ бележи се у речима турског порекла: санџакь беги 50а, 

балтаџи паш 57б, санџак бега 59б, 60а. Задњонепчани сугласник х изостављен 

је у примеру рабро 43б, под утицајем народног говора, али су забележени 

примери: храбрось 49а, храбрось 54а, храбрости 57а. Исти глас изостављен је 

и у примеру помаавь ркою 60а, при чему је дошло до стварања хијата. Са 

друге стране, слово х је натписивано изнад речи на оним местима где му 

по етимологији није место (на триах же 42б, распра бех вѣлиꙗ 43а). На оваква 

колебања у дистрибуцији слова х свакако је имао утицај народни говор, у 

коме се глас х почео губити крајем XVI века.

Поред словенских речи, у спису је евидентан одређен корпус речи 

грчког и латинског порекла: крь 49а, логофеть 49а, архидѯь 49а, архиереи 51а, 

магстратомь 54б, магстрати 58а, клирици 58а, клирось 60а, дѯь 61а, кноварь 
62б. Такође је приметан одређен број речи које су преузете из турског је-

зика: ꙗгма 44а, хендѣкь 46а, ѡмѣрь бегь 48а, мра бега 48а, мстафа 48б, паши 
50а, юришь 50а, бѣгьлѣрь бега 55а, ꙗничари 58а, кѥрамиди 59б, слтаан 62б.

Постоје бројне недоследности и у бележењу гласовних промена у 

речима. У следећим примерима извршена је палатализација: грци 40а, 46б, 
фруꙁи 40а, вѣлицѣ 40а, тѣшце 40а, стрелници 40б, трци 40б, 41б, 43а, 43б, 45а, 

46б, 47б (2х), 48а (2х), дрꙁи 41б, потоци 42б, фрꙁи 43а, вѣлице 43б, вѣлици 

44б, грѣси 47а, рцѣ 47а, грьци 47б, мноꙁи 48б, 49а, враꙁи 52б, неци 54а, вѣлицѣи 
55б. Међутим, постоји велики број примера у којима палатализација није 

извршена: посланики 40а (2х), дѣкемриꙗ 40а, грѣшники 41а, враги 41б, пшки 
41б, 48б, трки 43б, 46а, 46б, 48а (2х) стратиги 44б, фрги 46а, грѣхи 47б, грки 
48а, грьки 48а, грки 48а, свѣтилники 51а, ѡржники 54б. Међутим, постоји 

велики број примера у којима палатализација није извршена: посланики 
40а (2х), дѣкемриꙗ 40а, грѣшники 41а, враги 41б, пшки 41б, 48б, трки 43б, 

46а, 46б, 48а (2х) стратиги 44б, фрги 46а, грѣхи 47б, грки 48а, грьки 48а, грки 
48а, свѣтилники 51а, ѡржники 54б. Веома често звучни сугласници стоје 

поред безвучних, чиме се одступа од бележења оних гласовних процеса 

који су у говору извршени: подкопаваи 46а, раꙁседѣ се 46а, раꙁсипа сѣ 47б, 

раꙁсече 48а, иꙁсѣкоше 48а, ваꙁкричашѣ 48б, ваꙁкликнше 50б, беꙁсамртни 51б, 

чловѣколюбче 52а, тежк 55б, раꙁтаꙗх се 56б, раꙁстое 56б, раꙁсечѣ 57а, раꙁьшира 
се 61б, раꙁкопань 62а, србскоє 62а. У одређеном броју примера извршено је 

једначење сугласника по звучности, односно речи су забележене онако 

како су се изговарале: раслабише 47б, исѣцашѣ 49б, раслабишѣ се 51б, исѣкошѣ 
се 58б. Једначење сугласника по звучности некада се врши и унутар једне 

фонетске речи: ис црькве 60б, док у другим примерима то није случај: иꙁ 
црьквѣ 60б, иꙁ цркве 60б. Некада се записује полугласник из префикса, па је 

немогуће да се гласовна промена изврши ваꙁьстѣнꙗше 47а, раꙁьсѣкаше 49б. 
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Ови примери свакако не илуструју стање у говору, јер се полугласник у 

префиксу не изговара од када је престао да важи закон отвореног слога. 

Један до другог се пишу и они сугласници који се не могу изговорити 

заједно (беꙁꙁакониа 47а, беꙁꙁаконни 62а, беꙁꙁаконое 62а), али забележени су и 

примери са губљењем једног сугласника (беꙁаконовахомь 40б, бѣꙁаконие 41а). 

Сугласничка група нн у придевима и прилозима остаје неупрошћена и 

најчешће се пише без пајерка (бѣꙁпрѣстанно 41б, нѣпрѣстанно 41б, 43б, 44б, 
нѣваꙁбранно 42б, раꙁоренн 48б, раꙁдршѣнном 50а, нѣиꙁрѣчѣнни 50б, дарѣнноє 
53а, иꙁбранними 53б, камѣнно 56б, погрѣбенню 62б), а тек у ретким примерима 

са пајерком (ѡборѣнное 47б, раꙁдршѣнное 48б). У одређеном виду придева 

доследно се удвајају самогласници (бившее 40а, ратнаа 40б, многаа 41а, 
хждшее 43а, потребнаа 49а, силнаа 55а), али се понекад по аналогији грешком 

удвајају и самогласници у именицама које стоје до њих (сшаа главаа 60б, 
многа инаа ꙁлаа 62а). Самогласници се веома често неправилно удвајају: 
смраад 45б, страани 48а, саамь 54а, 61б, враать 55а, браань 55б, браань 55б, 

браань 57а, враатомь 58б, вратаа 60а, враать 60а, ꙁлаатнихь 60б, блаага 61б, 

храами 62а, слтаан 62б. Релевантна је појава и гласовне групе чр (чрьн 

54а, почрьвѣнешѣ 61б) 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 четвртини XIII века. 

Из свега наведеног може се закључити да је недоследност најистак-

нутија особина овог преписа Повести о паду Цариграда. Недоследност 

је присутна у многим аспектима текста: фонетском, морфолошком, син-

таксичком, ортографијском и палеографском. Најчешће прављене грешке 

указују на оскудно образовање преписивача и његово непознавање исто-

ријског развоја језика. Такође, с обзиром на то да се находе код оба писара, 

треба у обзир узети и могућност њиховог постојања у предлошку.

У прилогу рада прилаже се приређени текст Повести о паду Ца-

риграда 1453. године према препису из треће четвртине XVII века, из 

рукописа Патријаршијске библиотеке број 343. 
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Ksenija V. Milovanović

THE RECORD ON THE FALL OF THE CONSTANTINOPOLE 

1453. ACCORDING TO A XVII CENTURY MANUSCRIPT

S u m m a r y

The record that thematicizes the conquering of Constantinopoleoriginally comes from 

the late XV or early XVI century Russian literature.It was composed by Nestor Iskander 

and it is entitled The tale on the Taking of Tsargrad 1453. The manuscriptof the record 

written in Serbo-Slavic that dates back to the last quarter of the XVII century is kept at 

The Belgrade Patriarchate Court library. The work examines phonemic,morphological, 

lexical andpalaeographical characteristics of the language. The purpose wasn’t to present 

the described occurrences on the synchronic level, the diachronic perspective is rather 

dominant. The exemplified entries are linked to Proto-Slavic and Old Church Slavonic 

forms. It particularly focuses on the vocalization of the semivowels, that wasn’t properly 

carried out, as well as on the irregular distribution of the letter Yat. The supplement features 

the adapted text of the The record on the fall of the Constantinopole 1453.

Key words: The record on the fall of the Constantinopole, Nestor Iskander, the 

history of the language, paleography, vocalization ofthe semivowels. 
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(39б) Ѡ ВАꙀЕТИЮ ПРѢСЛАВНАГО ЦАРИГРАДА СИЛОЮ ЦАРЬ МЕХМѢДЬ 
ЕЖѢ БИСТЬ ВА ЛѢТО ҂ЅЦѮА

Хо нинꙗ глаголꙗти повѣсть єже не тачию чловѣки  на и нѣчювствноѣ камѣниє и 

самие светие  творѣть  плакати н ридати и глаголаи горѣ ви єже ѡ раꙁорѣни царствюаго 

 града ѡть чѣде агараниехь бисть бо ва лѣто ҂ѕц҃҃ѯа҃ царствиа  костантина града скиптр 

држе костантин син  манилов1 по брате своѣмь калоѡание цари а трски влад 

 цар мѣхмѣд  син мратов  и бивь тогда ва самирѣни  и до кончинни бисть са 

православнимь царѣемь  костантиномь и абие царь  мехмедь рать ваꙁдвиꙁаѣ  против 

костантина града  не почин на сапротив  сатворѣниихь ǀǀ (40а) клѣтавь  и саложениихь 

воинствохь привѣдє много по сх  и по мор  и ратовати начѣь  и пришадь ванѣꙁап  

ѡтьстпи градь  са многимь  силамь царь же костантинь са прилчившими се вѣльмжи 

 и васи людие града видѣше пришадьша  са многимь  силамь и не вѣдѣх что  сатворїити 

 пачѣ же лкаваго сабраниа не бехь  и братиамь царевимь не симь т  и посла царь 

 ка мехмед  слтан посланики ѡть мире хоте ведѣти бившее и ѡть мир глаголах  

ѡть иже клѣтви и вѣр прѣѡбиде и посланики  ваꙁврати беꙁделнихь  сам же прѣдивнимь 

 ѡплчѣниемь страшнимь движѣниѣмь  по сши и по мор пристпи ка царьствюом  

град мѣсеца дѣкемриꙗ и повѣле бити пшкамь  и пиалми и стенобитними хитростми 

 и пристпи  градски  готовлꙗти  си же ва граде грци и фрꙁи биꙗх се  са ними 

ꙁаеждаюе  иꙁ града  не даюѣ имь  стенобитниє хитрости нареждати на бо слтанове силе 

вѣлицѣ и тѣшце  сихь  грци же не ваꙁмогоше имь никоеже  пакости сатворити  ꙁани единь 

биꙗшѣ се  са тисою  ǀǀ (40б) а два са тамою  сїа же веде царь костантинь и повѣле  

велмжѣмь воиномь и магистраномь  раꙁдѣлити  градьские стѣни и стрелници  и врата 

такождѣ и вси людие и ꙁвона ратнаа на васѣхь  стѣнахь ставить да каждо ихь ꙁнаѣть 

и хранить свою стран и васа ꙗже на браною  потрѣб да страню и да биют се  са трци 

са стѣни  и градь же  не исходити ни иꙁьежь дати  такожде и пшки  малиє и вѣликие 

ставити по пристпнихь  местехь на сахранѥние  стѣнамь  сам же царь костантинь и 

са патриархомь атанасиемь и са светихь лихь  и са всѣмь  свеѣнимь саборомь  и са 

множаствомь жень и детеих хождах по црьквахь божихь молби и молѥниꙗ даюѣ 

плачее и ридаюе и сицѣ глаголюѣ  

Господи господи страшное естаство неисповѣдима сило юже  дрѣвлѥ гори видѣвше 

вастрѣпеташѣ  и тварь потрѣсе се  сльньцѣ же и лна  жасошѣ се  и блистаниє ихь 

погибе ѕвеꙁди нѣбесниє  спадошѣ  ми же ѡтькаꙗни та васа прѣꙁрѣвше  сагрѣшихомь  

и беꙁаконовахомь и ѡꙁлобихомь твое божаство  ꙁабихомь  твоꙗ велика дарованиа  и 

прѣꙁираюѣє  ǀǀ (41а) твоꙗ повѣлѥниа вѣлика дарованиꙗ ꙗко нѣистови  єже на нась 

милость и ѣдроть твоихь ѡтьвратихом се  и на ꙁлодѣꙗниѣ и бѣꙁаконие ѡбратихом се 

 имжѣ далече  ѡть тѣбе ѡтьстпихомь  васа сїа ꙗже  навѣдѣ на нась и на градь  

твоихь светимь правѣднимь и истинимь сдомь  сатвориль єси грѣхь ради  нашихь и 

1 Написано манилив.
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нѣсть намь ѡтьврсти сть что глаголати  на бо васе пѣти  и прѣблагословени господи 

саꙁданиє и сатворѣниє есми твое и дѣла рк твоихь  нѣ предаждь нась до конца  врагомь 

нашимь и нє раꙁори достоꙗниꙗ твоєго и нѣ ѡстави милость твою ѡть нась слаби намь 

 врѣме снє ва єже ѡбратити се намь и постаꙗти се твоѣм  благотробию сам бо владика 

рѣкаль  єси не придохь  правѣднихь спасти на грѣшники приꙁвати  на покаꙗние ва еже 

ѡбратити се намь и живимь  бити еи господи цар небеснихь ѡслаби  ѡстави нинꙗ 

прѣчистие ти ради богоматере и светихь ради патриарьхь и царѣи прѣжде годивши 

твоѣм божаств ва граде  сѣмь сиа же нина многаа иꙁрѣкшимь  такожде и прѣнепорочнои 

богородици ѡть срѣди срьдца  стѣнаниемь  и риданиемь по васе днихь молꙗх се 

Царь же костантинь ѡтьбеждашє крво градь креплашѣ са ратиги  и вое и все 

люди да нѣ ѡтьпадь надѣжде ни ѡслабеють са противлѥниемь ǀǀ (41б) на враги  на 

да повають на бога васедржиѣлꙗ  та бо нашь  помоникь и ꙁаититѣль єсть  и 

паки  ѡбрааше се  на молитв  агаране же  на васѣхь местехь  биꙗх се бѣꙁпрѣстанно 

дань и ноь  прѣменаюѣх се  не даюа ни мало ѡтьпочити  гражданомь  нада ихь 

трдѣть понѥже тако готовѣх се  

Ка пристп  и тако творах ѡбои г҃ дни ва д҃ дань трци васкликнше молитв  ихь 

агарѣнскю начѣше ва срни играти и ва ѡргани и ва накри  бити  и приставишѣ пшки  и 

пиали многиє  и начѣше бити градь  такождѣ и стрѣли пати иꙁ рчнихь лковь  

тамочислнихь  граждане же ѡть беꙁчислнаго стрѣлѣниа не можах  стоꙗти  на стѣнамь на 

ꙁападь тѣждах2 пристп  ини же против стрѣлах иꙁ пшки и пиалѣи елико можах  

и многие трки бишѣ  патриархь же анастасиє и свѣтители и вась свеени чинь бѣх 

нѣпрѣстанно  молѣѣ се ѡ милости  божиѣи  и ѡ иꙁбавлѥнии града  егда же трци васѣхь 

люди са стѣни сагнаше и абие васкличаше  васѣ воинство  и нападошѣ на градь  вакпе са 

васѣхь страна кличѣ  и вапиюѣ ѡвѣмь са ѡгнѣмь  раꙁличнимь ини же са лѣствицами  

дрꙁи же са стенобитними хитростми иними ǀǀ (42а) многимь каꙁнемь града  градски же людие 

такождѣ  вапиꙗх  и кличах  на нихь биюѣ се са ними   крѣпко благовѣрни же царь 

костантинь ѡбаждашѣ  по васѣм град  понждае свое люди дае имь  надѣжд божию и повѣле 

ꙁвонити по васѣм град на саꙁвание людѣ  трци же  слишаше ꙁвонь велии пстише срнѣи 

трбние  гласи и тимпань тамочисалние3  и бисть сеча  велиа ѕѣло и прѣжасна  ѡть пшчанаго 

боꙗ и пиалнаго  ка  и ѡть ꙁка ꙁвоннаго и ѡть гласовь ваплꙗ и кричаниа  ѡть ѡбои 

людѣи  и ѡть трѣскани ѡржиа  такоже  и ѡть плача и ридании градскихь  люди и жень  

и дѣтеи ꙗко и ꙁѣмли  колебати се и нѣ бе слишати дргь дрга что глаголѥть бисть бо  громь 

вели  ѡть множаства ѡгнꙗ и стрѣлѣниа и пшки  и пиалѣи и ѡть ѡбои странь димное 

крѣние  и ꙁгстив се покри градь и вое васѣхь ꙗко не видѣти дргь дрга с киме се бие и ѡть 

ꙁемлꙗнаго дха  многимь мрѣти  и сѣчах се на васа страна града дондеже нонаꙗ ихь 

тма  раꙁдѣли  трци бо ѡтидоше на свое страни мртвие свое ѡставише  градски же люди падоше 

 ѡть трда ꙗко мрьтви такмо стражие едине ѡставише ǀǀ (42б) по стѣнахь  на триа же царь 

2 Написано шѣждах.
3 Написано тамо  чисалиие.
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повѣлѥ сабрати трпиа  мртвихь и погребеи бѣше же числомь  биѣнихь и ꙁнаѣмихь грковь 

҂а҃ѱ҃м҃   фрг же  и армѣнь ѱ҃  благовѣрни же царь костантинь  са болꙗри поидѣ  по стѣнахь 

града  хоте видѣти ратнихь  и нѣ бе ѡть нихь гласа ни слишаниа васи бо бех почиваюѣ  

ѡть трда  и видѣше плни рови трпиа  ини же ва потоцѣ и на брѣꙁе грамади многиѣ  мртви 

иꙁмѣташе мртвихь трака и҃ ҃ и повѣлѥ царь стенобитние ихь  сасди хитростние ѡгню прѣдати 

 царь же  костантинь  поидѣ са светители и патриархомь4  и са свеѣнимь  саборомь ва 

светю и вѣликою црьковь  мольби и благодарѣниа  ваꙁдати васесилном бог  и прѣчистие 

богоматери чаꙗ бо ѡтьстпити же бѣꙁбожнимь еꙁикомь толико падѣние  видѣвше своихь 

ратнихь ѡн же ѕело ѡбраꙁни нѣ тако  помишлꙗшѣ на втори днь посла видѣти мрьтви свое 

и ꙗко  скаꙁашѣ ем  мртвихь много васкорѣ посла многие пльки ваꙁѣти мрьтвие царь же 

костантинь  повѣлѥ нѣ бранити имь никоею бранию  ꙗко да ѡчистѣт се рови и потоци  и тако 

 ваꙁѣше своꙗ трпиа нѣваꙁбранно ǀǀ (43а) и пожѣгоше е  видѣв же царь мехмѣть ꙗко не спе 

 ничтоже  наипачѣ своихь погби и повѣлѣ магисторомь  васкорѣ прибавити пшки  и 

пиали многие и стенобитниє каꙁни готовить готовити и ва ꙁ҇ ми днь повѣлѥ воинств паки 

ити ка град и тако бити се ꙗкоже и првее  бѣꙁ почиваниа благовѣрни же царь костантинь 

посилашѣ по мор и по сх ва аморию  ка братиамь своимь  и ва вѣнѣтию и ва ꙁиновию 

ѡтьпомои  и братиа его не спѣше  понѥже распра бе вѣлиꙗ мѣжд ими  и са арбанаси 

ратовах се а фрꙁи нѣ васхотѣше помои  на глаголах ва себе не дѣите да ваꙁмть  трци 

а  нихь ми ваꙁмѣмь градь  и тако  нѣ бись помои ни ѡть кд цар костантин  так-

мо единь ꙁиновианьинь кнѣꙁь имѣнемь ꙁстѣниа  приде ка цар на помоь са двѣма корабли 

и на двою  ка тргахь ваѡрженихь воихь имее са собою х ҃  Храбри  и проиде васе рати  трские 

по мор и доидѣ мирно до стѣни цариграда  єгоже видѣвь царь костантинь ваꙁрадова се ѕело 

даꙗшѣ ем чась вѣлию понѥже ꙁнаемь бешѣ цар ѡн же испроси  цара хждшее мѣсто 

пристпно града и приподасть ǀǀ (43б) ем царь люди своихь на исплнѥние двою тис  и 

биꙗшѣ се са трки толми мжаставно и рабро  ꙗко ѡтьстпити5 ѡть того  мѣста  васѣмь6 

тркомь идѣже бе ꙁстине  и к том не приходити на то мѣсто ꙁстиниа  нѣ такмо своѣ мѣсто 

хранꙗшѣ  на и по стѣнамь града ѡбхождашѣ крѣплꙗе люди да нѣ ѡтьпадають надѣждею 

 на бога пование имѣти  неподвижно  и нѣ ѡслаблаи  ва дѣлѥхь и ѡть васѣе дшѣ  и 

ѡть васѣго срьдца  брати се са трци  и господь богь  поможѣть  намь тако имь словѣси 

многимь че и наставлꙗе люди ꙁанѣ самь начѣнь бе  до ѕѣла ратном дѣл  и ваꙁлюбишѣ его 

васи  людие  и послшах его  ва васѣмь трци жє  по васѣхь месте пристпаюѣ стжах 

гражданомь  бѣꙁ почиваниа  прѣмѣнаюѣ се ꙁанѥ множаство ихь бе ꙗкоже  и прѣдрѣкохь 

 ва лт҃и же днь по првомь пристп приѣтишѣ  паки пшки и питали и иние  стенобитние 

сасди многи  ва ни же пшке две вѣлице  ихже т салиꙗшѣ єдин до колѣна дргою ва поꙗсь 

 и васѣми силами  пристпивше  начѣше бити градь  нѣпрѣстанно са васѣхь  странь против 

же ꙁстиниа ставишѣ пшк вѣликю ꙁане на томь ǀǀ (44а) месте  стѣна ветха и ниска и ꙗко 

4 Написано патрхаромь.
5 Написано ѡтстпити ѡтстмити.
6 Написано васѣмь васѣмь.
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дарише по томь  мест и стена поколѣба се и паки второе дарише  и сараꙁише стѣни са врха  

ꙗко петь сѣжани  ва трѣтие дарише и не спеше  ꙁане ноь  приспе  ꙁстиние же  то мѣсто  

ꙁадѣла ноию дргою  стѣною дрѥвеною са ꙁѣмлѥю и иꙁнтар покрѣпи на что моно  сатворити 

против толикои силѣ  наипаче  против  гнѥва божиꙗ  грѣхь ради  нашихь  на триа же 

начѣше бии тоже  место  иꙁ многихь пшки малихь и великихь  ꙗко стрди ва стѣн  и 

постави  пшк  вѣликю юже чаꙗх раꙁорити стен  и божиемь  ꙁастплѥниемь  поиде ꙗдро 

више  стѣни такмо ꙁ҃  ꙁбаць ꙁахвати  и дари се ꙗдро  по црковнои стѣни и распадѣ се ꙗко 

прахь  и видѣше  ꙗко  прахь т людие си и вѣлми благодарише бога ꙗкоже ѡть полдне 

нарѣдише дргие  ꙁстениа же нарѣдивь пшк свою и дари ва тю  пшк и расѣдѣ се  праш-

никь   нее сна же виде царь мехмедь  раꙁꙗри се  велми  и ваꙁпи вѣлиемь гласомь  ꙗгма 

ꙗгма  сирѣчь награблѥние града  и абие васклича  воинство  и пристпише  ǀǀ (44б) ка град 

са васѣми силами по ꙁѣмли и по мор  са васакими  хитростими на ваꙁѣтие града  градски 

же людие   ваꙁидоше  на стѣни и противѣх се  имь биюѣ се крѣпко ꙗко патриарх са 

свеѣничаскимь  чиномь такомь по црьквахь божиихь  молѣѣ се господ бог  са 

слꙁами  и риданиемь  благовѣрни же  царь костантинь  нѣпрѣстанно  ѡбаждашѣ  по град 

плаче и ридае мале стратиги и васе людие  глаголѥ господо и братие мали  и вѣлици данась 

 придѣ чась прославити  бога и пречистою его матѣре  и наш православню  христианскю 

вер и мжаите се и крѣпите се  и нѣ ѡслаблаите  ва трдѣхь ни ѡтпадаите надѣждею  

прѣклꙗнаюе глави свое ꙁа православие и ꙁа светие  црькви ꙗко данась помилеть васеѣдри 

богь  и прославить и повѣле  ꙁвонь бити  по васѣм град тако и ꙁстѣнии рие  по васѣм 

град крѣплаше люди свое  и понждаше люди  и ꙗко слишаше ꙁвонь свѣтихь црькви  и 

абие крѣпише се и ѡхрабрише се  васи глаголюе дргь дрг  мрѣмь  братие ꙁа православню 

вер  киїхь  єꙁикомь  можеть исповѣсти  или иꙁрѥи те беди  и страсти падах бо трпиа 

ꙗко снопи ǀǀ (45а) ѡть ѡбоихь странь и крвь  тѣчаше ꙗко рѣка  и наплнишѣ се  трпиꙗ 

чловѣчꙗ до врьх  стѣнь  града  ꙗко по нихь ходити воемь ꙗко по стѣнамь и бити се  и 

мор галати  бити съ крвию  самѣшѣн  и аѣ не би господь днь ть прѣкратиль то кончьно 

 беше погибѣль град  понѥже граждане  бех иꙁнѣмогли  нои же наставши  трци 

ѡтьстпише ка станомь своимь  градски же  людие падоше коиждо где ѡть трда ибо тое  

нои не бе  слишати ничто ино раꙁве  стѣнꙗние  и вапль ранѥнихь люди  кои бех живи  на 

триꙗ же повѣле царь свеѣнникомь и дакономь  сабрати тѣлеса мртвихь и погрѣбати  а 

иже бех живи ѡнехь прѣдаи вратѣмь  и сабраше  мртвихь ҂еѱ҃  ꙁстение же и вѣлмжи  

поидоше  по стѣнахь града саматраюе трпиꙗ7 тракь  и тако  самотривше ꙗко беше ҂л҂҃е ҃ 

биеннихь трькь  и скаꙁаше са цар костантин  ѡн же плаче не прѣстаюше  ꙁрѣи своихь 

людихь биение  а помои ни ѡть кд  не чаꙗше патриархь же и васи сииклиь царѣвь 

 поидоше са царѣмь ва црьковь  вѣликю  на молитв и благодарѣние васемилостивом 

 бог такождѣ и царица  ǀǀ (45б) са множаствомь жень  и дѣтеи притѣцах  ка црьквамь 

 са слꙁами хвалее бога и прѣчистю богородиц  и тако та днь проводише царь же мехмедь 

 не васхоте  ваꙁѣти трпиꙗ людїи своихь  на хотеше  мѣтати ихь ва градь да сагниют се и да 

7 Написано трпиꙗ трпиꙗ.
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васмрдит се градь и скаꙁаше ем  пространство града ꙗко не ѡтькоснет се  ихь смраадь  ѡни 

же сажегоше васехь потомь  дѣвѣти днь  повѣле царь  трски  васем воинств своѣм 

пристпити ка град и бити и пшк ѡн великю повѣле салиꙗти  паки сиа же ведѣвь 

ꙁстениꙗ са вльмжемьи и придоше са патриꙗрхомь8  ка цар  глаголюѣ  видимо господи 

цар ꙗко сьи царь мехметь  не ѡслаблꙗѣт дѣломь  на паче готовит се на9 болшѣ дѣло и что 

сатворимь  помои ни ѡть кд нѣ чаемь  нъ подобаѣь тебе господи цар  иꙁити иꙁ 

града на мѣсто подобно и тако слишавше  братиꙗ твоꙗ и людие придть  к тѣбе на помоь 

 и арбанасинь боꙗв се придѣть и ѡнь єда како съи беꙁбожни мехмедь страшит се  и ѡставить 

 градь сиа и ина многаа глаголашѣ ка цар  и даꙗх ем кораблѥ и галие ꙁстениеви  цар 

же костантинь на дльгь чась мльчавь  ǀǀ (46а) сльꙁи испае  и тако рѣче  хвалю и бла-

годар саветь вашь господие мои  и вѣмь ꙗко  на полꙁ ми  ѥсть сие васе єже глаголѥте нь 

како да аꙁь ѡставлю чинь  свеѣнни и црькви божие и люди васе ва толикои  беде се  

и чисто ми рѣкь ѡколни  господїе ни господие ни нь да мрѣмь ꙁде са вами  и падь покло-

ни се  имь са плачѣмь и тако прѣсекоше рѣчи  да не плачь и млва бдѣь ва людѣхь  тогда 

паки  послаше  ва аморию и ва фрги и ва васхеь  ѡстрови ближнѥе  помои ради  гражданѣ 

же ва дне биꙗх се а ва нои копах ꙁѣмлю ꙁасипаюе места потрѣбна  и многие сасди  

наплнꙗх смоли и сѣри  иже мѣтах на трки минвшим же к҃е  дни тако биюѣ се паки  

царь мѣхмедь повѣле  привѣꙁати ѡн пшк  великю  вѣꙁан вѣригами жѣлѣꙁними и 

ѡбрчми  мислѣе  тврд бити  и ꙗко даше еи ѡгьнь и пстишѣ ю  раꙁседѣ се на многиє чѣсти 

 царь же мехмѣть постидѣ се и повѣлѥ коши насипати ꙁемлѥю  и поставлꙗти кь град  са 

силою  негда поставише три сирѣчь  коше по васѣм  брѣг рова  мислѣе наплнити ровь 

рѣкше хендѣкь  дрѣвеси и ꙁемлѥю и тако приклонити  кошѣве ка град  и подкопаваи ǀǀ (46б) 

стѣни градские  и придѣ множаство ихь ꙁасипати ровь  тогда граждане  принѣсоше сасди 

иже бѣх правили  подь ꙁѣмлѥю и ꙁажегоше ихь и тако ванѣꙁап  бисть ꙗко громь велии 

и ваꙁдвиже ꙁѣмлꙗ и са людми  ꙗко бра силнаа до облакь и бе слишаи  трѣскоть и сътворѣние 

кошѣвь и люди  вапль страшни  ꙗко ѡбоим блиꙁъ  симь  бежаи гражданомь са стѣнь ва 

градь  трком же  бежати далѣко ѡть града  и бе видѣти страшно  падах ѡть висоти 

людие и дрѣвеса ѡть висоти  людие едини  ва градь дрги же ване града  и наплнише се  васи 

рови рѣкше хендѣци мрьтвихь тркь  и са града пах на нихь сасди ꙁажежени са смолою 

 и сагарах трци  и тако та днь иꙁбави се  градь божїею волѥю  царь же мѣхмеь  иꙁдалѣче 

стое самараше биваѣма  помишлꙗе что да сатворить и вои его страшише се  и ѡтьстпише  

ѡть града  грци же иꙁашадше иꙁ града побивах  трки иже ѡбрѣтах живи  ва хѣндѣцѣ  и 

сажигах ихь са ѡставшими коши царь же костантинь и са патриꙗрхомь  и всь 

свеѣниничаски саборь  бех по црквахь молѣе се  и благодарѣе бога  царь же мехмеь 

 мислѣше  ѡставии градь и поии ва своꙗ  понѥже  боꙗшѣ се ѡть мора  помои  ǀǀ (47а) 

град  нъ бо что да рѣчѣмь  беꙁꙁакониꙗ наша преваꙁидоше глави наше  и грѣси наши 

ѡтьтеготеше срдьца наша  понѥже ꙁаповѣди божие не послшахомь  и ва путехь єго не хо-

8 Написано пратриꙗрхомь.
9 Написано нь.
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дихомь како гнѥва єго бежимь  царь бо  са патриархомь и са васеми воеводами савѣть  

сатворише недобьрь  глаголюе царь бо мехмеь  нинꙗ многие дни стоиь тако  и нѣ 

творить  брань  и паки на нась готовит сє нь да пошлѥмь  ка нѥм  чловеки мирь сатвори-

ти  и тако  послаше  ѡнь же лкавь си слишавь мирь порадова се  ва срдьци своемь помис-

ли ꙗко нжда  нѣка придѣ на градь  понѥже ить мира и тако ѡтьвѣа посланникомь  

царь мехмеь  аꙁь  сатвор сие нь хо  да иꙁидѣть царь вашь ва аморию  и патриархь  и 

васи людие беꙁ врѣда  а мне  ѡставите  градь псть и аꙁь сатвор мирь вѣрни  и да не 

постпимь  ва аморию  ни ва ѡстрови тие  а котори не хотеь  иꙁити иꙁ града да прѣбдть 

беꙁ врѣда  са имѣниемь своимь са же слишавь  царь и патриꙗрхь  и васи людиє  и ваꙁьстѣнꙗше 

 ѡть срдьца  и рцѣ на небо ваꙁдвигше глаголах  ꙁастпниче нашь  господи приꙁри ѡть 

висоти слави твоєє  и ниꙁложи грднию скврннаго сѣго и иꙁбави градь достоꙗниꙗ твоѣго и овце 

ǀǀ (47б) пажити твоєє  живѣе ва дворе твоѣмь и ва единомь  стаде  и камо иꙁидѣмь  

ѡставлше пастира  и наставника  своѣго ни господи цар ни нь да мрѣмь  ва светѣмь 

дворѣ твоемь ва слав  вѣличаствиꙗ вѣлиꙗ частвиꙗ  твоѣго и тако паки готовѣх се  на брань 

каюѣ се ѡ послани ка цар10 мѣхме  по нѥмь же темь држашѣ его поити  ва своꙗ  и 

тако минвшим трѣмь днемь  скаꙁашѣ цар мехмед ꙗко пшка ѡна вѣлика  салнана бись 

добрѣ и савѣаше повести ю ка град  и тако повѣле воиньств поити на градь  и бити се сие 

же  бись ꙁа грѣхи нашѣ по божию попѣнию и пристпише на место идѣже бах и прѣжде  

иꙁ многихь пшакь ꙁа три дни и раслабише стѣн  и даришѣ  иꙁ вѣликие  пшки дваи  

и раꙁсипа сѣ стѣнь мѣсто вѣлие  и нои наставши начѣше трци стрѣлꙗи  и многихь пшакь 

ва тождѣ  мѣсто ѡно ѡборѣнное  грьци же  т ноь готоввишѣ ба велїю против того 

мѣста на трїꙗ же оударишѣ  трци ниже того мѣста и раꙁвалишѣ стѣни много  и дваи и 

трии  ꙗко же раꙁвалише месо велико и въскричаше множаство ихь и васкочишѣ на мѣсто 

то ǀǀ (48а) тако же и граждане против ихь  и сѣчах се рикаюѣ дргь на дрга  ꙗкоже ѕвѣрие 

диви и бе страшно ꙁрѣи  ѡбоихь дрꙁость и крѣпос ꙁстѣниа же  сабраа много люди и васкричавь 

на трки  и сагна ихь ѡть стѣнь  и напльни сє ровь мрьтви  мрат же некои кїанчанинь 

крѣпкь теломь  самѣси се  са грки и доидѣ до ꙁстениꙗ сѣки грьки грьк же нѣкто юноша 

скочивь са стень и ѡтьсече ем ног  и иꙁбави ꙁстѣниа  ѡть самрти  паки фрабра воевода 

 трчинь ѡмѣрь бегь  са своими вои нападѣ на грки  и бись сѣча много  иꙁ града же приспе 

рагавѣи стратигь  са многимь дргимь и погна трки  даже до мраь бега  бег же видѣвь  

рагавѣꙗ сѣка трки  и ваставь  ѡбнажи мачь свои  на рагавѣꙗ  и сѣчах се мѣжд собою 

 рагавѣи же постпивь дари мрать бега  по плѣма и раꙁсече єго на двое трци же  многочис-

лни ѡбстпишѣ рагавеꙗ и иꙁсѣкоше его  и грьки погнашѣ ва градь и бись гркомь  печаль 

вѣлиа ѡть рагавѣю понѥжє беше крѣпакь  варати и цар беше любимь ѕело  и ноы настав-

ши  прѣста сѣчь великь и раꙁидошѣ се  ѡбоѥ страани  нь трци  ǀǀ (48б) стрѣлꙗх на 

раꙁдршѣнное ѡно мѣсто раꙁдршѣное  приставивше  многие стражи са пшками  понѥже бе 

баа иꙁвантрь  града  на триа же ꙗко видѣше трци мѣсто ѡно ꙁаꙁидано  и начѣшѣ бити 

се грьци же  биюѣ се бежах ва градь  трци же ваꙁкричашѣ и нападоше  на нихь сагстившим 

10 Написано р ҃ц.
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се многимь тркомь мнѣх  ꙗко ѡдолѣше  грци же  пстише  на нихь пшки вѣлие и падѣ 

тркь множаство  и иꙁидѣ иꙁ града палѣѡлогь стратигь  са множаствомь  вои и иꙁбави 

ихь  паки приде васточи фрабра мстафа  агаранихь са многою силою  и погна грьки  ва 

градь и же хотех  стѣн ѡн  раꙁорѣнн ѡтѣти ѳеѡдор же тисникь са ꙁстѣниемь 

дарише на трки и бись т сечь ѕело  трци же  ѡдолѣвах грьки царь же костантинь  

тогда беше ва притворѣ великие црьквиѥ  са васѣми болꙗри и воеводами савѣте  ѡ 

стрьмлѥнени беꙁбожнихь враговь  гаголюе се же по все дни сѣчѣм се са ними  колико 

тись  погибе нашихь аѣ бо напрѣдь тако бдеь  то васѣхь нась погбеь и градь 

примь нь да саберѣм се11 бо  и да иꙁберѣмь мже храбрие  и да иꙁидѣмь  иꙁ града ва врѣме 

прилично бог ǀǀ (49а) помагаю намь и нападнѣмь на нихь  ꙗкоже икогда гедеѡнь на 

мадїами  или да помрѣмь ꙁа црькви божаствние или иꙁбавлѥние  полчимь и тако савѣтюѣ 

 мноꙁи на то присташе  надеюѣ се на12 цара  видѣх бо храбрось его и сил мног крь лка 

и архидѯь  и никола епархь на многь чась млчаше  и рѣкоше се же господи  цар пеь 

мѣсець  проидѣ ѡтьнелиже начѣхомь бити се са трки  просѣе милости божие  и аѣ  

бдѣть  волꙗ божиа еѣ можемь бити сє са ними пеь мѣсеци  ае ли не бдѣть помои 

божие  то сатворимь  и ва ѣдинь чась васи погибнѣмо  и градь погбимь вѣлики же домес-

тикь са нимь же и логофеть  и ини мноꙁи савѣавах  да иꙁидѣть царь иꙁ града  ваꙁамь 

са собою  иꙁбраннихь  елико моно бдѣть на ѡтьсѣкь  не даюѣ градь ваꙁѣти тркомь 

 толико дрьꙁостно  пристпати ка град  и иꙁдалѣче  потрѣбнаа проводити  и слишавше 

христиꙗне сабѣрь се  ка намь на помоь и тако савѣтюимь  имь  пришадьше ка цар 

и скаꙁаше  ꙗко трци  ваꙁидоше на стѣн  и ѡдолѣваюь гражданомь  царь же костантинь 

васѣдь на конꙗ  и погна напрасно и са нимь  ǀǀ (49б) васи вѣлмжи  и стратиги вѣлики и 

минше цара  вѣлмжи  и стратиги  и срѣтах народь многь бежѥи  и ваꙁвраьах ихь 

биюѣ  ꙁстѣниꙗ же са инеми  стратиги  биꙗх сє  са трци  ва градѣ  ѡвогда бежах ѡть 

нихь ѡвогда крѣплꙗх се  и биах се са нами  трци же  мноꙁи мость сатворше вахождах на 

конихь  стратигом же  са ꙁстениемь  нападаюимь на трки срово и иꙁгнашѣ ихь до 

стѣни на бо трци мноꙁи ванидоше ва градь конники  и пѣшци  и погнаше  паки стратиги 

и биꙗх се ѕело  и ѡдолѣвах грке и аѣ не би  царь костантинь приспѣль ка нимь коначна 

бѣше погибѣль  град  цар же нападьш са иꙁбранними  своими исѣцашѣ ихь жасно ихже 

достиꙁаше  раꙁьсѣкаше на двое  и не дрьжавашѣ се мьчь его ни ва чѣмь  трци же клꙗнꙗх 

се  не смѣюѣ стати против его  и дргь дрга понкиваше на13 нѥго  и васакимь ѡржїѥмь 

хотѣх  его рании  и срѣли многиє пах на него нъ бо божиимь  промисломь  стрѣли 

ихь васе  падах  мимо его лѣтѣе нѣ касах се ем  царь же мъчемь своимь сѣцаше и бежах 

трци иꙁ града ка ѡномоу  ǀǀ (50а) мѣст раꙁдршѣном и иꙁидошѣ иꙁ града и тако божиимь 

 хотѣниемь  иꙁбави сѣ градь таи днь и нои бивши трци ѡтьстпише ѡть града  на трꙗ 

же  епрхь николаѣ повѣлѥ гражданомь мртьвие трака иꙁмѣтаи иꙁ града вань  нъ покаꙁание 

11 Написано сѣбѣрем се.
12 Написано нь.
13 Написано нъ.
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 цар мѣхмѣт  бѣше бо ихь ꙗко ҂ѕ҃  и ваꙁамшѣ ихь трци сажегоше и епархь же  повѣлѥ 

раꙁдршѣнное мѣсто  града ꙁаградити дрѣвиемь  и ба дѣлати мнѣе ꙗко ѡтьстпеть  

трци царь же мѣхмеь нь три дни ѡстави  и саꙁваа паши и санџакь бѣги и глагола имь  

видимь бо ꙗко гаровѣ  си ѡхрабрише се  на нась и тако брань творѣе са ними  нѣ можемь 

ихь  ѡдолѣти  понѥже на единомь месте  борим се  раꙁдршѣномь многимь людѣмь  

невамѣстьно а малимь симь  ѡдолѣвають  намь  на сатворимь паки  юришь и ꙗгм  ꙗкоже 

и прѣждѣ приставившѥ кошѣ са ꙁѣмлѥ  и лѣствици на много мѣсть ѡколо града  и тако раꙁдѣлет 

се граждане  по многихь мѣстехь и тогда пристпимь ка раꙁдршѣнном  мѣст и еже савѣа 

ѡкаанни  и сатвори божиимь  попѣниемь васе хитрости пристпние  повѣле готоваи  ǀǀ 

(50б) и воѣмь повѣле бити се са граждани по васє часи беꙁ почиваниꙗ  

и бись ꙁнамѣние  мѣсеца маа к҃а  днь грѣхь ради нашихь бисть ꙁнамѣниє 

страшно ва граде ноию бо наставши против пѣтка  ѡсвѣти се градь вась и видѣвше 

стражиє тѣчах видѣти бившее мнеѣ трци  ꙁажегошѣ градь и ваꙁкликнше вѣлиемь 

гласомь и сабравшѣ се  мноꙁи людие  видише  вѣликие црькви  софие   врх иꙁьокаань 

пламѣн  ѡгьнн вѣлик иꙁашадш и ѡкрживш вас  црьковь на длгь чась  и 

савакпи сє пламѣнь  на ѣдино мѣсто и прѣмѣни сє пламѣнь  и бись ꙗко свѣть нѣиꙁрѣчѣнни 

и абие ваꙁиде на нѣбо  ꙁрѣимь начѣше  плакати  вапиюѣ господи помили свѣт жє 

ѡном  достигш до небесь  и ѡтьврꙁѣ се небо  и приѣть  свѣть  и паки ꙁатворише се 

небеса на триꙗ же шадше скаꙁаше патриꙗрх ѡн же сабравь  васѣ болꙗри  и съвѣтники 

и поиде ка цар  и начѣше  вѣавати єго  да иꙁидѣть иꙁ града  са царицѣю и ꙗко 

нѣ послшаа ихь царь и глагола ем патриархь  вѣси ѡ цар васа прѣждѣ рѣчѣнна ѡ 

граде семь и нинꙗ паки ино ꙁнамѣниє страшно ꙗви се  свѣть нѣиꙁрѣчѣнни иже садѣисве ǀǀ 

(51а) ва вѣлицѥи црькви божиеи прѣмдрости софи са прѣждними  свѣтилники и архиереи 

и цари благочастивими  и аггель божии єгожє постави богь при истиниане  цари 

 на съхранѥниє светие и вѣликиє  црькви и град сѣм  въ сию бо  ноь ѡтидошѣ на 

небо се ꙁнамѣнеь ꙗко милость божиа  и ѣдроти  єго ѡтидоше ѡть нась  и хотеь 

господь богь прѣдати градь  врагомь нашимь  грѣхь ради нашихь  и приꙁва патриархь 

чловѣке ѡне иже видѣше  чюдо и ꙗко слишаа царь глаголи ихь и паде на ꙁѣмлю  ꙗко 

мрьтавь и бисть беꙁгласань на многь чась едва ѡблиаше его ароматьскими водами и 

васта  паки начѣть патрархь вѣавати єго да иꙁидѣть  иꙁ града  такожде и болари єго 

васи глаголюѣ ем тебе господи цар иꙁашьдш  иꙁ града са ѣликими ти хоѣши 

паки бог хотѣ моно ѥсть тебе  помои и град  и ини гради  ѡколни  надѣжд 

имѣ не прѣдадт се  васкорѣ невѣрнимь благовѣрни же царь костанинь  не клони се 

нъ нихь веание нь глагола ка нимь аѣ господь богь иꙁволить  како ми иꙁбегнемь 

 гнѣва єго колико царѣи прѣждѣ мѣне  бившихь великихь и славнихь  иже пострадаше 

и ꙁа свое ѡтьчьство помрѣшє ǀǀ (51б) и аꙁ ли послѣдни сѣго нѣ сатвор на да мр ꙁае са 

вами  и не послша ихь ва втори же днь егда  слишаше ѡтьшъствиє светаго дха  

раслабишѣ се васи и нападѣ нь васѣхь  страхь и трѣпеь патриархь же крѣплашѣ 

 ихь и чаше ихь не ѡтьпадаите надѣжди  нъ дръꙁаите чеда дрꙁаитѣ глаголюи нь 
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господа бога нашѣго спасѣниꙗ  надѣжд ваꙁложитѣ и ваꙁдвигнѣмь ка нѥм ꙩꙩчи и 

рцѣ  и ѡть васѣ дше ваꙁдьхнѣмь и та иꙁбавиь нась ѡть врагь нашихь и васа 

са на ни вражиа  ваꙁношѣниꙗ раꙁденѣть  таковими  и иними глаголи крѣплꙗє 

народь  и ваꙁамше свеѣнни саборь светие икони ѡбхождах по стѣнамь  града  просѣе 

милости  божиє са слꙁами глаголюе  

Господи боже нашь беꙁсамртни и бѣꙁначѣлни  и садѣтелю васєє твари  видимие 

и нѣвидимие  иже нась ради  неблагодарнихь сашадь са небесе  и вапльтиви се  и 

крвь свою ꙁа ни  пролиави  приꙁри бо нинꙗ господи владико цар  ѡть светаго 

жилиа твоѣго  на смѣрѣнние раби твое и прими грѣшное нашѣ молѥние  приклони хо 

твоє  и слиши глаголи наше  коначно погибаюихь  сагрѣшихомь господи сагрѣшихомь 

на небо и прѣдь тобою  мрьскими дѣли  и стдними и всачаскими себе непотрѣбни  

сатворихомь  ǀǀ (52а) неб и ꙁѣмли и тое самое врѣме и ине жиꙁни и нѣсми  достоини  

ваꙁрѣти на висот твою ѡꙁлобихомь  твою благость  и раꙁгнѣвахомь  твое  божаство 

 прѣстпаюе твое ꙁаповѣди и не послшаюе  твоихь повѣлени на бо самь цар 

владико чловѣколюбче  неꙁлобивь си и длготрпѣливь14  и многомилостивь пророкомь 

своимь рѣкаль еси  ꙗко хотѣниемь своимь не хо самрти грѣшник  нъ еже  ѡбратити 

се и жив бити  єм и паки рѣче не приходь приꙁвати правѣднихь  нь грѣшни на по-

кааниє не хоеши бо владико саꙁдание  ркь своихь погбити  и ѥже благоволиши 

ѡ погибѣли  чловѣчьсцѣи нь хоѣши васѣмь спасти се  и ва раꙁмь  истини прити  

тѣмже  и ми нѣдостоини  саꙁдание и творение  твоѣго божаства  бивше нѣ ѡтьчаѣм 

сє  твоѣго спасѣниꙗ  нь твоеже бѣꙁьчислноє благотробиє  надѣюѣ се припадаѣмь  

и послѣдемь  васѣмь срьдьцѣмь нашимь и иѣмь милость  твою  поѣди господи 

поѣди ихже  искпиль єси животворною крвию твоѣю  нѣ прѣдаждь  нась врагомь и 

спротивникомь  владичаствиꙗ твоего и ѡбьшьдшихь ни  напастѣи  и свободи нась  

ǁ (52б) по множаств милости твоєє  и иꙁми нась  по чюдесѣмь  твоимь  и даждь 

слав имѣни твоѣм  да посрамѣт се  враꙁи твои и да постидѣт се  ѡть васакоє сили 

и крѣпось ихь да сакршит се  и да раꙁмѣюь ꙗко єси богь нашь господь ссь 

христось ва слав бог ѡтьц 

Ѡ таковими бо и иними мольбними гласи по все  дни молѣе се  чаꙗх спасѣниꙗ 

своего такождѣ  и васи людие  прибегах кь светимь божиимь црьквамь  плачѣ 

и ридаюѣ и рцѣ нь небо  ваꙁдѣюѣ  просѣѣ  бога милости  

Нъ бо елико  прѣждѣ благодетѣи и даровь  божиихь  и прѣчисиє  богоматерѣ 

благодѣꙗни  сподоблѥни бихомь  толико нинꙗ грѣхь ради нашихь помилованиꙗ  и 

ѣдроть божиихь лишѣни  бихомь  егда рѣче прострѣте рки вашѣ кь мнѣ  ѡтьвра  

ꙭчи мое ѡть вась и аѣ придѣте  ꙗвити ми се  ѡтьвра лицѣ моє ѡть вась и паки 

елико сатвориши и елико  дѣлаѣши  нѣ навидить дша моꙗ таковим бо ѡтьвѣтомь  и ми 

нинꙗ грѣхь ради нашихь сподобихом се  и молби  и молѥниꙗ нѣпретна  сть богови 

 трциже ꙗкоже и прѣждѣ рѣхомь по васѣ дни брань творѣѣє  ǀǀ (53а) прѣꙁь вас ноь 

14 Написано длго   трпѣливь.
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ѡн трдишѣ се ѡ поможѣни  его и егда исправишѣ  ем на15 грдѣхь дарѣнноє мѣсто 

 мало ꙗстиꙗ  и питиꙗ и почи т ноь мало и ѡставишѣ држини дѣлати кл боин  

ꙁстѣниа же  паки повѣлѥ нести его тамо и начѣ паки дѣлати ба са срдиемь  вѣликимь 

въ к҃и  мѣсеца самотришѣ трци ꙗко дѣлають  ба  и васкорѣ доиде множаство тркь 

нъ распалое  место  грьци же против  ихь дришѣ  фрабра же нѣкто са множаствомь 

 трькь нападѣ  на грки ва них же беше е  ҃ мжи страшни  ваꙁоромь и ваꙁрастомь иже 

биꙗх  грьки неѣдно  иꙁ града же иꙁидѣ протостраторь  и синь его андрѣи са многоми  

вои и дришѣ  нъ трки и т бисть  сѣча жасна  видѣшѣ же съ стѣнь града ѡнѣхь е  ҃ 

тркь  биюихь силно  гражданѣ16 и скочише три брата  сь града и нападошѣ на ѡнихь 

є ҃ и сѣчах се  люто ꙗко дивити се тркомь  и бишѣ  ѡна три брата  ѡнихь є ҃ тркь 

 храбрихь  тогда нападѣ  на нихь множаство тркь ѡни же  ѡтидошѣ  ва градь беꙁь 

врѣда ѡ раꙁршеном же  мѣсте сечь  не прѣстаꙗше нь пачѣ растѣше трци же съ многою силою 

ѡдолѣвах ǀǀ (53б) грькомь  стратиги же и вѣльмжи са ꙁстениѣмь  ратовах  крѣпко 

и т падѣ множаство ѡть обоихь  странь нь еже богь  проиꙁволить  то нѣ прѣидѣть  

прилѣтѣвш бо ванѣꙁап иꙁ пшки ꙗдро рѣкше ꙁрно и раꙁби ꙁстению дѣсноє плѣѣ  и 

падѣ на ꙁѣмлю ꙗко мртавь и падошѣ над нимь  васи болꙗрѣ и фрговѣ же кричѣѣ  и 

ридаюѣ  и понѥсошѣ его ва домь трци же  слишавше ридание и смѣтениє людское и абие 

 васкричаше и нападошѣ и потапташѣ  грки и ва градь ихь вагнаше сѣкѣ и биюѣ  

и граждане начѣше бѣжати и погибѣль  бѣ коначна приспѣла град аѣ нѣ би царь кос-

тантинь  приспѣль съ вои своими  и иꙁбранними  и ид царь срѣте ꙁстѣниꙗ носимаа 

еле жива  и васплака сє ѡ нѥмь и ѡтидѣ на бои  ꙁстѣниꙗ же мало  полѣжавь  мре  

царь же костантинь нападѣ нь трки съ иꙁбраними своими и сѣчаше ихь нѣштѣдно и 

аѣ  и по коню дарашѣ то падах прѣд нимь  трци же видѣвшѣ крѣпось и мжаство 

 царѣво  бежах ѡть нѥго и прогна ихь до ѡного  мѣста раꙁдршѣннаго и т побишѣ 

тркь множаство сѣчах бо ихь ꙗко и скоѥ ǀǀ (54а) и раꙁбегошѣ се на странахь и тако 

божимь промисломь  та дань свободи се  граадь трци же ѡтидошѣ ѡть града  ва плкь 

свои гражданѣ же падах почивати и не бе тое нои ничтоже  царь же костантинь са 

патрїархомь и васи людиє  поидошѣ  ва великю црьковь благодарѣѣ  господа бога и 

прѣчистю богоматерь  и похвалꙗх бога ї цара  неци же рѣкошѣ  ꙗко и саамь  царь 

ваꙁнѣсе се  ва срьдьци своѣмь  и чаꙗх  ѡтьшьствиꙗ  трькь не вѣдѣх бо божиꙗ 

иꙁволѥниꙗ  царь же мехмѣь видѣвь толико падѣние вои своихь  и костантинов храбрось 

и тое нои нѣ спа и съвѣь  сатвори съ своими и хоте тое нои  ѡтьстпити ѡть града 

 ꙁанѥ  боꙗшѣ се да не придѣть  по мор помоь и нѣ поидѣ да сабдѣт се божие иꙁволѥние 

и савеь та тако саврши се  

и бись ино ꙁнамениє

Сѣдми чась нои  настпи на граадь тма  велїа ваꙁдх бо на аерѣ огстивш сѣ  

и бисть над градомь плачѣвнимь обраꙁомь  ниꙁпах сѣ ꙗко слъꙁи каплѥ великїе подобни 

15 Написано нь.
16 Написано граждашѣ.
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величаствомь биволном ок чрьн  и трѣпетах каплѥ  на ꙁемли на дльгь чась  ꙗко 

дивити сѣ васѣмь людемь  и въ тꙁе и жасе биты парїарх же ǀǀ (54б) анастасїе събравь 

вась саборь  и поидѣ къ цар  и глагола єм  свѣтлеиши господине цар кѡстантинѣ  

васа прѣждѣречѣнна ѡ граде самь добрѣ вѣси такожде и ѡтьшаствїа светаго дха видѣль 

єси  и се паки тварь проповѣдть погибель град сѣм нъ молим тѣ  иꙁиди иꙁ града да нѣ 

погибиѣмь васи вакпе  бога ради иꙁиди и повѣда ем многаа  видѣниꙗ  прѣждѣ ихь 

царѣи и симь подобна и нѣ послша ихь царь нь ѡтьвѣа имь волꙗ господьнꙗ  да 

бдѣть  царь же мѣхмѣь ꙗко видѣ тм надь градомь  и рѣкошѣ єм ꙁнамѣние вѣлико 

 ѥсть  и град сѣм бдѣть  погба ѡн же повѣлѥ готовити вое и въ кѳ҃ маиа псти 

напрѣдь многие ѡржники  пѣшцѣ и пшки и ꙁа ними васѣ воиньство  и поставишѣ 

пшки против раꙁдршѣнаго  мѣста и начѣше бити ѡть васѣмь то мѣсто ѡтьбишѣ 

граждане ѡть того мѣста и поскоришѣ пѣшци чистити пь воѣмь и иꙁравнаи ровь сирѣчь 

хѣндекь  и напстише  трки и  въсѣми  плькови  и потѣрашѣ граждане стратигом же  и 

магстратомь и коннимь приспевшимь  и подькрѣпишѣ народь и биꙗх се са трци и тогда 

приспе и господинь и царь костантинь  са вѣльмжи и са иꙁбраними вои своими  ǀǀ (55а) 

нѣ почивах  царь же мѣхмѣь сабравь своихь васехь раꙁдѣли имь места  ка пристп 

постави бо корачь бега  против царскихь полать17  и древѣнихь врать  и бѣгьлѣрь бега 

васточнаго постави против пигани  и ꙁлатаго мѣста а беглѣрь  бега ꙁападьнꙗго  против 

враать светаго романа раꙁдршѣннаго  мѣста стол же морском балтагию и ꙁаган  и 

ѡбьстпишѣ обе страни ѡть мора ꙗко да окржеь  вась градь и ва еднно врѣме и ва 

ѣдинь чась да мрть  на градь  по сх же и по мор и тако рѣдивь въ к҃ѕ  мѣсеца 

маиа проповѣдником же  васкликнвшимь агарѣньскю ихь молив и абие васклича 

васѣ воиньство и пристпише ка град и поставишѣ пшки и кошѣ и лѣствицѣ и граади 

дрѣвение и ине каꙁни стѣнобитние такождѣ и по мор кораби многиє и галиє и начѣшѣ  бити 

градь ѡть васѣхь  странь и сагнаше гражданѣ  съ стѣнь и поставишѣ  гради дрвѣние и 

кошѣ високие  насипаи ꙁѣмлѥю и лѥствици многие  хотѣѣ ваꙁити нъ градь нь не даꙗх  

имь  граждане нь биꙗх се крѣпко  царь же мѣхмѣь  съ васѣми  вои своими дривь ва 

свирки и тимпани  раꙁличними и ваплѥмь  вѣликимь ꙗко бра силнаа мнѣшѣ бо ванѣꙁап 

 ǀǀ (55б) приети  градь стратигомь же грьчаскимь съ ꙁстениемь  биюѣ се крѣпко са трци 

нь бо єѣ час не доспевш  прѣмагах ихь и бе браань вѣлиꙗ ꙗко страшно и жѣстоко бе 

видѣти ѡбострань дрꙁости и мжаство  патриꙗрхь же съ болꙗри беше ва вѣлицѣи црькви 

нѣѡтьстпно молѣѣ бога  и прѣчистю богоматерь о помои и крѣплѥни нъ враги 

 плачѣ и ридае и глаголашѣ  васкрьсни господи помоꙁи намь кончно погибаюимь  нѣ 

ѡтьрини люди твоихь до конца  нѣ даждь достоꙗниꙗ твоего  ва поношѣниє  сровомь 

ꙗдцѣмь сиимь да нѣ рѣкь где ѥсть богь ихь нь да поꙁнаюь  ꙗко ти еси богь нашь 

господь ссь христось  ва слав бог ѡтьц аминь  тако и прѣсветеи богоматери 

ваꙁглашаюѣ  ѡть васѣ света владичицѣ стани ваꙁдевши прѣчистие своѣ рце ка 

син и бог своѣм и тиши  владичицѣ при стѣхь ада есми  поскори 

17 Написано поалать.
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Ѡ милостиваа и чловѣколюбиваа мати и иꙁми  нась прѣжде даже  не пожрѣть 

адь нась ꙗко да прославит се  имѣ твое светое сицѣ вапиюе и молѣѣ се нѣ престаꙗх  

цар же костантин пришадьш  са иꙁбранними своими вои къ раꙁдршѣнном  ѡном  

мѣст  и видѣ браань тежк ста т  и васи вѣлмжи искаꙁаше єм ǀǀ (56а) цара мѣхмѣта 

стрмлѥние и абие ваꙁпи благовѣрни царь костантинь са плачѣмь  ѡ братиє и дрꙁи  придѣ 

врѣме  ѡбрѣсти слав вечню ꙁа црькви  божие  и ꙁа православню вѣр христиꙗнскю 

 и сатворити что  мжаствно на памѣь послѣднюю и даривь фарижь свои да дрить  

нь цара  мѣхмѣта  нь ѡтьмаѣние крви христианьские  и васхитишѣ  его болꙗрѣ и 

ѡржници съ нюждѣю  вѣликою ꙁане не бе дѣло прилично  с мѣхмѣт  ва силѣ вѣлицѣи 

царь же костантинь  иꙁвлѣкь мьчь свои и поидѣ на трки и егоже дарашѣ по рамѣхь или 

по рѣбрехь прѣсецаше  на поли трци же видѣвше жасах се крѣпости  царѣвои и бежах 

 иꙁ града видѣвше же стратиги  градски царѣво мжаство васи стрмишѣ се  на трки и 

иꙁгнашѣ ихь сирѣчь  ꙁа мѣтирѣꙁи и хѣндѣкь  царь же мѣхмеь повѣлѥ  трки  биюѣ 

въꙁвраати нъ гркьї и бисть сѣчь люь  и стрѣли ихь помрачах  свѣь ѡть множаства 

стрьльи  грьци же  са града мѣтах  на трки  смол ꙁажежен  и сльнцѣ ꙁаидѣ не прѣста 

 сечь  мѣхмет же  царь саамь собою скакашѣ по местехь  крииче и вьпие ка воѣмь чаꙗше 

же пожрѣти градь нь бо гражданѣхь ǀǀ (56б) нъ стѣнахь града сѣ стоꙗх дрьꙁостнѣ 

и вапиꙗх дргь дрга поскоримь братие крѣпко и помрѣмь ꙁа светиє црькви и сѣкошє 

се до пол нои  и съ града бїюе иꙁьгнашѣ  трки ѡть хендѣкь и преста сѣчь мѣхмет 

же  нѣ ѡтьстпи ѡть града  браанѣ ѡть инє кьꙁни свое  да нѣ ꙁажегь грци нои 

си  ꙁа тра же  паки начѣшѣ  бити иꙁ многихь  пшкь ѡно  мѣсто раꙁдршенноє 

и ѡ дѣветомь час дне нарѣди  пшк вѣликю и даришѣ ва ба и дваи  и трии 

и раꙁдршише ба баа бо кла боина  нарицаѣт се и бивши  нои придѣ ꙁстѣниꙗ 

съ множаствомь и начѣ  дѣлати ба сирѣчь кл раꙁбиенню и ванѣꙁап долѣте иꙁь 

пшки ꙗдро сирѣчь ꙁрно камѣнно и рани ꙁстиꙗна по прсѣхь  и падѣ ꙗко мрьтавь  и 

едва  ѡтьнѣсоше єго ва домь и болꙗрѣ  и фрговє и васи людиє  раꙁтаꙗх сє ижє бех 

са нимь  и не вѣдѣх чьто сатворити  сїе же бисть иꙁволѥниемь божимь нъ погибѣль  

граад  понѥже ѡно мѣсто раꙁстое ꙁстѣниꙗ хранꙗшѣ  вѣлиею силою храбар бо бе и мдрь 

 и ратном дѣл искснь ѕело єгда жє  скаꙁашѣ  цар абие ѡтпѣчали се царь и придѣ ка 

нѥм и васи болꙗрѣ  врачѣве же ǀǀ (57а) и нападѣ на трки многимь  тркомь симь 

вантрь  града  самѣсише се сь ними и сѣчах се тѣшкимь и ѕвѣроѡбраꙁнимь биениемь  

и прогнашѣ ихь  ка раꙁдршѣнном  мѣст беглерь бег же васточни вѣликь бе тѣломь и 

мжаствнь  васкричавь сь всѣю силою васточною  нападѣ на грьки  и раꙁмѣси пльки и 

ваꙁмь копие  дри нь цара костантина царь же поднесе ить и ѡтьринвь копие и дари 

єго мачѣмь и раꙁьсечѣ єго до сѣдла  и абие ваꙁпишѣ трци  многими гласи и ваꙁамше бега 

ѡтьнѣсошѣ  царь же пригласивь своихь си и ванидошѣ  ва плки и иꙁгьнашѣ тркє иꙁ 

града нь ае  и горамь  подвигнти сє божиꙗ иꙁволѥниꙗ  нѣ прѣмои ѥсть  аѣ бо рѣче 

господь  хранить градь васе бдѣ стрѣги трци же  под множаство се иꙁмѣнах се18 на 

браань гркомь васегда  єдинемь  и ѡть многаго трда иꙁнѣмогах и падах царь жѣ 

18 Написано иꙁиꙁмѣнах се.
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мѣхмѣть  слишавь васточнаго беглерь бега  биениє и плакавь се ѡ нѣмь  ѕело  вѣлми бо 

любеше  его раꙁма ради и храбрости  и въꙁꙗрив се самь поидѣ са васеми силами а нь цара 

костантина повѣлє ǀǀ (57б) нарѣдити пшки боꙗшѣ бо се єго  ꙗко  да нѣ иꙁидѣть  иꙁ града 

 са силами и нападнѣь нъ нихь  и пришьдь бѣꙁбожни и ста против раꙁорѣнаго  мѣста 

и повѣлѥ бии иꙁ пшкь да ѡтьстпеть гражданѣ  и по сихь напсти  балтаџи паш са 

многими силами и посла нь цьра ҂г ҃ вои  иꙁбраннихь и ꙁаповѣда имь да лчѣть цара 

аѣ  бдѣть  имь и до съмрти  или иꙁ пиали да биюь єго  стратиги жѣ  и вѣлмжи 

 видѣвшѣ  стрьмлѥние мѣхмедово  придошѣ  съ силою вѣликою и ѡтьвѣдошѣ цара 

костантина  да нѣ погибнѣть вьсе  благовѣрни же царь костантинь пачѣ горко глагола 

имь нѣ помнитѣ ли слово єже рѣкохь вамь и ѡбеь положихь да мр ꙁдѣ са вами  нѣ 

дѣите  мѣне  ѡни же васи ѡтьвѣашѣ ми васи мрѣмь ꙁа црькви божие и ꙁа тѣбе 

господи цар и ваꙁамшѣ его ѡтьвѣдошѣ єго ѡть народа  и паки вѣавах его много  

да иꙁидѣть иꙁ града  и давшѣ ем  послѣднѥе цѣлование са риданиѣмь и ваꙁвратишѣ се нь 

рѣнное  мѣсто  балтациа же  паша приспе  сь многою  силою  и срѣтошѣ єго гражданѣ на 

раꙁорѣном мѣст нь не могошѣ држати его и ванидѣ ва градь съ васѣми ǀǀ (58а) силами и 

нападѣ на граждани и бисть сѣчь крѣпчаиши пачѣ  васѣхь прѣжднихь и падошѣ стратиги 

и магстрати  и васи вѣлмжи ꙗко  мали ѡтидошѣ  ва иꙁвѣѣниє цар иꙁбиѣних жє 

тркь  и граждань  нѣ бе числа  три же тисѣ  тркь ѡбхождах васѣ  страни  града 

иє ловити  цара костантина  царь же мехмѣь паки васкорѣ рѣдивь  и посла вас 

свою сил по васѣхь лицахь и по васѣхь вратохь  града стрѣи цара  сам же  ѡста са 

ꙗничари и ѡбратив се пшки и пиали строивь ѡколо сѣбе боꙗшѣ бо се цара  благовѣрни 

же  царь костантинь ꙗко слиша бившее  поидѣ  ва вѣликю  црьковь и падѣ  на ꙁемлю 

просе милости  божие и проѣниꙗ грѣховь  и прости се  са патриархомь и съ царицѣю 

 своѣю  и са васѣмь саборомь  и поклони се нъ васехь страни  до ꙁѣмлѥ  са плачѣмь  

и причѣсти сє светихь таинь христовехь  ркою патриарховою  и поидѣ иꙁь црькви  и 

абие ваꙁпишѣ  васи клирици и вась народь  си т и жѣни и дѣти имже не бе числа 

риданиемь  и плачѣмь ꙗко мнѣти се колѣбати сѣ  црькви и гласи ихь мню ꙗко до небесь 

 достиꙁах ид же  благовѣрном цар костантин ǀǀ (58б) са плачѣмь едино слово 

рѣче аѣ кто хоѣь пострадати ꙁа божие црькви и ꙁа православню бѣр  христианскю 

 да поидѣь нинꙗ са мною и васѣдь нь конь свои поидѣ ка ꙁлатимь враатомь  чаꙗшѣ бо 

срѣсти т цара мѣхмѣда сабра жее т са царѣмь ҂г ҃ вои и обрѣте  враатохь множаство 

 тркь иже чѣках єго  и побивь ихь много и поидѣ  нъ врата  нъ не може иꙁити ѡть 

многаго трпиꙗ  люди  и т срѣтошѣ его ѡно три тисе и иꙁбраннихь  мѣхмѣтовихь  

и сѣкошѣ се  съ нимь  до нои  и т пострада благовѣрни царь костантинь  ꙁа светые 

божие црькви и ꙁа православню христиꙗнскю  вѣр мѣсеца маа к҃ѳ  днь скаꙁашѣ  

ѡставши ѡть вои его  ꙗко би царь много тркь на томь  мѣстѣ  идѣже  пострада  и 

сабист се рѣчѣное  костантиномь саꙁда се градь и пакии костантиномь  и сконча сѣ  ꙁанѣ 

сагрѣшѣниемь и ѡставлѥние врѣмѣнемь биваѣть  

Ꙁлодѣꙗние бо  рѣче и бѣꙁꙁаконие  прѣвратиь  прѣстоли силнихь  ѡ вѣлика сило 

грѣховнаго жѣла ѡ колика ꙁла твориь прѣстплѥниє 
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Ѡ горѣ тѣбе сѣдмохльмни градѣ ꙗко погани тобою ѡбладати  начѣь ибо коли-

ко благодѣтеи ǀǀ (59а) нъ тѣбе ваꙁсиашѣ ѡвогда прославлꙗе се и вѣличае пачѣ инихь 

градовь ѡвогда многоѡбраꙁне и многократнѣ  накаꙁеи и ньставлꙗе благими дѣли  и 

чюдеси  прѣславними  ѡвогда на враги побѣдами  прославлꙗе се  и нѣ прѣстаꙗше почае 

 кь спасѣнию  приꙁиває  и житѣискими иꙁьѡбили тѣшае  и крашае  васачаскими  

тако же  и прѣнепорочна  мати христа бога нашѣго нѣиꙁрѣчѣними благодѣꙗними  и 

неиꙁьчатѣнними дарованми  миловаше  и хранꙗше ва васа врѣмѣна  тии же граде  ꙗко 

нѣистовь  юже на тѣбє милось божию и ѣдроти  ѡтьврааше и се нинꙗ  ѡькри се 

гнѥвь  божи на тѣбе  и прѣдасть тебе  ва рце  врагомь  и кто нѣ васплачѣт се или кто не 

ваꙁридаѣть  ѡть тебе нъ бо паки ваꙁврати се  ка прѣдлѣжеѣм  благовѣриꙗ же царица 

ва иже чась  прости се съ царѣмь постриже се ва иночаски  ѡбраꙁь  ѡставши же  болꙗре 

ваꙁмше цариц и ѡть благороднихь дѣвиць много и младихь жень болꙗрскихь  много 

и ѡтьпстише ихь ва кораблѥхь ꙁстѣниевихь въ аморѣю  и ва ѡстрови ка плѣменемь 

 граждане же  ѡставши нѣ покараах се тркомь  нь по лицахь  и по подрмѡхь биах 

се са ними и вь днь тъ падоше многи ѡть ниихь  ǀǀ (59б) такождѣ  и вь пирговѣхь воини 

не прѣдаꙗх се нъ биꙗх се  съ трци и ване града и вантрь  ва дне бежах  и криах се  

ва подрмохь и пивницахь а ва нои иꙁлаꙁех  и биах се са трци  дрꙁи же иꙁашли  на 

полати и мѣтах кѥрамиди и крови  полатние  и дрѣвеса ꙁажигаюѣ  метах  нъ нихь 

 и дргие многие беди творах имь и биꙗх се  санџакь бега же васточни  посла ка цар 

мехме  глаголѥ аѣ ти не ванидѣши ва граадь нѣ бдѣть ѡдолѥнь градь  царь же 

еѣ боꙗшѣ сє костантина и сътвори вѣлие ваꙁисканиє ѡ цар и ѡ царици  не смѣꙗшѣ бо 

ванити ва градь и бешѣ въ раꙁмишлѥни вѣликимь  и приꙁваа болꙗрѣ  и воѣводѣ  костан-

тинов  ихже беше поималь нь рати  и дадѣ имь тврд рѣчь свою и дари  и посла ихь съ 

пашами рѣи гражданомь по васѣхь лицахь  речь цара  мѣхмѣа  съ клѥтвою его да 

прѣстанть беꙁь васакого  страха и биства  и плѥнѥниꙗ  аѣ ли же не послшаюь  то 

васѣхь вась и жѣни и дѣти мачь мои поꙗсь  и сем бивш  прѣста бои и въдаше се  васи 

 болꙗромь и стратигомь и пашамь  ва рки  слишав же сиа царь мехмеь и ваꙁрадова се ѕело 

 и посла ва градь19 честити лици и поꙁориа въ а҃  днь по брани посла ǀǀ (60а) единого 

санџакь бега по васѣмь лицамь са многми людми да кто не биеть  кого а царь поиде съ 

многою  силою вь вратаа светаго романа ка вѣликои  црькви  ва ни же  патриархь и 

вась саборь свеѣнни  и народь бѣꙁ числа жѣнь и дѣтеи и придѣ царь прѣдь црьковь 

 и слѣꙁе сь кона и падь на ꙁѥмлю лицѣмь и ваꙁьмь  ꙁѥмлѥ посипа глав свою хвалѣѣ 

 бога  и почди се  ѡном  вѣликом ꙁданию црьковном  и рѣче ва истин людие сїи 

бишѣ и придошѣ  а по нихь синь подобни нѣ бдть  и ванидѣ  ва црьковь тогда  ванидѣ 

мрꙁость ꙁапѣниꙗ ва светилиѣ  божие и сьта на мѣсте светѣмь его патрїархь же и 

вась  клирось са народомь ваꙁпишє  съ слꙁами и падошѣ  прѣдь нимь  ѡн же помаавь 

 ркою рѣче имь  тебе глаголю анастасие  и васеи држине  твоѣи  и васѣм народ ѡть 

дньшнꙗго дне напрѣдь не боитѣ се  гнева моего ни биства ни плѥнѥниꙗ  и ѡбратив се ка 

пашамь рѣче  и санџакь бегомь да ꙁапрѣтеь васем воинств и васакомь чин моихь 

19 Написано свакако грешком најпре ва арадь, а онда исправно ва градь.
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враать  да васѣго народа  градскаго и жѣнь и дѣтеи ни биствомь ни плѥнениемь ни иною 

коею ꙗꙁвою или бедою поврѣдѣть аѣ ли кто прѣстпиь нашє  повѣлѥние  самртию да мрѣть 

и повѥлѥ  ǀǀ (60б) народ иꙁлѣсти ис црькве и да идеь коиждо ва дѡмь своихь  хотѣше бо 

видети рѣжденїе и скровиа црьковнаа  народ жѣ ид иꙁ црьквѣ ѡь прьваго часа до 

дѣветаго  єѣ симь многимь въ црькви  и иꙁиде царь иꙁ цркве и видѣ иꙁашадшихь 

плко поꙁориѣ и идихь много и диви се толик народ иꙁашадш ѡть единне црькви 

 имже не бе числа и поидѣ ка царском  двор и т срѣте єго неки чловѣкь  и принѣсе єм 

глав  благовѣрнаго цара костантина ѡн же ѡкаанни ваꙁрадова сѣ вѣлми и приꙁва болꙗрѣ 

ї вапроси ихь да рѣкь истин аѣ то ѥсть глава царева  ѡни же страхомь ѡдржими  

рѣкошѣ ем то ѥсть саа главаа царѣва ѡн же ваꙁмь ѡблобиꙁавь ю  и рѣче ва истин 

 ꙗвлѥна те богь  мир дадѣ пачѣ же и цара  почто въсе погибе и посла ю  ка патриарх 

да ѡбложиь ю  срѣбромь и ꙁлатомь  и да сахранит ю ꙗкоже свѣть самь  патриархь же 

ваꙁмь благовѣрнаго цара  глав  и ѡмив ю положи ю ва ковчѣгь  срѣбрнь  и поꙁлаѣнь 

 и положи ю ва вѣлицѣи црькви  подь прѣстоломь  ѡть дргих же  слишахомь  ꙗко 

оставшихь са царѣмь  ꙁлаатихь врать съкрившѥ ю и ноию ѡтьнѣсошѣ ю ва салѣвт и 

сьхранишѣ ю  тамо ѡ царици же бивш ǀǀ (61а) ваꙁисканию мног и скаꙁашѣ мѣхмѣ 

цар  ꙗко вѣликь  дѯь и вѣлики  домѣстиикь и анактось и протостратовь синь андрѣи 

 и братиничь   ѡтьсань и ѳома  палѣологь  и єпархь  градски николаѣ  ѡтьпстише 

 цариц  ва кораблѥхь  истѣꙁавь ихь мѣхмеь и повѣлѥ самртию  каꙁнити и симь 

тако бившимь  грѣхь ради нашихь  царь же мѣхмеь седѣ нъ престолѥ цариграда  

благороднѣишаго пачѣ васѣхь градовь подь сльнцѣмь  и владати наче  владѣюимь  

двема чѣстми  васелѥниє и ѡдоле ѡдолѣвшимь грьдаго артаѯеѯа иже нѣвамѣстимь бѣшє  

пчинами  морскими и воеводѣ ширѣ ꙁѥмлѥ  и потрѣби потрѣбившихь трою великю ѡть 

сльнцѣ  и ꙁѥмлѥ и ва ꙁапстѣнїе коньчно положи вїи вїи 

Начѣла бо мир по прѣшꙗстви пѣь тись  и ѡсамь саь  и чѣтиридѣсеь и 

чѣтирѣхь лѣтехь начѣло приѣть  битиꙗ царствюи граадь  саꙁдань бись  великимь 

прьвимь царѣмь  благочастивимь и равноапостольнимь костантиномь и ѡбновлѥнь 

бисть ѡть светьхь ѡтаць  иже ва никеи тне ҃  и нарѣчень бисть нов римь  ванже 

ѡть васѣє васѣлѥниє  васа блаага божаставна и чловѣчаска васѣлѥна  биѣ и тогда 

бо радостнаа и свѣтла и васа вѣселиꙗ исплнѥнаа и по васа врѣмена ǀǀ (61б) растѣше и 

множашѣ сє  и васѣми добрими цвѣтеше  и сїашѣ въ васѣхь  градѣхь ꙗкоже сльнцѣ 

 и нѣ тачию чловѣци нъ аггелїи ꙁрѣе радовах се  и богь прославлꙗѣмь  бивашѣ  и 

владичица богородица ꙁастпашѣ и светы чюдотворци бога молꙗх  прѣбисть же 

растїи и раꙁьширае се  ѡть прваго цара костантина лѣь тисъ  и сто и сѣдамь на дѣсее 

 до послѣднаго цара костантина сина манилѥва  въ егоже лѣта постижє саврьшити се  

и ꙁапѣчатлии  ꙁли грѣхь вїи мне  и васа тогда  того града блаага  беꙁ вѣсти сатворише 

 и пѣлинь  божиа сда  не тачию на царствюи граадь на и на того самого  костантина 

цара  и нь васе сее  ва ѡбласти єго иꙁлиати при нѥм же  нѣ радостна нъ горѣ и вїи 

ваꙁивах  прїемлѥм град  ѡть бѣꙁбожнихь трькь  ѡвїи тробами прѣсекаеми  ѡвїи 
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же  мъчи пробадаеми ини же главами секаеми и младенци ѡть стѣн раꙁбиваеми  

и свеѣние црькви и чъстние икони  и светихь мои раꙁдраблꙗѣми и ѡгню и водѣ  

прѣдаеми  и светьїи и многоцѣнни  съсди црьковни ва простиє прѣтвараєми и не тачию 

лицѣ  и рѣки ньпльнише се  христианские  крьви нь и морскиє вльни почрьвѣнешѣ 

 и светьїе  монастири  и вась царсвюи градь кончном ꙁапѣнию прѣдають  ǀǀ 

(62а) и вѣликю црьковь  прѣмдростии божиꙗ слова нъ нѥнже сьставлѥние саамь 

господь исSь христось и аггели его  поспѣшьствовашѣ  вѣликом истинїан и сьїн 

бо вѣлики  храмь  ѡскврьнишѣ беꙁꙁаконни и мѣчеи  прѣтвараюь прѣдѣли же ва нѥи 

малие  црькви иже нъ васаки днь светыимь храами раꙁбиваюь  ва инѣхь же ѕвѣри 

поставлꙗюь и многа инаа ꙁлаа сатвараюь  бѣꙁꙁаконни ихже нѣмоно  словомь скаꙁати 

царство благочастивое тамное и беꙁꙁаконное  сатвараюь ѡтькако  сътрпе ꙁѣмлꙗ такова 

како сльнцѣ сїати  нѣ прѣста  како лна нѣ прѣложи се ва крвь  како ѕвеꙁди  нѣ спадошѣ 

ꙗко лисвиє  ѡтькако први ва царѣхь костантинь нѣ подьвиже владичиц богородиц 

и васѣхь  светихь молити ѡть людѣхь сьгрѣшьшихь  и ставити такови  гнѥвь 

сда божиꙗ  ꙗкоже нинꙗ видѣти ѥсть царствюїи градь  попраань  и раꙁкопань  

и пожѣжень ѡгнѥмь васѣмь благочастивимь жалостио и слꙁамь достоино  видѣниѣ  

ꙗкоже  виноградь видѣниѣмь ѥсть  егоже ѡꙁоба вѣпарь диви иꙁ лга пришадь  не тачию 

единь саами тъ царствюи градь  нъ многие благочастивие држави и царствиꙗ многаа 

грьчьскоє  и бльгарскоє  и срьбскоє и ꙗрбанаскоє ǀǀ (62б) и босанское  и прѣжде сихь ꙁѥмлю 

ѡбѥтованню и свети градь ерсалимь  и ва нѥмь црьковь света светьихь ва 

своихь трѣбникь  прѣтворишѣ тачию нѣ смѣюь прикоснти се вѣликои црькви светаго 

васкрсенїа  господнꙗ  идѣже ѥсть гробь господьнь частнихь     

Ва вскрсни же днь т попови православни  съ патриархомь слжѣь литргию свѣт 

же небесна ѡгнꙗ тамо ѡбрѣтаюь на гробе господни и нѣподобнь  ꙁѣмлном ѡгню  

нъ свѣтль  ѕело и красань ꙗко кноварь  посилают же того огнꙗ и слтаан егѵпатском 

ꙁа еже ꙁнати его прѣд нашимь ꙩгнѥмь того ради боет се конъчном  потрѣблѥнию прѣдати 

матерь црьквамь  васкрьсѣниꙗ свѣть животворѣа  гроба  и прочѣе црькви и пре-

столи патрїархшские  православнихь ѡть сѣго же надѣжд имаами  ꙗко по доволнѥмь 

на каꙁани нашѣго сагрѣшѣниꙗ паки васѣсилни богь погрѣбенню искр благочастиꙗ 

ва тме ꙁлочастивихь властѣи  паки важежеь и попалиь ꙁлочастивихь  исмаилтѣне 

 царство ꙗкоже трьние и просвѣтиь  свѣть благочастиа пишѣь бо ꙗко рски родь 

исмаила побѣдиь и сѣдмохлмнаго  примиь и ва нѥмь вацарит се  


