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СРПСКИ ПРЕПИСИ ВИЂЕЊА ПРОРОКА ИСАИЈЕ

У раду се разматрају српски преписи Виђења пророка Исаије. Овај 
апокриф спада у циклус виђења небеса и са Варуховим откровењем, Књигом 

о Еноху, Лествицом Јаковљевом и Анастасијом црноризицом представља 
посебан извор фантастике која учествује у откровењима небеских тајни. 
Сачувани српски преписи део су ширег круга словенског наслеђа преводне 
књижевности и јављају се у две варијанте – дужој и краћој. Дужа варијанта 
позната је у шест српских преписа док се краћа налази у четири преписа. 
У додатку се доносе текстови обе варијанте са сагледавањем текстолошког 
стања.

Кључне речи: апокриф, пророк Исаија, виђење небеса, преписи.

Средњовековни човек могао је сазнати нешто више о небеским тај-
нама нарочито читајући ванбиблијске саставе који су се током времена 
одомаћили у литератури под називом апокрифи. Већина тих дела испуњена 
је фантастиком, а пет апокрифа – Варухово откровење, Књига о Еноху, 
Виђење пророка Исаије, Лествица Јаковљева и Анастасија црноризица, 
предњаче у дочаравању изгледа небеса. То су апокрифна откровења у који-
ма по истом моделу истакнути праведник бива у телу узнесен анђелом на 
небо по Божијој заповести да би му се показале небеске тајне. Потом се 
они враћају на земљу са књигом у којој је описано виђење небеса из које 
би упознавали људе о небеским тајнама. Поред грчког језика, на коме су 
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углавном настајала ова дела, њихова распрострањеност преко словенских 
превода стекла се и у српским преписима.

Виђење пророка Исаије сачувало се у српским преписима у две 
варијанте. Оне се само делимично подударају и то у првом делу у коме 
се говори о Исаијином путовању небесима. Док се у првој варијанти под-
робно описује Исаијин пролазак кроз свих седам небеса и његов повратак 
на земљу, у другој варијанти његово путовање до седмог неба веома је 
сведено, а онда се мења читав ток и прелази се на указивање шта ће се 
збивати на просторима византијског царства и у знатној мери у бугарској 
држави. Понекад се излагање одвија у алузијама и елиптичним исказима 
који у загонеткама обавијају историјске личности. Пророчка предвиђања 
повремено добијају апокалиптичан смисао са натуралистичким сликама 
које говоре о сукобима владара и народа у којима великог удела има и 
богопротивник ђаво. Ова варијанта има и подваријанте настале компи-
лацијом делова из апокрифних пророчких састава као што су Виђење и 
Тумачење Данилово, Откровење Методија Патарског и других1. Прва 
варијанта нема историјску подлогу и окренута је само небеским просто-
рима које Исаија сагледава уз непрестану и живу знатижељу запиткујући 
анђела који га проводи о небеским тајнама. Она је литерарно уверљивија 
и остварена у јединству небеских просторних оквира.

Прва варијанта позната је у шест српских преписа, од којих су се 
сачувала четири. Најстарији од њих потицао је из XIV века и припадао 
је старој збирци Народне библиотеке у Београду са сигнатуром 104 (стр. 
144б–148а). Рукопис је страдао у немачком бомбардовању Београда 6. 
априла 1941. године када је изгорела Народна библиотека. Из XV века 
је препис из збирке Алексеја Ивановича Хлудова број 195 (348а–352а), 
у Државном историјском музеју у Москви (даље скраћеница П). Препис 
је издао Андреј Николајевич Попов.2 Рукопис датиран годинама 1485/95. 
налази се у манастиру Никољцу са бројем 52 и у њему је Виђење пророка 

Исаије на странама 134а–143а (даље скраћеница Н). Непотпун препис 
Виђења у коме недостаје краћи део на крају постоји у рукопису насталом 
око 1500. године, сада у збирци манастира Дечана број 134, на странама 
267а–274б (даље скраћеница Д). Један препис постојао је у рукопису ма-

1 В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, Историко-апокалиптичната книжнина във Ви-

зантия и в средновековна България, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 
София 1996; I. Biliarsky, The Tale of the Prophet Isaiah. The Destiny and Meanings of an Apocryphal 

Text, Brill, Leiden–Boston 2013.
2 А. Поповъ, Описаніе рукописей и каталогъ книгъ церковной печати библіотеки А. И. 

Хлудова, Москва 1872, 414–419.
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настира Житомислића број 140, потеклом из XVI века. У Другом светском 
рату усташе су разориле манастир када су страдали и сви рукописи у њему. 
Из последње четвртине XVI века потиче препис у рукопису број III с 22 
из збирке Архива ХАЗУ у Загребу (257а–260б) (даље скраћеница З).

Српски преписи друге варијанте налазе се у три рукописа. Најста-
рији препис потиче из треће четвртине XIII века и чува се у Народној 
библиотеци у Београду под бројем 651 (252а–257б). Рукопис је познат 
као Драгољев зборник, а овај препис објавио је Пантелија Срећковић 
када је рукопис још био у његовом власништву и док није прешао у фонд 
Народне библиотеке (даље скраћеница Д).3 У Румјанцевском музеју у 
Москви постоји рукопис из XV века, број 1472 (83а–86а), који је у XIX 
веку нађен у светогорском манастиру Светог Павла. Препис је издао 
Љубомир Стојановић (даље скраћеница С).4 Из друге половине XVI века 
потиче препис који је у рукопису Црквено-историјског и архивног инс-
титута у Софији број 1161 на странама 136а–139б (даље скраћеница Ц). 
Подваријанта ове варијанте, са сасвим другачијом садржином налази се 
у такозваном Кичевском зборнику, насталом у ХVII веку, који се данас 
чува у збирци Хлудова у Државном историјском музеју у Москви под 
бројем 123, на странама 400г–403а. Рукопис је шире проучио Анатолиј 
Аркадјевич Турилов,5 а препис је објавио Иван Биљарски.6

За ову прилику приређена су издања обе варијанте Виђења пророка 

Исаије на основу постојећих преписа. Притом је изузет препис из Кичевског 
зборника који припада сасвим другачијој верзији текста. За основни текст 
издања прве варијанте узет је препис из манастира Никољца број 52. 

Тај текст пропраћен је поређењем са преписима П, Д и З. Према 
увиду у текстове наведених преписа запажају се јаснија груписања према 
одређеним лексичким разликама. На једној страни налази се донекле дру-
гачији препис Н наспрам остала три преписа. Њихова одступања овде су 
исказана тако што се најпре налази реч из Н, а онда долази одговарајућа 
напоредна реч из П, Д и З:

3 П. С. Срећковић, Зборник попа Драгоља, Садржина и пророштва, Споменик СКА, 
V, 1890, 15–16.

4 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, поме-

ници, записи и др. VII. Апокрифи и друго, Споменик СКА, III, Београд 1890, 193–194.
5 А. Турилов, Кичевский сборник с ’болгарской апокрифической летописью’ (Датировка, 

состав и история рукописи), Старобългаристика, ХIХ, 4, София 1995, 2–39; Прештампано 
у: Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и 

культуры славян. Этюды и характеристики, Москва, „Знак”, 2012, 485–518.
6 И. Билярски, Сказание на Исайя Пророка и формирането на политическата идеология 

на ранносредновековна България, София 2011, 15–29.
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бо : ѹбо, велїєю : великою, виденї : видомь, видѣше : вѣдѣаше, високыхь : высотахь, вьꙁведеши : 
вьꙁыдеши, вьꙁорѹ : ѡбраꙁѹ, вѣдѣнїю : видомь, вѣнци : вѣцѣ, два кь томѹ : тькмо, иꙁь : 
ѡть, к томѹ : тькмо, можеть : вьꙁможеть, ненависть : ꙁавида, нѣкїє : етери, нѣкїє : ѥтеры, 
покланꙗхѹ се : кланꙗхѹ се, почто : что, пришьдьша : иꙁьшьша, прїидеть: снидеть, прїидоше : 
пристѹпише, прѣдьнимь : срѣднимь, стрегоми : блюдомы, страдалць : старць, сѣданїа : се 
дѣꙗниꙗ, тлѣника : плѣника, ꙋдивих се : вьꙁивихсе, чловѣкы : члв҃ѣчьство, ѡвомꙋ : семѹ.

Од свих преписа највише појединачних разлика показују Н и З, на 
шта указују следећи примери:

аггель : светитель, винѹ : всегда, вьꙁсїлаєма : посилаѥма, глаголах : ѡтьвѣах, ѕѣлѡ : 
велмы, и : тогда, кымь : тѣмь, мноꙁѣ : вѣлицѣи, непрѣходеихь : приходеихь, ѡного : сего, по : 
про, поємь : пѣваѥмь, поставить : оставить, потаєннаго : ꙋтаѥньнаго, прїимѹть : вьспрїимѹть, 
проꙁрачїє : приꙁрачыє, радь быхь : вьꙁрадовах се, сповѣдѣти : исповѣдати, такожде : тако, ꙋбо : 
ѥсть, ꙋкаꙁати : покаꙁати, ꙋꙁрѣвь : видѣвь.

Појединачне разлике видљиве су и код преписа Н и Д, мада у мањем 
обиму:

видѣти : ꙁрети, вьꙁведи : вьвѣдїи, вьспѣше : пѣше, даже : доиди, инѣмь : инацемь, кымь : 
чемꙋ, на : пѡдь, потаєннаго : потаєнога, проповѣдникы : повѣдникы, того : сего, ꙋꙗꙁвлѥнь : 
вь ꙗвлѥнїе, хоеши : вьсхоеши.

Најмање удаљавање испољено је између Н и П:

бдите : бѹдїте, инѣмь : тацѣмь, кымь : тацѣмь.

Препис Н незнатно се разликује лексички када се упореди само са 
П и Д:

єдиночедни : иночедыи, ємѹ : семѹ, и не : ниже, многь : великь, нѣкоꙗ : етера, ѡного : того, 
сѹихь : шѹихь.

Сразмерно сличан однос у одступањима уочен је код преписа Н у 
поређењу са П и З:

вьспѣше : спѣше, вьꙁведе : веде, даже : иди, кь : вь, на : по, обѣа се : ѿвѣасе, прьваго : 
праведнааго, ꙋꙗꙁвлѥнь : вь ꙗвлѥнии.

Према указаним разликама, које су само делимичне у односу на 
укупна одступања међу нашим преписима, реч је о извесним раслоја-
вањима која показују већу блискост П, Д, З наспрам Н. Понекад је у 
појединим преписима долазило до испуштања краћих целина, што није 
битно реметило њихов укупан склоп. Повремено се јавља и погрешно 
разумевање мањег броја речи, што говори о сложености писарског посла 
условљеног бројним и нама често непознатим околностима у којима су 
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радили. Једино је у Д при крају изостао завршетак означен у основном 
тексту напоменом 604.

Преписи друге варијанте Виђења пророка Исаије показују такође 
извесне разлике. Ма колико да сваки од указаних преписа носи одређене 
недоследности, најстарији међу њима, Драгољев препис, показао се као 
најпотпунији. То је било пресудно да он буде одабран за основни текст овог 
издања, док су текстолошке разлике пропраћене између С и Ц. Највећи 
број лексичких одступања очитује се између Д и С, што се потврђује у 
овим случајевима:

агньцемь : юнцемъ, аꙁь же : И аꙁь, блажени : божїи, великиѥ : крѣпкѹ, вьꙁдоить се : вьспитет 
се, имать : можеть, иꙁраилевѹ : кралѥвѹ, колѣнѹ : дьнїи, миромь : мачь, мьстить се : про-
ливает се, ѡбрѣеть : отмештеть, ѡтьнѹдѹ : отсѹдѹ, погибѣльна : пагѹбнаго, породить се : 
плодѣт се, почиютъ : скончают се, придеть : Идеть, придѹть : идеть, процвьтет : проꙁебе, своихь : 
ихь, скѵмень : с кымь, слышахь : ѹслишахь, столь : прѣстолъ, тогда : То, трава : сено, ѹ : на, 
христиꙗни : люди, царь : царьства, шьпьтати : птати, ѥросалимскаꙗ : иереускаа.

Појединачна одступања између Д и Ц уочавају се у наредним при-
мерима:

ангель : глась, Видѣниє : Чатенїє, властию : ѡбластїю, вьспитаѥть се : вьꙁвѣстить, вьꙁведе : 
поведе, градъ : мѹжь, господомь : богомь, дивьноѥ : велїе, коньчина : конць, мьстить се : 
спить се, начела : сложенїа, повелѣнаго : реченаго, сѣдеть : станеть, тврьди : небеснѹю, 
тлькнѹвьшю : коснѹвшꙋ се, тѣмь : твоимь, чеда : чꙋдеса.

Постоји група речи које су својим разликама на једној страни дру-
гачије код Д, а на другој заједничке код С и Ц:

богѹ : Господеви, видите : вѣдите, вьси : оставши, вьꙁведе : прїидохь, нераꙁдрѣшимами : 
нерѣшимимїи, Ѡ : Ѡлѣ, поиде : иꙁидет, почто : что, сьбѹдеть се : бѹдеть, телесь : месь, тѣхь : 
чловѣчьскихь, юже : кьждо, ѡколо : окрьсть, ѡть : окрьсть, ѥго : томь, ꙁемль : еꙁыкь, ꙁоветь се : 
нарицает се.

Има случајева када су нека од лексичких решења сасвим различита 
у сва три преписа. Речи се овде нижу у поретку Д – С – Ц: 

агы – светаа – ꙗки, адринополе – Дрѣнополи – андрѣино полѥ, адринополе – полѥ его 
– андрѣꙗинополь, архангельскымь – аггель – аггельско, веле – глаголѥ – гаголати, Врѣмени 
– вѣцѣ – вѣкѹ, вьскраи – оть краꙗ – ѡть краи, глаголюь – реченно – и реченїе, иꙁбѹдеть 
– иꙁидеть – ꙁбѹдеть, лѹба – любима – лꙋбла, нестроѥниꙗ – строеннаа – нетворена, раꙁвѣ – нъ 
такмо – тькмо, слѹти се – наречеть се – слишати се, столѣ – прѣстолѣ – мѣстѣ.

Поред свих наведених разлика уочава се појава изостављања краћих 
или дужих делова текста у сваком препису. То је нарочито учестало у С, 
где је долазило до испуштања знатних делова текста. Сва таква места 
означена су у основном тексту једном или двема звездицама на почетку 
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изостављеног сегмента и одговарајућом напоменом на крају, а знаком ø 
у фусноти. Релативно дужи делови текста којих нема у С, а налазе се у Д 
и скоро редовно у Ц налазе се уз следеће напомене: 34, 53, 70, 133, 183, 
187, 201, 205, 214, 242, 376, 389, 407. Овако честа скраћивања текста на 
више места у С нису ни мало занемарљива. Она нарушавају целовитост 
дела и ускраћују представу пуноће коју овај апокриф има. Ипак највеће 
испуштање текста налази се у Ц. Оно је видљиво према основном тексту 
после 117. напомене и протеже се све до 215. напомене. Сматрамо да је 
писару недостајао цео један лист којим је био окрњен предложак са кога 
је преписивао. У сваком случају, препис Д показао се као најпотпунији 
за ову варијанту.

Приказано текстолошко стање у обе варијанте Виђења пророка 

Исаије показује да је код преписа из различитих времена и средина у 
којима су они настајали долазило до измена које су понекад мање, или 
више утицале на њихову суштину. Оне су настајале као непрестано на-
стојање писара да понешто промене, јер су своју делатност у појединим 
случајевима доживљавали делимично и као редактори текстова чије их 
преношење из предлошка у нови препис није остављало равнодушним. 
То свакако није значило да је сваки писар нужно посезао за променама 
у новом препису наспрам затеченог предлошка. Ипак, познато је да је 
њихов однос умногоме био различит приликом преписивања канонских 
и богослужбених дела и када су у питању неканонски састави, код којих 
је долазило до чешћих промена. Може се рећи да је у ове преписе уткана 
вековна знатижеља писара и читалаца да се приближе неодгонетнутим 
тајнама какве представљају вишња небеса. 

У додатку се доносе издања текстова обе варијанте Виђења пророка 

Исаије, прве према препису манастира Никољца број 52, а друге према 
препису из зборника попа Драгоља из збирке Народне библиотеке у 
Београду број 651. 
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Томислав Ж. Йованович

СЕРБСКИЕ СПИСКИ ВИДЕНИЯ ПРОРОКА ИСАИИ

Р е з ю м е

В статье рассматриваются сербские списки Видения пророка Исаии. Этот 
апокриф относится к циклу видений Небес и вместе с Откровением Варуха, Книгой 

Еноха и Лествицей Иакова представляет особый источник фантастики, присущей 
откровениям Небесных тайн. Сохранившиеся сербские списки являются частью 
более широкого славянского наследия переводной литературы. Они встречаются в 
двух вариантах – пространном и кратком. На этот момент известно шесть сербских 
списков пространного и четыре списка краткого варианта. В приложении публику-
ются оба варианта, причем подведены разночтения других списков.

Ключевые слова: апокриф, пророк Исаия, видение Небес, списки, издание.



Томислав Ж. Јовановић18

1485/95. ГОДИНА, МАНАСТИР НИКОЉАЦ, 
БРОЈ 52, 134А-143А

(134а) **МѢСЕЦА МАЇА1 Ѳ2 ВИДЕНЇЄ3 ЄЖЕ ВИДѢ4 *ІСАЇА ПРОРОКЬ5 
СЫНЬ АМОСОВЬ:6,7

Вь к҃тноє8 лѣто царьствѹюѹ, їєꙁекїю9 царꙋ, ѹдѣѥю прїиде саїа сынь амосовь 
и сѹсь10 сынь асавовь11 кь єꙁекїи вь єрѹсалимь12 вьшьдь сѣде на ѡдрѣ царь.13 и 
вси кнеꙁи єрѹсалимсци. сьвѣтници цареви14 и каженици стоꙗхѹ прѣдь нимь прїидѹ15 
же иꙁь16 вьсихь17 и ѡть18 сель и сь гори19 сынове пророчьсцїи20 слишавше, ꙗко саа прїиде 
ѡть гальгаль кь єꙁекїи целовати єго вькѹп21 же22 благовѣстити23 ємѹ. ѡть24 хотешихь25 
быти

и вьнегда вьꙁглагола словеса истинна. дѹхь свети наиде на нь и вси видеше слишее26 
вѣанїє дѹха светаа.27 приꙁва бо ǀǀ (134б) и царь и вси пророци28 и вьнидоше29 єлико же30 

1 П + вь, З: того.
2 П + дн҃ь.
3 П + ст҃го.
4 П, З -2.
5 * П: пррка исаиѥ, З: светаго пророка исаиє.
6  П, З -2, П + блви ѿче, З + владыко благослови.
7 ** Д ø.
8 П, Д, З: двадесетнѡе.
9 Д, З: єꙁекїи.
10 П, Д, З: асѹсь.
11 П, Д, З: исавовь.
12 П, З + и.
13 П: цр҃ьстѣ, Д, З: царьсце.
14 П, Д, З -6.
15 Д: прїидоше.
16 П, Д, З: ѿ.
17 П, Д, З: вси.
18 П, З: т.
19 П, З: горь, П, Д, З + пррци и.
20 П: пррчьстии.
21 Д, З: вькѹпе.
22 З + и.
23 П: блг҃овѣстить.
24 П, Д, З: о.
25 П, Д: хотеемь, З: хотеимь.
26 П, Д, З: слышахѹ. + же.
27 П, Д, З ↔.
28 П, Д, З ↔.
29 П, З -1, Д -2.
30 П, Д, З -1.
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ѡбрѣте се ихь31 тѹ вькѹпѣ бѣше32 же михеи,33 и34 анананїа35 (Sic!) страдалць36 ѡиль. и37 
єлико сѣдѣше38 ѡ деснѹю и ѡ шѹю єго. и єгда ꙋслишаше глась светаго дѹха. прѣклонише 
колѣнѣ39 и вьспѣше богѹ вишнемѹ почиваюꙋ40 вь светыхь. и такѹ силѹ словеси41 вь 
мирѣ42 даровавшѹ

глаголюꙋ же ємѹ светимь дѹхомь вь ꙋслишанїє всѣмь. вьнеꙁаапѹ ꙋмльче. и к 
томѹ не видѣше43 прѣдь нимь стоєихь.44 чи же єго бѣсте45 ѡтьврьсте. а ꙋста ꙁатворенна.46 
пророци же раꙁѹмѣше ꙗко ꙋꙗꙁвлѥнь47 бѣ. виденїє48 єже видѣ.49 не бѣше50 ѡть вѣка сего. нь 
ѡть потаєннаго.51 ѡть всакоє пльти.

и єгда прѣста ѡть виденїа. и52 *вьꙁврати се все53 повѣдає54 єꙁекїєви55 и сынѹ56 єго57 
насосѹ58 и михею. и прочимь пророкомь глаголѥ.

31 П, Д, З: 2, 3, 1.
32 З: бѣ.
33 Д: михеꙗ.
34 П -1.
35 П, Д, З: ананиа.
36 П, Д, З: старць, Д + и.
37 Д -1.
38 П, З: сѣдѣаше.
39 П, Д, З: колѣна.
40 П: почиваюѹмѹ, Д, З: почиваюомꙋ.
41 П, Д, З: словесе.
42 П, Д, З -2.
43 П, Д, З: вѣдѣаше.
44 П, Д: 3, 1, 2.
45 П, Д: бѣаста, З: бѣхꙋ.
46 П, Д, З  ѡбаче вьдѹновениѥ дх҃а бѣаше (Д, З: бѣше) с нимь. и непевахѹ вси. ꙗко вьсприѥть 

бы исаиꙗ.
47 П, З: вь ꙗвлѥнии, Д: вь ꙗвлѥнїе.
48 Д, З  же.
49 П, Д: видѣꙗше, З: видѣше.
50 П, Д: бѣаше.
51 Д: потаєнога, З: ꙋтаѥньнаго. 
52 П, Д, З -1.
53 * З: вьꙁвратив се.
54 З: повѣда.
55 З: иєꙁекїи.
56 П, Д: синови.
57 З -2.
58 П: насѹдѹ, Д, З: насꙋсꙋ.
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Вьнегда прорицахѹ.59 слѹха60 єгоже61 слишаста62 ǀǀ (135а) видѣхь63 аггела славна не по 
славе аггель, ихьже64 всегда видѣхь65 нь нѣкою66 славѹ велїю. и светѹю67 имѹа.68 єєже не могѹ 
сповѣдѣти.69 и єть70 ме ꙁа рѹкꙋ и вьꙁведе71 на висотꙋ.72 аꙁь же рѣхь ты кто єси73 и како име ти єсть74 
и камо ме вьꙁносиши. сила бо ми данна бысть глаголати сь нимь.

тогда ѡтьвѣавь рече75 єгда вьꙁведѹ те в вьсходь. и покажѹ ти видѣнїа єгоже ради 
послань єсмь.76 тогда77 раꙁѹмѣєши кто ѥсмь аꙁь.78 а имени79 моєго не ꙋвѣси. ꙁане80 пакь81 
вьꙁвратити се хоеши82 вь своє тѣло.83 и єгда вьꙁнесѹ те84 ꙋꙁриши. и *радь быхь85 ꙗко кротко 
ѡтьвѣа ми. и рече ми вьꙁрадова ми86 се ꙁанѥ87 кротце глаголах88 ти. и веьша89 мене 

59 П + и, З: прорицахь.
60 З: слѹхь.
61 З: иже.
62 П, Д, З: слышасте.
63 Д: видѣꙗхь.
64 П, Д, З: ѥже.
65 П, Д: видѣахь, З: виждахь.
66 П, Д: етерѹ.
67 Д -2.
68 З: имѹїи.
69 П, Д: сповѣдати, З: исповѣдати.
70 П, Д, З: ѥмь.
71 П, Д, З + ме.
72 П, Д: высоты.
73 П, Д, З: 2, 3, 1.
74 Д: є, П, Д, З: 2, 3, 1.
75 З + ми.
76 П, Д, З -8.
77 З: тьгда.
78 Д -1.
79 П, Д: имене.
80 Д + бо.
81 П, Д, З: пакы.
82 П, Д, З: 4, 1, 2, 3.
83 П, Д, З ↔.
84 П -1, Д, З ↔.
85 * З: вьꙁрадовах се.
86 П, Д, З: ли.
87 Д: ꙗко.
88 З: ѡтьвѣах.
89 П, Д, З: веьшааго.
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ꙋꙁриши90 кротеиша.91 и смотрьливѣиша.92 хотеа бесѣдовати с тобою. и93 болшаго94 светлѣиша и 
мирнѣиша. на се бо послань єсмь. да провьꙁвѣꙋ тебѣ сїа95 вса. 

вьꙁидох же аꙁь и ѡань96 [Sic!] на тврьдь. ǀǀ (135б) и видѣхь тѹ брань велїю и сотонѹ. 
и сили97 противеа се98 благочьстїю99 єдиного. единомѹ ꙁавидее100 и101 ꙗкоже єсть102 на ꙁемли 
*тако103 и на тврьди. обраꙁи бо тврьднимь,104 ꙁдѣ сѹть на ꙁемли.105

и рекохь106 кь107 аггелꙋ108 что єсть рать сїи и ненависть109 и ѡпльченїє. и ѡтьвѣав110 
ми и111 рече112 сїи брань ѥсть дїаволь,113 и не имаь почити дондеже прїидеть єгоже хоеши 
видѣти. и ꙋбїеть и114 дѹхомь сили своєє.

потомь вьꙁведе ме на сѹа више тврьди єже єсть прьвоє115 небо и видѣхь тѹ 
прѣстоль посрѣде и на немь сѣдѣе116 аггель117 вь велицѣ чести.118 и ѡ деснѹю єго сѣдее, 

90 З + и.
91 З: кротчаиша.
92 З: смотрилѣваиша.
93 П, З + больша.
94 Д, З + и.
95 П, Д, З -1.
96 П, Д, З: ѡнь.
97 П, Д, З + его.
98 П, Д, З: противееѥ се.
99 П, Д, З  и.
100 П, Д, З: ꙁавидеаа.
101 П, Д, З -1.
102 П, Д, З  и.
103 Д, З + ѥсть.
104 З: тврьдныи.
105 * П ø.
106 П, Д: рѣхь, З: глаголахь.
107 П, Д -1.
108 П, Д: агг҃елови.
109 П, Д, З: ꙁавида.
110 П, Д: ѿвеа.
111 З -1.
112 З ↔.
113 П, Д, З: диаволꙗ, З ↔.
114 Д: ихь, З: є.
115 Д: прьв.
116 П, Д, З: сѣдѣаше.
117 Д + више.
118 Д, З: чьсти.
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и ѡ шѹю119 аггели инакѹ120 же имѣахѹ славѹ121 иже ѡ деснѹю.122 поꙗхѹ єдинѣмь 
гласомь а иже123 ѡ шѹю вь слѣдь ихь с ними124 поꙗхѹ. пѣсьн же ихь125 не бѣше126 ꙗко 
и127 деснихь.

вьпросихь же аггела водеаго ме, комѹ пѣсьнь сїи вьꙁсїлаєма128 єсть129 ǀǀ (136а) 
ѡтьвѣавь глагола ми велицеи славѣ божїи130 и131 сѹомѹ132 на седмомь133 небеси,134 и 
сынѹ єго любимомѹ. ѡтьнꙋдѹ же послань єсмь к тебѣ

и пакы вьꙁведе ме на второє небо. висота же бѣше135 небесе136 того137 ꙗкоже 
ѡть прьваго небесе до ꙁемле. видѣх же тѹ ꙗкоже138 на прьвѡмь139 небеси. деснїє и 
шѹє аггели и слава аггель сихь и пѣсьнь веьши бѣше,140 паче прьвихь и падохь на 
лици своємь поклонити се имь. и не ѡстави мене141 аггель наставлꙗє142 ме и143 глаголѥ.144 

119 Д: 3, 4, 5, 1, 2, З: 2, 3, 4, 1.
120 П, Д, З: и паче.
121 П, Д, З ↔.
122 П, Д, З + и.
123 П: ѥже.
124 П, Д + же.
125 П, Д -1.
126 П, Д, З: бѣаше.
127 П, Д, З -1.
128 З: посилаѥма.
129 П, Д, З + и.
130 П, Д: бж҃иѥи.
131 П, З -1.
132 П: сѹимь, З: сѹїи.
133 П, З: седмѣмь.
134 Д -5.
135 Д, З: бѣꙗше.
136 П, Д, З ↔.
137 П, Д, З -1.
138 П, Д, З + и.
139 З: прьвѣм.
140 П, Д: бѣаше.
141 П, З: ме.
142 П, Д, З: наставлꙗеи.
143 П, Д, З -1.
144 П, Д, З + ми.
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не покланꙗи се ни аггелѹ ни прѣстолѹ145 ѡть146 небесь.147 сего бо ради послань єсьмь148 
наставити тебе. нь тькмо ємѹже ти аꙁь рекꙋ надь всеми бо прѣстоли,149 и ѡдежда и вѣнць 
єгоже ꙋꙁри150 ѡть селе юже.

и вьꙁрадовах се радостїю велїєю151 ѕѣло. ꙗко тако152 єсть кончина. вѣдеимь153 вишнꙗго. 
и вѣчнаго и154 вьꙁлюблѥннаго мѹ155 сына. и ꙗко156 ǀǀ (136б) ѡть аггела светаго дѹха 
си.157 и тамо158 исходеть.159

и вьꙁведе ме на третїє небо, и такожде160 видѣхь маль прѣстоль161 и деснїє и шѹє 
аггели. ѻбаче паметь вѣка сего, тамо162 именоваше се. и163 иꙁмѣноваше се слава дѹха моєго 
ꙗко вьсхождахь на небо и рѣхь ничтоже ѡть ѡного164 мира ꙁдѣ165 именѹєт се.166

и ѡтьвѣавь167 аггель168 рече ми169 ничтоже ꙁдѣ ꙋтаит се тамо дѣлаюихь170 
пѣсьн же єго171 поꙗхѹ. и славословїє сѣдеаго и аггель вее бѣаше. паче вьтораго.172

145 П, Д, З: 3, 4, 1, 2.
146 З: с.
147 З: небесе.
148 З: 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2.
149 П, Д, З: прѣстоль.
150 П, Д, З: ѹꙁриши.
151 П, Д, З: великою.
152 П, З: та, Д: така.
153 П, Д: вѣдѹиимь.
154 П, Д, З -1.
155 Д, З: ємѹ.
156 П, Д, З + же.
157 П, Д, З: сила.
158 П, Д, З -2.
159 П, Д: исходить.
160 З: тако.
161 Д ↔.
162 Д, З -1, П, Д, З + не.
163 П, Д, З -1.
164 П, Д: того, З: сего.
165 Д + не.
166 Д: 2, 3, 1.
167 П, Д, З: ѿвѣа, + ми.
168 П, Д, З + и.
169 П, Д + ничтоже не мѣнитсе ꙁа немоь его. и, З -1.
170 П, Д, З: дѣѥмыихь.
171 П, Д, З: ѥже.
172 З + небесе.
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пакы173 вьꙁведе174 ме175 на четврьтоє небо,176 много177 болше.178 и тꙋ пакы видѣхь 
прѣстоль, и деснїє и шѹїє179 аггели, и сїи пакы поꙗхꙋ180 славѹ181 и пѣсьнь. аггель болшии 
бѣше182 шѹи.183 и слава сѣдеаго болши184 бѣше.185 аггель сѹихь186 ѡ деснѹю.187 слава же 
ихь такожде188 прѣспѣваюа189 нижныхь.

и вьꙁидохь на петоє небо. и тѹ и190 паǀǀкы (137а) видѣхь легѥѡни,191 
бесчисльнїє192 и слава ихь и пѣсьнь. и193 славнеишеє194 четврьтаго небесе. 
и аꙁь ꙋдивих се195 толико196 множьство ꙋꙁрѣвь.197 аггели198 раꙁличними добротами ѹкрашенїи. 

173 П, З + же.
174 П, З: веде.
175 П, Д, З ↔.
176 П, Д + высота же ѿ третиꙗго (Д  небесе) на четврьтоѥ нб҃о.
177 П: многомь.
178 П, Д: болши, П, Д, З + бѣаше.
179 Д, З: шѹєє.
180 П, Д, З + и.
181 П, Д, З: слава.
182 П, Д, З: бѣаше, 3, 2, 1.
183 П, Д, З: шѹихь.
184 Д: болшаа.
185 П, Д, З: бѣаше.
186 П, Д: шѹихь.
187 З -4.
188 З: тако.
189 П, Д, З: прѣспѣваюїи.
190 П, Д, З -1.
191 П, Д, З: агг҃лы.
192 П: бечисльныи, З: бесчисльныи.
193 Д, З -1.
194 П: славнаише, Д, З: славнѣиши.
195 П, Д, З: вьꙁивихсе.
196 П, Д, З + много.
197 З: видѣвь.
198 П, Д, З: агг҃ль.
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и199 кьждо200 свою201 славꙋ имѹа. и славлꙗхѹ живѹааго на високыхь.202 єгоже имене ꙗви 
се всакои пльти. ꙗко такѹ славѹ дасть203 аггеломь на коємьждо204 небеси.

и ѡтьвѣавь аггель глагола ми почто205 подиви се ѡ сѣмь небеси єдини бо206 лици,207 
нѣси бо видѣль непрѣходеихь208 силь. и тьмь аггельскихь.

пакы209 вьꙁведе ме на вьꙁдѹхь до210 ѕ҃го211 небеси.212 и213 славѹ велїю214 на нємь. 
ꙗкоже *не бѣ215 на е ҃,тѣмь216 небеси. видѣх бо аггели вь славѣ мноꙁѣ217 и чинь218 силь при-

трань219 мимотекѹь220 пѣсьн же ихь света и чюдна бѣше. и рѣхь аггелѹ водеомѹ221 ме 
что єсть єже виждѹ господи мои. и глагола ми нѣсмь аꙁь тебѣ господь нь свѣтникь. и пакы 
рече ǀǀ (137б) ѡть ѕ҃222 небесь223 ни прѣстола224 ѥсть225 шѹихь226 аггель. нь ѡть сили 

199 П, Д, З -1.
200 П, Д, З: когожо.
201 Д -1.
202 П, Д, З: высотахь.
203 Д ↔.
204 Д: комьждо, З: коимьждо.
205 П, Д, З: что.
206 П, Д -1.
207 З -3.
208 З: приходеихь.
209 П, Д, З + же.
210 Д, З -1.
211 П, Д, З: шестааго.
212 П, Д, З: нбе.
213 П, Д, З + видѣхь.
214 З: великѹ.
215 * П, З: ѥже (З: иже) видѣхь, Д: видѣхь.
216 П, Д, З: петомь.
217 Д: мноꙁеи, З: вѣлицѣи.
218 Д, З: чини.
219 П, Д, З: притрани.
220 П, Д, З: мимотекѹе.
221 Д: ведꙋомꙋ.
222 П, Д, З: шестааго.
223 П, Д, З: нбе.
224 П, Д, З + ни.
225 З -1.
226 П, Д ↔.
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седмаго небесы.227 строимаа сѹть228 идѣже єсть именити229 єдиночедни230 єго сынь.231 и вса 
небеса и аггели послѹшають єго. аꙁь же послань єсмь вьꙁвести е232 сѣмо.233 ꙗко да видиши 
славѹ сїю и234 господа235 всѣхь. небесь236 аггель237 и силь. глаголю ти саїє. никтоже вь 
пльти ѡного мира238 хотѣ вьꙁвратити се чловѣкь239 єже ты вѣдѣ, ни240 видѣти можеть.241 єже 
ты видѣти хоеши.242 ꙁане ти єсть вь жрѣбеи243 господьнь244 прїити сѣмо вьꙁвеличихь же 
пою245 господа моєго. ꙗко вь жрѣбеи246 єго ѡтьхождѹ.

и глагола ми єгда ис пльти само247 вьꙁвратиши се.248 хотѣнїємь ѡтьчемь тогда ѡдѣждѹ 
свою вьспримеши, и тогда249 ты250 бꙋдеши равнь аггеломь. сѹїимь вь седмимь251 небесы.

и вьꙁведе ме на шестоє небо, и прѣстола252 тѹ253 ни деснихь ни шѹихь аггель. 
нь вси єдинь имѣǀǀахѹ254 (138а) вьꙁорь. и пѣсьнь ихь равна и дасть ми се255 пѣти256 

227 П, Д, З: нбе.
228 П: сѹ.
229 П, З + и.
230 П, Д: иночедыи.
231 П, Д, З ↔.
232 П, Д: тебе.
233 П, Д: 3, 1, 2, З: ꙁде.
234 П, Д, З: ѡ.
235 П, Д, З: гѣ.
236 Д + и.
237 П: иси, З -1.
238 П, Д, З ↔.
239 П, Д, З + видѣниѥ.
240 П -2, З -4.
241 П, Д, З: вьꙁможеть, З ↔.
242 П ↔, Д: вьсхоеши.
243 П, Д, З: жрѣбыи.
244 П: г҃ь, Д: господьны.
245 Д, З: пое.
246 П, Д, З: жрѣбии.
247 П, Д, З: сѣмо.
248 Д: 2, 3, 1.
249 З: тьгда.
250 З -1.
251 П, Д, З: седмѣмь.
252 П: прѣстоль.
253 П, Д + юже бѣаше, З + не бѣаше.
254 П, Д, З ↔.
255 П, Д, З + да.
256 П, Д, З -1.
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и257 поꙗхь258 сь ними.259 и аггель260 иже сь мною261 быхове ꙗко вь262 славе263 ихь. и сла-

ва264 ихь бѣше265 єдинна. и славлꙗхѹ ѡтьца всѣхь и вьꙁлюблѥннаго ємѹ сына. и266 
светаго божїа267 дѹха268 и269 вси єдинѣми ꙋсти поꙗхѹ. и270 не тацѣмь ꙗже271 имѣхѹ272 
на273 пеемꙋ274 небеси. нь275 инѣмь276 гласомь277 свѣть свѣть многь278 вишеѥ279 бѣше,280 єгда 
же281 бѣхь.282 на ѕ҃мь283 небеси284 мнѣхь285 свѣть.286 а287 иже288 видѣхь на .е ҃ти289 небесь290 

257 П, Д, З + аꙁь.
258 П, Д, З: пою.
259 З: 2, 3, 1.
260 З: светитель.
261 З + и.
262 П, Д, З -1.
263 П, Д, З: славы.
264 З + же.
265 П, Д: бѣаше, З: бѣ.
266 З -1.
267 П, Д: 2, 3, 1.
268 П + ст҃го, Д + прѣсветаго.
269 П, Д, З -1.
270 Д, З: нь.
271 П, Д, З: ꙗко же.
272 П, З: имѣахѹ.
273 Д, З: вь.
274 П, Д: петѣмь, З: петомь.
275 П + и не.
276 П: тацѣмь, Д: инацемь.
277 П, Д + и.
278 П, Д: великь.
279 Д -1.
280 П, Д: бѣаше, З -8, П, Д, З + и.
281 Д, З -1.
282 П, Д, З: бѣахь.
283 П, Д: шестѣмь, З: шестомь.
284 З + ꙁре.
285 Д: мнѣꙗхь.
286 П: свѣты.
287 П, Д, З -1.
288 П, Д, З: ꙗже.
289 П: петы, Д, З: петомь.
290 Д, З: небесыи, З + ꙗко.
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тмѹ сѹѹ и вьꙁрадовах се ѕѣло и вьспѣхь дарѹюомѹ291 такова и292 прїємлюимь милость293 
єго.294 помолих се аггелѹ наставлꙗюомѹ ме. да к томѹ не вьꙁвраѹ се вь мирь пльтны. 
глаголю же295 вамь296 ꙗко многа тма ѥсть ꙁдѣ. аггель же наставлꙗєи297 ме298 рече299 ми что 
ꙗко вьꙁрадова се ѡ300 свѣте301 семь.302 колми паче вьꙁрадѹєши се и вьꙁвеселиши се єгда ꙋꙁриши 
свѣта303 прьваго304 небесе. идѣже сѣǀǀдить (138б) небесни ѡтьць и єдиночедни305 єго 
сынь.306 идѣже ѡпльченїа и прѣстоли и вѣнци лежеть праведнимь. а ѡ томь єже не вьꙁвратити 
се307 вь пльть свою неꙋ врѣме кончина се308 прїити309 сѣмо.

си слишахь310 и311 ѡскрьбѣхь ѕѣло. и глагола ми312 скрьбы313 не скрьбы, *и не314 бѹди 
дрьхль.315 и вьꙁведе ме на єрь316 седмаго небесе и слишахь глась глаголюь доколѣ вь 
пльти хотѣ317 жити вьсходить. и ꙋбоꙗх се ѕѣло и трепетнь быхь. и пакы инь глась слишахь 
глаголю ми. нѣ дѣите да вьꙁидеть достоиникь божїи сьде318 бо319 ѥсть ѡдѣжда и вьпросихь 

291 П: дарѹюѹмѹ, З: даровавшомѹ, З + ми.
292 П, Д, З -1.
293 П: млти.
294 Д, З + и.
295 Д -1.
296 З + братиѥ.
297 П: наставлꙗѥ.
298 П -1, З -2.
299 П, Д, З: гл҃а.
300 З + видѣны.
301 З: свѣта.
302 З: сего.
303 З: свѣть.
304 П, З: праведнааго.
305 П, Д, З: ѥдиночедыи.
306 Д ↔.
307 З + тебѣ.
308 П, Д, З: кончасе.
309 П, З + ти.
310 П, Д, З: слышавь.
311 П, Д, З -1.
312 З + аггель.
313 П, Д, З -1.
314 * П, Д: ниже.
315 П: дресль, Д, З: дрѣхль.
316 П, З: аиерь.
317 П, Д, З: хотеи.
318 П, Д, З: ꙁѣ.
319 П, Д -1, З: же.
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аггела320 сѹаго сь мною321 кто ѥсть вьꙁбраниви322 ми,323 и кто єсть324 повелѣви ми вьꙁити325 
и рече ми.326 вьꙁбранеи327 ꙋбо328 иже надь поюимь сь329 небесь330 аггель. и повелѣви ти331 
сь332 єсть сынь божїи. а имени333 ємѹ334 не можеши слишати дондеже ис пльти твоєє335 
иꙁидеши.336 ꙗко337 вьǀǀꙁидохове (139а) на седмоє небо видѣхь тѹ свѣть дивни.338 и339 правед-

никы340 нѣкїє.341 ошьдьихь342 ѡть одеждь пльтнихь343 и бѣхѹ344 вь славе велице стоєе. 
обаче на прѣстолѣхь своихь345 сѣдѣхѹ346 венци же славны347 бѣхѹ348 на ныхь и вьпросихь 
аггела и рѣхь почто ѡдѣжде349 прїєше, а прѣстоль и вѣнць слави не прїємають.350 и глагола 

320 П, Д, З + водеааго ме.
321 З -3.
322 З: вьꙁбранꙗѥи.
323 Д: вьꙁбранимиви.
324 П, Д, З + пакы.
325 З -2.
326 П, Д -3, З + аггель.
327 П, Д: вьꙁбранивыи, З + ти.
328 З: ѥсть.
329 П, Д: иꙁ.
330 З: небесе.
331 П, З: ити.
332 П, Д, З: се.
333 П, Д: имене, З + же.
334 З: єго.
335 П, Д, З: своѥ.
336 П, Д, З + и.
337 З: ꙗкоже.
338 П, Д, З: дивьнь.
339 П, З + не исповѣдимь. (Д: неисповѣдими) и агг҃лы бесчисльны и.
340 П, Д, З + видѣхь.
341 П, Д, З: етери.
342 П, Д, З: ѡшьшеѥ.
343 П, Д, З + и сѹе вь ѡдежахь вышныхь.
344 П, Д, З: бѣахѹ.
345 П, Д, З + не.
346 П, Д, З: сѣдахѹ, + и.
347 П, Д, З: славы, + ихь не.
348 П, Д: бѣахѹ.
349 П, Д, З: ѡдежѹ, П, З + ѹбо.
350 П, Д, З: приѥмлють.
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ми не прїимлють351 нынꙗ дондеже прїидеть352 сынь божїи сїи испрьва. обаче вѣдѣть коє 
ихь353 сѹть прѣстоли ихь. и коє354 вѣнци.355 єгда снидеть356 бѹдеть вь ꙁрацѣ вашемь. и357 
кнеꙁь мира ого. сына єго радьма358 простреть рѹце свои на нь. и ѡбѣсить и на дрѣве. и ꙋбїєть 
и не вѣди кто єсть. и359 сьнидеть вь адь и нага и пѹста поставить.360 се проꙁрачїє361 имѣт же362 
и кнеꙁа. сьмрьти363 тлѣника,364 и сьтрѣь всѹ силѹ єго. и вьстанеть365 трети дьнь. имѣє366 
нѣкїє367 праведники ǀǀ (139б) сь собою. и послѣть368 своє проповѣдникы369 по всеи вьселѥннеи и 
вьꙁидеть пакы на небеса.370 тогда371 прїимѹть372 сїи прѣстоли своє и вѣнце.

и по словесѣхь сихь рѣхь ємꙋ *на нем же373 те вьпросихь на прьвомь374 небесы 
скажи ми ꙁдѣ375 обѣа се376 мнѣ скаꙁати како вь ѡномь мирѣ бываєма ꙁдѣ вѣдомѹ377 

351 П, Д, З: приѥмлють.
352 П, Д, З: снидеть.
353 П, Д, З -1.
354 З: кои.
355 П, Д, З + и.
356 П, Д, З + и.
357 З: тогда.
358 З: ради.
359 З + пакы.
360 З: оставить, + и.
361 З: приꙁрачыє.
362 П, Д, З -1.
363 П, Д, З: смр҃ть. и.
364 П, Д, З: плѣника.
365 П, Д, З: вьстаѥть.
366 П, Д: имѣѥи.
367 П, Д, З: ѥтеры.
368 П, Д: пошлеть.
369 Д: повѣдникы.
370 З + и.
371 З: тьгда.
372 П: приимѹ, З: вьспрїимѹть.
373 * П, Д: ꙁанѥже, З: ꙁа ныхже.
374 П, Д: прьвѣмь.
375 П, Д + бо, З -1.
376 П: ѿвѣасе, З: он же ѡтьвѣа.
377 П, Д, З: вѣдома.
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сѹть. и єе же378 ми глаголюꙋ сь нымь се нѣкои379 аггель ѡть380 стоєихь славнеи381 
велми паче вьꙁведшаго ме. и всѣхь382 аггель славнеи бѣ.383 и покаꙁа ми кныгы и раꙁгнѹвь 
дасть ми. и видѣхь писмена. и бѣхѹ384 не ꙗко вѣка сего. и прочьтохь є. и сѣданїа385 
єрѹсалимска386 бѣхѹ387 тѹ написанна.388 и нѣкыхь389 чловѣкь видѣхь дѣла ихь390 
ихьже аꙁь не видѣхь.391 ꙋвѣдѣх бо392 вь истинѹ ꙗко ничтоже ꙋтаи се393 на ꙁ҃мь394 небесы 
вь мирѣ бываєма395 и вьпросихь аггела кто396 сь єсть397 прѣспѣваєи398 аггели все399 вь славѣ 
своєи400 ǀǀ (140а) ѡтьвѣавь рече ми401 сь402 єсть великы403 михаиль архааггель.404 моле 
се405 винѹ406 ꙁа чловѣкы.407

378 П, Д, З -1.
379 П, Д: ѥтерь, З: нѣкыи, П, Д, З + ѿ.
380 Д, З -1.
381 П: славнѣ и.
382 Д + же.
383 П, Д, З -2.
384 П, Д, З: бѣахѹ.
385 П, Д, З: се дѣꙗниꙗ.
386 П, Д: їерлмлꙗ.
387 Д, З: бѣꙗхѹ.
388 П, Д, З -1.
389 П, Д: етерь, З: нѣкоихь.
390 П, Д, З -1.
391 П, Д, З: вѣахь.
392 П, Д, З: ѹбо.
393 П, Д, З: ѹтаитьсе.
394 П, Д, З: седмѣмь.
395 П, Д, З: бываѥмыихь.
396 П, З + ѹбо.
397 П, Д, З ↔.
398 З: прѣспѣваѥ.
399 П, Д, З ↔.
400 П, Д, З + и.
401 П, Д ↔.
402 П, Д, З: се.
403 П, З -1.
404 П, З ↔.
405 З: молеи се.
406 З: всегда.
407 П, Д, З: члв҃ѣчьство.
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видѣх же408 ѡдежде многи, и прѣстоли и вѣнце409 многїє410 лежее. сиє ѡдѣжде и вѣнци.411 
и прѣстоли.412 кымь413 стрегоми414 сѹть. и глагола ми сихь ѡдѣждь мноꙁи лишають се ѡть 
оного мира вѣровавши415 словеси ѡномѹ. ѡ нємже глагола се тебѣ. и ѡбра се видѣхь господа 
сѹаа416 вь славѣ велицѣ. и ꙋжаснь бѣхь417 ѕѣлѡ.418 и присѹпише кь немѹ вси ихьже419 
видѣхь праведникы. и поклонише се ємѹ. поюе єдинѣмь гласомь.420 и ть бѣше421 подобнь 
имь. и бысть слава єго ꙗко и ѡнѣхь. и тогда422 пристѹпи михаиль и поклони се ємѹ.423 и с 
нымь поклонише се вси аггели.424 и вьспѣше и прѣобраꙁи се пакы и бысть ꙗко аггель. тог-
да425 рече ми аггель водѣи ме. ѡвомꙋ426 поклони се и вьспои. и поклонив се427 и вьспѣхь ємѹ. 
и глагола ми аггель се ѥсть господь слаǀǀви (140б) всѣє.428 єже429 видѣ и єе глаголюꙋ 
ємѹ,430 видѣхь иного прѣславна. подобна ємѹ по всемѹ. и праведници прїидоше431 и поклонише се 
ємѹ.432 и вьспѣше ємѹ433 и ть вьспѣть с ними. не прѣѡбраꙁи же се по виденї434 ихь. и сь ними435 

408 П, Д, З + и.
409 З: вѣнцы.
410 П, Д: многы, З -1.
411 П: вѣнце.
412 П, Д: 3, 2, 1, З: 3, 4, 1, 2.
413 П: тацѣмь, Д: чемꙋ, З: тѣмь.
414 П, Д, З: блюдомы.
415 П, Д: вѣровавшеи, З: вѣровавшимь.
416 П, Д, З -1.
417 П, Д, З: быхь.
418 З: велмы.
419 П: ꙗже, Д: єже, З: и ꙗже.
420 З: 2, 3, 1.
421 П, Д, З: бѣаше.
422 З: тьгда.
423 П, Д, З -1.
424 П, Д, З: 3, 4, 1, 2.
425 З: и.
426 П, Д, З: семѹ.
427 П, Д, З: поклонихсе.
428 П -1, Д, З ↔.
429 П, Д, З: юже.
430 Д ↔.
431 П, Д, З: пристѹпише.
432 Д -1.
433 Д: и семѹ, З -1.
434 П, Д, З: видомь.
435 Д, З: нимь.
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прїидоше аггели и поклонише се ємѹ. и рече ми436 аггель поклони се437 и вьспои ємꙋ. и пок-

лонив же се438 и вьспѣхь ємѹ. и пакы дрѹгаго видѣхь439 вь славѣ вѣлицеи440 пришьдьша.441 
и вьпросихь аггела кто сьи442 єсть443 и глагола ми аггель444 поклони се445 ємѹ.446 се447 бо 
ѥсть аггельскаго448 дѹха449 глаголюа450 вь тебѣ. и вь всѣхь праведницѣхь. по сихь 
ина нѣкоꙗ451 неиꙁглаголаєма452 ꙗвлꙗше се слава. ѥюже453 аꙁь ѡтьврьстама454 чима дѹха 
моєго не вьꙁмогь455 видѣти456 нь457 вьꙁведи458 ме.459 ни вси аггели ѥже460 видѣхь покланꙗюе 
се господѹ461 раꙁвѣ *к томѹ462 праведникы видѣхь вь славѣ463 велицѣ464 ꙁрѣе465 кь466 

436 П: ѥмѹ.
437 П + ѥмѹ.
438 П, Д, З: поклонихьсе.
439 П, Д, З ↔.
440 З: велицѣ.
441 П, Д, З: иꙁьшьша.
442 П, Д, З: сь.
443 П, Д, З ↔.
444 П, Д, З -1.
445 П, Д + и.
446 П, Д: семѹ.
447 П, Д, З: сь.
448 З: аггелскыи.
449 З: дѹхь.
450 П, Д: гл҃юааго, З: глаголюь.
451 П, Д: етера.
452 П, З: не иꙁгл҃ѥма.
453 П, Д: ѥеже.
454 Д: ѡтьврьстема.
455 П: вьꙁмогохь.
456 Д: ꙁрети.
457 П, Д, З: ни.
458 Д: вьвѣдїи.
459 Д + агг҃ль.
460 П: ꙗже, З: ихже .
461 П, Д, З: гви.
462 * П, Д, З: тькмо.
463 Д, З: силе.
464 П, Д + и, З: велицѣи.
465 З: ꙁрееи.
466 П, З: вь.
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славѣ єго. и пристѹпи кь нємѹ467 прьǀǀвеи468 (141а) господь мои469 аггель470 дѹховнь471 и 
поклониста се и вьспѣста и *два кь томѹ.472 и тогда473 вси праведници поклонише се емѹ474 и 
с ними михаиль.475 аггели вси вьспѣше и поклонише се,476 потомь слишахь глась глась477 
тѹ и пѣсьнь юже478 слишахь по небеси вьсходѣ на шести479 небесь480 и вси славлꙗхѹ того. 
єгоже не можахь аꙁь слави видѣти. всѣхь481 же шесть небесь пѣсьнь не тькмо слишима нь 
и видима бѣше.482 и глагола ми аггель се483 єсть вѣчнь єдинь484 вь вишнымь485 вѣнци486 
живи.487 и вь светыхь почиває488 єгоже ни имене и489 ни дара можемь490 трьпѣти. иже491 
поємь492 светимь дѹхомь.493 вь ꙋстѣхь праведнихь. и по сѣмь слишахь глась вѣчнаго 
глаголюаго494 господеви. сынѹ иꙁиди495 слѣꙁи сь всѣхь небесь. и бѹди вь мирѣ. и даже496 

467 Д -2.
468 П, Д, З: прьвѣѥ.
469 П, Д, З + и.
470 П, Д, З: агг҃ла.
471 П, Д, З: дх҃овнаа.
472 * П, Д, З: тькмо.
473 З: тьгда.
474 П, Д, З -1.
475 П, Д, З + и.
476 П, Д, З: 3, 4, 2, 1.
477 П, Д, З -1.
478 П, Д, З: ѥже.
479 З: шесто.
480 З: небо.
481 П, Д, З: вса.
482 П, Д, З: бѣаше.
483 З: сь.
484 З: єдино, П, Д З, ↔. 
485 П, Д, З: вышнемь.
486 П, Д, З: вѣцѣ.
487 Д + єдинї сынь.
488 П, Д, З: почиваѥи.
489 П, Д, З -1.
490 П, Д, З: можеть, + кто.
491 П: ѥже.
492 З: пѣваѥмь, П, Д, З + ѥ.
493 З ↔.
494 П, Д, З: гл҃юа.
495 П, Д, З + и.
496 П, З: иди, Д: доиди.
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до аггела сѹаго вь адѣ. прѣобраꙁѹє497 и498 по обраꙁомь ихь.499 и не поꙁнають ǀǀ (141б) тебе. 
ни аггели ни кнеꙁи вѣка того500 и сѹдиши кнеꙁѹ и аггеломь єго. и мирѹ ѡбладаємомѹ 
имь. ꙁанѥ ѡтьврьгоше се мене. и рѣше501 ми єсми502 раꙁвѣ вась503 никтоже єсть инь.504 єгда 
же ѡть ꙁемлѥ вьꙁнесеши се505 к томѹ не прѣобраꙁиши се на506 небеси. нь кь славѣ велицеи507 
вьꙁведеши.508 и сѣдеши ѡ деснѹю мене. и тогда509 поклонет се тебѣ кнеꙁи510 и сили. и аггели и 
все начело. небеснихь и ꙁемльнихь511 и прѣисподныхь.

сїи слишахь великѹю512 славѹ,513 ꙁаповѣдаюꙋ господꙋ514 моємѹ. и тогда515 иꙁиде516 
господь ѡть седмаго небесе и сниде517 на шестоє небо. и аггель наставлꙗє518 ме519 рече ми. 
раꙁѹмѣи сає и виждь бѹдѹеє прѣображенїє520 сьнитїа521 єго. и ꙗко522 видѣше523 аггели 

497 П, Д: прѣѡбраꙁѹисе, З: прѣобраꙁи се.
498 П, Д, З ↔.
499 З -3.
500 Д: сего.
501 П, Д, З: рекоше.
502 П, Д, З + и.
503 Д, З: нась.
504 П, Д, З + и.
505 П, Д, З: 3, 4, 1, 2.
506 П, З: по, Д: пѡдь.
507 П, Д, З ↔.
508 П, Д, З: вьꙁыдеши.
509 З: тьгда.
510 Д + исраилевы.
511 П, З -2.
512 П, З: великою.
513 З: славою.
514 П, Д, З: г҃и.
515 З: тьгда.
516 П, Д, З: иꙁыдеть.
517 Д: сьнидеть.
518 П, Д, З: наставлꙗѥи.
519 Д: ми.
520 П, Д, З + и.
521 П, Д, З: снитиѥ.
522 П + и.
523 П, З: више.
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вьспѣше и вьсхвалише524 не прѣобраꙁи525 се по вѣдѣнїю526 ихь. и аꙁь527 пѣхь с ными. и ꙗко сниде 
на е ҃тоє528 небо. и прѣобраꙁи се по ѡбраꙁѹ аггель тѣхь.529 и не вьспѣше єго ни поклониǀǀше 
(142а) се ємѹ.530 бѣше531 бо532 ѡбраꙁь єго533 ꙗко534 и ѡнѣхь. сьниде же на д҃тоє535 небо. и 
ꙗви се имь по вьꙁорѹ536 ихь. прїиде же537 на г҃тїє538 небо и на второє539 небо потомь540 на 
прьвоє прѣобраꙁꙋє се на коимждо541 ихь. тѣмже не542 поꙗхѹ ни покланꙗхѹ се543 ємѹ ꙗвлꙗше 
бо се подобнь имь покаꙁоваше544 ꙁнаменїа на коємждо небеси545 стрегѹимь врата. и546 
сниде547 же548 на тврьдь идѣже кнеꙁь вѣка сего сѣдить. и тѹ дасть ꙁнаменїє и ѡбраꙁь бѣше549 
єго ꙗко и тѣхь. и не прославише ни вьспѣше550 єго. сьниде же551 кь аггелѡмь вьꙁдѹха.552 и 

524 П, Д, З: похвалише, П, З + и.
525 П, Д, З + бо.
526 П, Д, З: видомь.
527 П, Д, З + же.
528 П, Д, З: петое.
529 Д ↔.
530 П, Д, З -1.
531 П, Д, З: бѣ.
532 П + и.
533 Д ↔.
534 П + же, Д, З: ꙗкоже.
535 П, Д, З: четврьтое.
536 П, Д, З: ѡбраꙁѹ.
537 З + и.
538 П, Д, З: третиѥ.
539 П, Д, З + и.
540 П, Д, З -2.
541 П, Д: коѥжо, З: коѥмждо.
542 З: ни.
543 П, Д, З: кланꙗхѹ се.
544 П, Д, З + же и.
545 П, Д, З + и.
546 З -1.
547 Д, З: сьнидѣт.
548 П, Д: 2, 3, 1.
549 П, Д, З: бѣаше.
550 П, З: спѣше, Д: пѣше.
551 П, Д, З + и.
552 Д, З + сего.
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бѣше553 ꙗко єдинь ѡть ныхь. и не дасть ꙁнаменїа имь.554 ни вьпросише бо єго. и по сихь 
глагола ми аггель.

раꙁѹмѣи раꙁѹмѣи555 саїє. сыне амосовь. на се бо послань єсмь ѡть господа вса 
тебѣ ꙋкаꙁати.556 ни прѣжде бо тебе кто видѣ.557 ни по тебѣ вьꙁможеь видѣти,558 ꙗже559 ти560 
видиши,561 слишаль єси562 се видѣхь и563 подобна чловѣкомь.564 сь ǀǀ (142б) чловѣкы пожи565 
вь мирѣ, и не поꙁнаше єго. и видѣхь и вьсходеа566 на тврьдь. и єюже567 не бѣ568 по569 ꙁракѹ 
ихь прѣобраꙁѹє се. видѣвше же и вси аггели иже на тврьдїю570 ꙋжасоше се и покланꙗюе се 
глаголахѹ ꙋтаи се нась господь посрѣдь и не поꙁнахомь цара слави. и ѡть прьваго небесе 
славнѣи. вьсхождаше. и не прѣѡбражаше се571 нь вси аггели десни и шꙋи. и на прѣдьнимь572 
прѣстолѣ сѣдѣ. и поклонише се ємѹ. и вьспѣше глаголюе.573 прѣиде мимо574 нась575 господь. 
и не ꙋвѣдѣхомь ни поклонихом се ємѹ. и тако вьꙁиде на второє и на576 третїє, и на четврьто 

553 П, Д: бѣаше.
554 Д -1.
555 П, Д, З -1.
556 З: покаꙁати.
557 П, З ↔, Д: 3, 1, 2.
558 П, Д, З ↔.
559 П, Д, З: ꙗкоже.
560 П + и.
561 П, Д, З + и.
562 П, Д, З + и.
563 Д -1.
564 П, Д, З: ꙗко сн҃а. и.
565 П, Д, З: поживе.
566 Д: вьсходеь.
567 П, Д, З: юже.
568 П, Д, З: бѣаше.
569 З: про.
570 П, Д, З: тврьди, + и.
571 П, Д, З: прѣѡбраꙁовашесе.
572 П, Д, З: срѣднимь.
573 П, Д, З + како.
574 З -1.
575 П: ны, Д: нїи.
576 П, Д, З -1.
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и на пето и на577 ѕ҃то,578 и579 на ꙁ҃моє580 небо, вьспѣше и вси праведници и вси аггели и все 
сили и тогда581 видѣхь582 ꙗко сѣдѣ о деснѹю великїє слави. єєже не моги583 видѣти аггела 
дѹховнаго. видѣхь584 о шѹю иже585 глагола ми доволно ти єсть586 саиє.587 ꙋвѣдѣхь588 же589 
ихже590 ниǀǀктоже (143а) ꙋвѣдѣ. ѡть пльтьскыхь сыновь ни ꙩко видѣ ни ꙋхо слиша, ни591 
на срьдьце чловѣкѹ вьꙁидѣ. єлико592 ꙋготова богь любеимь єго. и рече ми вьꙁвратити се593 
вь ѡдѣждѹ свою. дондеже врѣме дьни твоихь испльнить се. и тогда594 прїидеши сѣмо.

595сїи видѣхь саа рече стоєимь окрьсть єго. и слишавше сїи596 прѣдивнаа. прославише 
и вьспѣше бога. давшаго таковѹю597 благодѣть чловѣкомь. рече598 єꙁекїєви599 царꙋ кон-

чинна вѣка сего. и все видѣнїє600 сьбѹдет се вь послѣднѥмь родѣ. и ꙁаклеть є601 не вьꙁвѣстити 

577 П, З -1.
578 П, Д, З: шестое, П, З + нб҃о, П, Д, З + ѡбаче на всѣ нб҃сѣхь слава ѥго прилагашесе. (Д, З + и) 

ꙗко вьꙁыде.
579 П, Д, З -1.
580 П, З: седмое.
581 З: тьгда.
582 П, З + и.
583 П, Д, З: могохь.
584 П, Д, З + сѣдеа.
585 П, Д, З + и.
586 П, Д, З -1.
587 Д + и.
588 П, З: ѹвѣдѣ.
589 П -1, З: бо.
590 Д, Д: иже.
591 Д: и.
592 П, З: ѥлика, Д: ꙗже.
593 П, Д, З: вьꙁвратисе.
594 З: тьгда.
595 Д  и.
596 З + вса.
597 П, Д, З: такѹ.
598 П, Д, З + же.
599 З: иєꙁекыи.
600 П, Д, З + се.
601 П, З: и.
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людемь сраилѥвомь,602 ни словесь сихь. и603 на прѣписанїє 604всакомѹ чловѣкꙋ. нь єлико 
ае раꙁѹмѣєте.605

ѡ606 царѣ607 реченна вь пророцѣхь. таковаго608 раꙁѹмѣєте609 сїи ви же бдите610 ѡ 
светомь611 дѹсѣ да612 прїимете ѡдѣждѹ вашѹ и прѣстоли и слави. и613 вѣнце слави614 
лежееє. и прѣста глаголѥ615 иꙁиде ѡть єꙁекїє616 цара

*томꙋ617 же618 богѹ619 слава вь вѣкы620 аминь:

602 З: исраилевѣмь.
603 П, Д, З: дати.
604 Д даље нема до краја.
605 П, З: раꙁѹмѣѥть.
606 П, З: ѿ.
607 П, З: цр҃а.
608 З: таковаа.
609 З: раꙁѹмѣите.
610 П: бѹдїте.
611 П: ст҃ѣм.
612 П, З + и.
613 П, З -2.
614 П, З + на нб҃сѣхь.
615 П: гл҃ѥи, З + и.
616 З: єꙁекыꙗ.
617 З: тьгда.
618 * П: тоже.
619 П, З + нашемѹ.
620 П, З + вѣкомь.
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ТРЕЋА ЧЕТВРТИНА XIII ВЕКА, БЕОГРАД, НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА, БРОЈ 651, ЗБОРНИК ПОПА ДРАГОЉА, 252а-257б.

(252а) ВИДѢНИЄ1 ИСАИЕ ПРОРОКА О ПОСЛѢДНЕМЬ ВРѢМЕНИ2 ЧТО ХОЕТЬ 
БЫТИ РОДОУ ЧЛОВѢǀǀЧЮ3 (252б) ПОСЛѢДНЕМОУ КОЛѢНОУ4

Се5 аꙁь6 исаиꙗ7 богомь8 иꙁбранны9 вь пророцѣхь иꙁбранны10 господомь11 
сѹхристомь и12 приде ангель господьнь13 поѥть ме на высотѹ тврьди14 видѣхь тѹ15 вса 
нестроѥниꙗ16 *вьꙁведе ме пакы17 на высотѹ18 и видѣхь тѹ ангела сѣдеаго19 и поюа20 и 
вьпросихь21 ангела водеаго22 ме23 что ѥсть24 пѣниѥ25 сиѥ26 господи27 и рече ми28 ангель 

1 Ц: Чатенїє, + светаго.
2 С: вѣцѣ, Ц: вѣкѹ.
3 Ц: чловѣчьскомѹ.
4 С -7, Ц -2.
5 С, Ц -1.
6 С + есмь.
7 С -1.
8 С + вьꙁлюбленъ, Ц + вьꙁлюблени.
9 С: иꙁбрань.
10 Ц -1.
11 Ц: богомь.
12 С -5, Ц -1.
13 С, Ц -1, + и.
14 Ц: небеснѹю. С, Ц + и.
15 Ц -1.
16 С: строеннаа, Ц: нетворена, + и.
17 Ц -1.
18 Ц: в҃ небо.
19 Ц: сѣдѣа.
20 Ц: пенїа.
21 Ц: ѹпросихь.
22 Ц: водеа.
23 Ц: мѣне, + и рехь.
24 Ц: сѹть.
25 Ц: пѣниꙗ.
26 Ц: сїа.
27 Ц -1.
28 Ц -1.
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подвиꙁаи се исаиѥ29 да30 видиши31 веьшю32 сего33 славѹ божию34 и вьꙁведе35 ме пакь36 на 
четврьто и на пето небо37 и слышахь тѹ38 пѣниꙗ ангельска и вьꙁрадовахь се39 дѹхомь40 и 
сметоше се кости моѥ и рѣхь41 ангелꙋ водеюмѹ ме42 поспѣши43 скоро44 господи45 мои46 и 
постави ме скоро47 прѣдь господомь48 *моимь49 поꙁвавшаго ме50 иꙁь чрѣва матере моѥ скаꙁати 
ми51 таины52 своѥ53

ǀǀ (253а) и вьꙁведе54 ме55 на седьмо небо56 и видѣхь тѹ57 сѹдию сѣдеа на прѣстолѣ58 и 
ѡколо59 ѥга60 рѣка ѡгнна61 тьмы62 тьмами63 слѹжахѹ ѥмѹ и тисѹе тосѹами прѣдьстоꙗхѹ 

29 Ц: исаиꙗ, 3, 1, 2.
30 Ц: и.
31 Ц: вьꙁриши.
32 Ц: вѣаю.
33 Ц: тѡго, 2, 3, 1.
34 * С ø.
35 Ц: поведе.
36 С, Ц -1.
37 С: 4, 1, 2, 3.
38 Ц -1.
39 Ц: вьꙁрадова се.
40 Ц: дѹхь, + мои.
41 С: рекохь, + кь.
42 С -2.
43 С + ми.
44 Ц -2.
45 Ц: господꙋ.
46 С -1, Ц: моемѹ.
47 С -2, Ц: 3, 2, 1.
48 С, Ц: богомь.
49 Ц + иже.
50 Ц ↔.
51 Ц: мнѣ.
52 Ц: таинїє.
53 * С ø, Ц -1.
54 С, Ц: прїидохь.
55 С, Ц -1.
56 Ц ↔.
57 С, Ц -1.
58 С + висоце, Ц + висоцѣмь.
59 С, Ц: окрьсть.
60 С, Ц: его.
61 С + течаше, С, Ц + и.
62 С: тма.
63 С + аггель.
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ѥмѹ64 и видѣхь ѡ деснѹю ѥго пѣниꙗ ангельска65 а ѡ шѹю ѥго66 плачь67 *и вьпль грѣшныхь68 
и рѣхь ангелѹ покажи ми господа69 поꙁвавьшаго ме70 и рече ми71 ангель невьꙁможь72 видѣти 
господа своѥго73 раꙁвѣ74 глась ѥго75 ѹслышишь76 реченьны77 к тебѣ и78 слышахь79 глась 
глаголюь80 ми81 иди исаиѥ82 и скажи83 ѥже84 хоеть быти послѣднемѹ85 колѣнѹ86 

*аꙁь же87 рекох88 господи89 добро ѥсть ꙁдѣ быти90 не91 вьꙁврааи92 мьне тамо93 
ѡтьнѹдѹ94 же95 придохь96 и рече ми ангель97 исаиѥ то98 како хотеть99 ѹвѣдѣти живѹеи100 

64 С, Ц -5.
65 С: 4, 5, 1, 2, 3.
66 С -1.
67 С, Ц + великь.
68 Ц: тькьсьшихь (?).
69 Ц: господи.
70 * С ø.
71 С -1.
72 С: невьꙁможно, Ц: не вьꙁможеши.
73 С -1.
74 С: нъ такмо, Ц: тькмо.
75 Ц -1.
76 С: ѹслишиши, Ц: ѹслишати.
77 С: рече, нынꙗ, Ц: реченїе.
78 С -1.
79 С: ѹслишахь.
80 С: реченно, Ц: и реченїе, + кь.
81 Ц: мнѣ.
82 С + виждь, Ц: исаиꙗ, С, Ц ↔.
83 С + имь.
84 С, Ц: что.
85 С: вь послѣднїе.
86 С: дьнїи.
87 * С: И аꙁь.
88 С, Ц: рѣхь.
89 Ц + мои.
90 Ц: видѣти вечерь.
91 Ц -1.
92 С: вьꙁврашть.
93 С -1.
94 С: отсѹдѹ, Ц ↔.
95 Ц + сѣмо.
96 С -2.
97 Ц: глась.
98 С -3, Ц: да.
99 С: хошь.
100 С: ѹведети, Ц: живѹе.
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на ꙁемли когда приǀǀдеть (253б) коньчина101 ꙁнамениѥ102 по тебѣ бо не имать пророкь *вьстати 
скаꙁаниꙗ103, 104

*аꙁь же105 придохь повелѣниѥмь божиѥмь106 и се107 скаꙁаю108 вамь109 иже110 хоеть 
быти *послѣднемѹ родѹ111 и се вы бѹдеть вь паметь мою112 ѥгда вьꙁрите113 вь новѣмь 
еросалимѣ ѥже114 ꙁоветь се115 коньстатинь116 градъ117 **вь томь бо градѣ118 вьстанета119 в҃ 
царѣ послѣднаꙗ и потомь не120 вьстанеть121 царь122 вь мѣстѣ томь нарицаѥмѣмь романи123 
погѹбита124 все вельможиѥ125 своѥ126 вь жестосрьди своѥмь и просмрадита127 романию128 
и вьстанеть ѡть тѣхьжде чрѣсль царица ѹжьска129 именемь анна *ѥже се нарицаѥть130 
ѡдива131 погибѣльна132

101 С: кончини, Ц: конць.
102 С, Ц ↔, Ц + и.
103 С -8.
104 * Ц: к томѹ скаꙁаеть се и ѹстахь.
105 * С: И аꙁь, Ц -1.
106 Ц: божїимь.
107 С -1.
108 С: скажѹ, Ц: скаꙁѹю.
109 С -1.
110 С, Ц: что.
111 С: колѣнѹ.
112 С -7, *Ц: и се ви бꙋдеть вѣдѣ послѣднемѹ колѣнѹ.
113 С: ѹꙁрите.
114 С: и, Ц: иже.
115 С, Ц: нарицает се.
116 С: Костантиновъ, Ц: костадинь.
117 С + и, Ц: мѹжь.
118 С -2.
119 С: вьстанет.
120 С + имать.
121 С: вьстати.
122 С: царьства, + и.
123 С -5.
124 С: погѹбить.
125 С: вельможе.
126 С -1.
127 С -4.
128 С: Романїе.
129 С -7.
130 * С: ꙁаиде бо.
131 С: оть ливе.
132 С: пагѹбнаго.
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*Ѡ чюдо ае биста вѣдѣла цара то не биста давала ѡдиве своѥ кь ꙁмию нь ꙗкоже 
ѥсть писано133 ǀǀ (254а) ѡть сѣвера писано бо ѥсть ѥгда вьꙁлежеть134 коꙁле135 с рысиѥю136 и 
начнеть рысь137 шьпьтати138 ѥмѹ вь ѹши139 глаголюи вьстани *вьꙁьбѹди се бестꙋдне140 на 
ꙁлать столь141 и сребрьны полаты идѣже ѥсть142 бисерь143 бѣцѣнны144 писано бо ѥсть145 ѥгда 
начнетъ львь сь агньцемь146 пасти се147 и медвѣдь сь воломь кѹпьно148 пожирѹют149 ѥгда 
ѥвангелѵѥ проповѣсть се150 вь чедоꙗдьцихь151 и крьвопицихь152

Ѡ153 чюдо ае би154 вѣдѣла155 цара ѥросалимскаꙗ156 то мирила се би157 сь ꙁападь-

ными158 и *могли се бише противити159 ꙁмиѥви *бестѹдномѹ нь ꙗкоже ѥсть писано не 
аꙁь глаголю дѹхь светы глаголеть се160 подвигнеть бо161 се ꙁмы162 ть163 и поиметь164 

133 * С ø, + и.
134 С: вьꙁлежить.
135 С: коꙁлъ.
136 С: рисомь.
137 С -1.
138 С: птати.
139 С -3.
140 * С: и ѹбѣди себе дна една ?.
141 С: прѣстолъ, ↔, + кь.
142 С -5.
143 С: бисерѹ.
144 С: бесценномѹ.
145 С -3.
146 С: юнцемъ.
147 С -1.
148 С -1.
149 С: пожирѹѥть.
150 С: 2, 3, 1.
151 С: чедоꙗдцехь.
152 С: крьвопїицахь.
153 С: Олѣ.
154 С: бисте.
155 С: била.
156 С: иереускаа.
157 С: биста.
158 С: ꙁападнимь.
159 * С: противили се би.
160 * С: ꙗкоже глаголѥть светїи дѹхь.
161 С -1.
162 С: ꙁмеи.
163 С: бестѹднїи.
164 С + вьсе.
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вельможиѥ165 своѥ166 и вьсѣдеть вь дрѣвеницѹ и167 придѹть168 ѹ169 рѣкѹ ꙗже170 нарицаѥть 
се раи ѹтаѥны171 ǀǀ (254б) ꙗже172 идеть173 рѣка174 скроꙁѣ ꙁемлю иꙁраилевѹ175 и176 ꙗже177 се 
наричеть178 мѣꙁинаꙗ179 ꙁемлѣ180 тѹ бо процвьтет181 жьꙁль182 ис корене иѥсѣѡва и *се вы вь 
правьдѹ рекѹ аꙁь ѥже хоет быти вь послѣднаꙗ врѣмена не аꙁь глаголю нь183 дѹхь светы 
глаголеть184 ꙗко185 идеть ꙁмы186 *ть иꙁь дрѣвениць и вьсѣдеть вь пернатице и сѣдеть187 на 
мѣстѣ нарицаѥмѣмь188 ѡвьче поле и по семь189 побѣдить кь себѣ все ѥꙁыки и створеть190 брани191 

165 С: велможе.
166 С: съ собою.
167 С -5.
168 С: идеть.
169 С: на.
170 С: иже.
171 С: Не ѹтаениемь.
172 С -1.
173 С: иде.
174 С -1.
175 С: кралѥвѹ.
176 С -1.
177 С: иже.
178 С: нарицает се.
179 С: Меꙁеина.
180 С ↔.
181 С: проꙁебе.
182 С -1.
183 * С ø.
184 С: 3, 2, 1.
185 С -1.
186 С: ꙁмеи.
187 * С ø.
188 С -2.
189 С -2.
190 С: творить.
191 С: брань.
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великиѥ192 и сѣкѹть се193 сами194 ꙗко и195 трава польскаꙗ196 напльнить се197 стѹденьць198 
ѡть крьве199 ихь200

*Ѡле чюдо се дивноѥ ае би вѣдѣль ꙁападьны то не би се дрьжаль сь ꙁмиѥмь201 пи-

сано бо ѥсть не202 имать скѵмень203 сь львомь204 пожировати и *се вы даю ꙁнамение не аꙁь 
нь дѹхь светы ѥгда ѹꙁрите ǀǀ (255а) сконьчаниѥ царьствиꙗ на ꙁемли мѣꙁинѣи и потомь 
не имать царь вьстати ѡть того колѣна нь205 вьстанета206 два кнеꙁа ѥдьнь207 ѡть вьстока 
а208 дрѹгы ѡть ꙁапада ꙁападьны же209 дрьжить ꙗростию210 вьсточныи миромь211 и сьбе-
реть212 расточеннаꙗ213 *ꙗцѣмь же ѡбраꙁомь сбереть кокошь пьтѣньцѣ своѥ подь крилѣ свои и 
бѹдѹть вельможе вь лѣта ѥго ꙗко и кнеꙁи а нии ꙗко и властелинь иждивѹть лѣта своꙗ 
беꙁь скрби до повелѣньнаго имь214, 215 тогда216 подвигнеть се бестѹдьны217 ꙁмы218 тьи219 сь 
ѡвча пола *сь всѣмы странами и поведеть ѥ сь веселиѥмь220 ꙗцѣмь же221 ѡбраꙁомь222 новы 

192 С: крѣпкѹ, ↔.
193 С: сьсекѹть.
194 С -1.
195 С -1.
196 С ↔, + лѣгѹть, и.
197 С: напльнет се.
198 С: стѹдѣнци.
199 С: крьви, 2, 3, 1. 
200 С -1.
201 * С ø.
202 С -1.
203 С: с кымь.
204 С: лъвь, + въкѹпе, 3, 2, 1.
205 * С ø.
206 С: вьстанѹть.
207 С: единь.
208 С -1.
209 С -1.
210 С + а.
211 С: мачь.
212 С: сьберѹце, + вьсе.
213 С: расточенїа.
214 * С ø.
215 ** Ц ø, + и.
216 С: и.
217 С -1.
218 Ц ↔.
219 С, Ц -1.
220 Ц -3.
221 Ц -1.
222 Ц + ꙗко.



Српски преписи Виђења пророка Исаије 47

женихь поведеть223 дрѹгы своѥ224 на брак225 и речеть226 имь227 поидѣте сь мною на бракь228 
да видите славѹ мою писано бо ѥсть да229 придеть230 вьскраǀǀи231 (255б) ꙁемле и232 видить233 
прѣмѹдрость соломѹню и тогда234 придеть235 вь новы236 ѥросалимь *ѥже нарицаѥть се 
коньстатинь градь237 и238 тлькнѹвьшю239 ѥмѹ240 ѡтьврьꙁѹть се241 врата и досѣчеть се мѣста 
нарицаѥмаго тавора и тогда242 иꙁидета243 ѡть светыѥ244 прѣмѹдрости два245 мѹжа246 ꙗже247 
наричета се248 агы249 софиꙗ250 ѥдинь251 именемь252 архангельскымь253 михаиль вь254 вѣньци255 

223 * С: и повѣдеть вьсе еꙁикы сь собою ꙗко и нови жениихь, Ц: 3, 1, 2.
224 С: свои.
225 С -2.
226 С: рече.
227 Ц -1.
228 С -6, Ц -2.
229 С -4, + И.
230 С, Ц + отрокь.
231 С: оть краꙗ, Ц: ѡть краи.
232 С, Ц -1.
233 С: видеть, Ц: видѣти.
234 С -2, Ц -1.
235 С: Идеть.
236 С, Ц + градь.
237 Ц -5.
238 Ц + и ꙗветь се.
239 Ц: коснѹвшꙋ се.
240 Ц + и.
241 Ц + емѹ.
242 * С ø, Ц: тагда.
243 С: Иꙁидеть.
244 С + оть.
245 Ц: дѣва.
246 Ц -1.
247 С, Ц: иже.
248 С, Ц: нарицает се.
249 С: светаа, Ц: ꙗки.
250 Ц + мѹжѹ.
251 С: Единомѹ, Ц: емꙋ.
252 С, Ц: име, Ц ↔.
253 С: аггель, Ц: аггельско.
254 С, Ц: Оу.
255 С, Ц: вѣнце.
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и256 вьꙁрить257 на не258 сь259 ꙗростию260 и тьгда вьжаснѹвьше се261 и сметѹть се вельми262 и 
сѣкѹть се263 сами264 ꙗко265 трава266 польскаꙗ267 ꙗко мои268 морѹ269 напльнити се270 ѡть 
крьве271 всѣхь ꙁемль272

Ѡ273 дивьноѥ274 чюдо како275 бѹдеть тогда276 скрьбь277 ꙗко278 нѣсть была ѡть начела279 
сего280 мира *то281 ни282 имать283 быти ти потомь284 блажень285 ѥсть чловѣкь ть286 иже287 

256 С, Ц -1.
257 С: ѹꙁри, Ц: ѹꙁрить.
258 Ц -2.
259 С -3.
260 С: ꙗрость, + свою, Ц + своею.
261 С, Ц -4.
262 С, Ц -1.
263 С: сьсекѹт се.
264 С: дрѹгь съ дрѹгомь своимь, Ц: дрѹгь дрѹгомь.
265 С, Ц + и.
266 С: сено.
267 С: польское, Ц ↔.
268 С + и.
269 Ц: морѣ.
270 С -2.
271 С: крьвїи, Ц: крьви.
272 С, Ц: еꙁыкь.
273 С, Ц: Ѡлѣ.
274 С -1, Ц: велїе.
275 С -1, Ц
276 С ↔.
277 Ц: 2, 3, 1, + тѹ.
278 С, Ц: ꙗкоже.
279 Ц: сложенїа.
280 С, Ц: всего.
281 Ц -1.
282 * С: ни же.
283 С: можеть.
284 С, Ц -2.
285 Ц: блажени.
286 Ц -3.
287 С -4.
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иꙁбѹдеть288 ǀǀ (256а) того289 чась290 лютаго сирѣчь сѣча того291 писано бо ѥсть292 ꙁмию293 
томѹ294 пасти295 на мѣстѣ томь296 нарицаѥмѣмь297 адринополе298 нь прословеть се гигово поле299 
и300 потомь не имать301 слѹти се302 адринополе303

иѥросалиме иѥросалиме304 ꙗко много беꙁакониѥ ѹмножи се305 ѹ306 тебѣ ꙗко307 
многа крьвь мьстить се308 ѡть309 тебе310 тогда сьбѹдеть се311 реченноѥ312 ꙗко313 придѹть 
птице314 небесьные и напиють се ѡть крьве чловѣчьскы315 и ꙁвѣриѥ ꙁемльни316 наꙗдеть 
се317 ѡть телесь318 тѣхь319 ꙗко320 мьстить се321 крьвь праведьнича322

288 С: иꙁидеть, Ц: ꙁбѹдеть.
289 С: тьго.
290 С, Ц ↔.
291 С, Ц -3.
292 С, Ц + ꙗко.
293 С: ꙁмеи, Ц: ꙁми.
294 С -1, Ц: тꙋ.
295 С: паднеть, ↔, Ц: 2, 3, 1.
296 Ц -1.
297 С -3, Ц: нарицаемимь.
298 С: Дрѣнополи, Ц: андрѣино полѥ.
299 С -5.
300 Ц -6.
301 С -2, Ц: имамь.
302 С: наречеть се, Ц: слишати се.
303 С: полѥ его, Ц: андрѣꙗинополь, + на прославеть се єгово поле ѡвьче. поле ѡ.
304 Ц -1.
305 С: ѹмножит се.
306 С: въ.
307 С, Ц: и.
308 С: проливает се.
309 С, Ц: окрьсть.
310 С, Ц + и.
311 С, Ц: бѹдеть.
312 С: реченїе.
313 С -1, Ц: и.
314 С: птици.
315 С -6.
316 Ц: ꙁемльсце, + и.
317 Ц: наꙗдить се.
318 С, Ц: месь.
319 С, Ц: чловѣчьскихь.
320 Ц + да.
321 Ц: спить се.
322 Ц: правиднихь.
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и тогда речеть323 михаиль ѡставшимь324 ѥꙁыкомь видите325 ꙗко аꙁь ѥсьмь кнеꙁь всѣмь 
ѥꙁыкомь326 да327 идѣте328 юже329 вь своꙗ330 си331 кьждо вась332 и живѣте333 миромъ и дамь 
вы334 ꙁа335 ѡрѹжиѥ ножь336 ǀǀ (256б) и337 тогда начьнѹть жити миромь338 вьси339 ѥꙁыци *и 
погибьшиа340 лоꙁа породить се341 и вса342 *пола сельнаꙗ343 житомь344 и тогда поиде345 старица 
подьпираюи се346 жьꙁломь идѹи347 ѡбрѣеть348 наге349 кости чловѣчьскиѥ350 и вьсплачет 

323 С, Ц: рече.
324 С: оставишїимь, Ц: ѡтьставшимь.
325 С, Ц: вѣдите.
326 С: 3, 1, 2, С + странимь, Ц + странамь.
327 С, Ц -1.
328 С: Идеть.
329 С, Ц: кьждо.
330 Ц: свою.
331 С + места, Ц: ꙁемлю.
332 С, Ц -2.
333 С: живеть.
334 С: дави.
335 Ц -1.
336 С: ножи.
337 С -1.
338 С -3, Ц -1.
339 С, Ц: оставши.
340 * С, Ц: ꙗко, Ц: и.
341 С: плодѣт се, Ц: породите се.
342 С: въсака.
343 Ц: вьселенаꙗ, + и.
344 * С: жита ꙁемльнаа, Ц: жита.
345 С, Ц: иꙁидет.
346 С: подпираюе се.
347 С, Ц: и.
348 С: отмештеть.
349 С, Ц -1.
350 С: чловѣче, Ц: чловѣкомь.
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се ꙁреи ихь а351 глаголюи сице352 лѹба353 чеда354 почто355 погибнѹсте356 дрѹгь ѡть дрѹга 
а357 се358 ти би жити359 не360 ѹмали се плодь361 чловѣчьскь362 на ꙁемли

и363 тогда364 поживеть новы ѥросалимь ѡрѹжиѥмь тѣмь365 вь дрьвь366 мѣсто367 
ꙁ҃368 лѣть369 и *по семь живеть370 михаиль371 вь новѣмь ѥросалимѣ до повелѣнаго372 
ѥмѹ373 и вь дьни374 лѣть375 ѥго376 родить се богопротивьникь377 ѡть монастыра378 и 
вьꙁдоить се379 вь манастыри380 и бѹдеть381 краснѣи382 народа а383 льсть384 сь385 приꙗꙁнию386 

351 С, Ц -3.
352 С, Ц: О.
353 С: любима, Ц: лꙋбла.
354 С + моꙗ, Ц: чꙋдеса.
355 С, Ц: что.
356 С, Ц: погибосте.
357 С: и.
358 С: ви.
359 С: жили, Ц -5.
360 С: понеже, Ц: наѹмали се.
361 Ц: родь.
362 С, Ц: чловѣчьскыи.
363 С -3, Ц -1.
364 С: То.
365 Ц: твоимь.
366 С: древе.
367 С: места.
368 С: ѕ҃.
369 С, Ц: 4, 5, 1, 2, 3.
370 Ц -3, + кнеꙁь.
371 Ц + иметь жити.
372 Ц: реченаго.
373 Ц: мѹ, + дьне.
374 Ц: та.
375 Ц: лѣта.
376 * С ø, Ц -1.
377 Ц: богѹ противникь, + ѡть киалꙋћѣрице (Sic!).
378 С -2.
379 С: вьспитет се, Ц: вьꙁдоиѥть.
380 С: манастирѣ.
381 С: бысть.
382 С: красань, Ц: красни.
383 С -2, Ц: и, + вьсь.
384 С, Ц: ластїю.
385 С, Ц -1.
386 С: неприꙗꙁнию, Ц: неприꙗꙁною, + и.
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*начнетъ ǀǀ (257а) творити вса ѹгодиꙗ михаилѹ кнеꙁѹ вьспитаѥть се387 подь властию388 ѥго 

и389 ѥгда скончають се дьниѥ михаилѹ кнеꙁѹ390 идеть391 кь392 крьстѹ и393 поклонить се394 

ѥмѹ395 и вьꙁложить вѣньцъ свои на крьсть и прѣдасть дѹхь свои богѹ396 и тогда вь 

него мѣсто397 сѣдеть398 богопротивьникь на столѣ399 ѥго400 и начнеть *имь401 творити мѹке 

и402 чюдеса вь ѡчию чловѣкомь а403 мѹче404 вѣрѹюеѥ вь бога405 и начнеть406 поꙁнавати 

сѹе на ѡнои странѣ и мѹчити407 христиꙗни408 веле409 имь410 гдѣ сѹть иже411 вѣроваше412 

вь413 христиꙗньскиѥ414 книгы и начнеть415 врѣи416 трьниѥ417 христиꙗни418 дрѹгимь 

387 Ц: вьꙁвѣстить.
388 Ц: ѡбластїю.
389 * С ø, Ц + начнеть творити, вьса ѹгодна ємѹ.
390 С, Ц -1.
391 С + же.
392 Ц -1.
393 Ц -1.
394 Ц: поклонити се.
395 Ц -1.
396 С, Ц: Господеви.
397 С, Ц -3.
398 С: сѣдить, Ц: станеть.
399 С: прѣстолѣ, Ц: мѣстѣ.
400 С, Ц: томь.
401 Ц -1.
402 Ц -2.
403 Ц: и.
404 Ц: мѹчити.
405 Ц -3.
406 Ц: начнꙋть.
407 * С ø, Ц -7.
408 С: люди, ↔, Ц: христїꙗне, + и.
409 С: глаголѥ, Ц: гаголати.
410 С, Ц -1.
411 Ц -1.
412 Ц: вѣровавше.
413 С -3, Ц -1.
414 С, Ц: светые.
415 С + имїи, Ц + богопротивникь.
416 С: врьшти, Ц: врѣћи, + нимить.
417 Ц: трѣнїе.
418 Ц + а.
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ѡдобычь419 иꙁвиꙗти црѣва420 и тогда421 вѣрѣны вьꙁѹпиють422 кь богѹ ǀǀ (257б) *и господь 

богь423 ѹслышить424 *ѥ божиа же мати425 ѹслышить426 глась чедь своихь вьпиюихь и 

скоро истечеть такожде же427 и428 ѡтьць небескы429 ѹслышить430 глась вѣрныхь431 своихь432 

вьпиюихь433 и пошлеть сына своѥго ѥдиночедаго434 сь ангелы своими435 свежеть436 диꙗвола 

ѹꙁами нераꙁдрѣшимами437 и438 тѹ бѹдеть плачь и скрьжьть439 ꙁѹбомъ блажени440 же сѹть441 

иже442 вь443 вѣрѣ почиютъ444

богѹ же445 нашемѹ446 слава447 вь вѣки аминъ448

419 Ц: начнеть.
420 С -5, Ц: чрѣва, + ѡть дѹбиꙗ.
421 С, Ц -1.
422 С, Ц ↔.
423 Ц -1.
424 Ц ↔.
425 * Ц: идѣть при ꙗцѣмь ѡбраꙁомь. и придеть мати єго.
426 Ц: ѹслишавши.
427 * С ø, Ц -6.
428 Ц: ꙗко.
429 С -2, Ц: небесни.
430 Ц: ѹслиши.
431 С -1.
432 С: ихь.
433 С -1, Ц -2.
434 С -1, Ц: ѥдиночеднаго.
435 С, Ц + и.
436 С, Ц: свежѹть.
437 С, Ц: нерѣшимимїи.
438 С -1.
439 Ц: скрьжить.
440 С: божїи.
441 Ц -2.
442 С -3.
443 Ц: ѹ.
444 С: скончают се, Ц: почививають, + ꙗкоже прѣдꙋть се ѡсꙋждени бꙋдꙋть.
445 С -1.
446 Ц + їсꙋхристꙋ.
447 Ц + и поклананїе ѡтьцꙋ.
448 С -1, Ц -3.


