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ОДЛОМАК СРПСКОГ ПАРИМЕЈНИКА ИЗ МОСКВЕ 
(текстолошка анализа и издање текста)*

У ра ду се го во ри о од лом ку срп ског па ри меј ни ка из Др жав ног 
исто риј ског му зе ја у Мо скви (ГИМ, збир ка П. И. Шту ки на, бр ој 31), 
ко ји је, по ми шље њу ауто ра, на стао у дру гој де це ни ји XIV ве ка. 
Спо ме ник је зна ча јан за исто ри ју срп ске пи сме но сти по што је до да-
нас са чу ва но са мо осам срп ских па ри меј ни ка, це лих и у фраг мен-
ти ма, и го то во сви су из XI II–XIV ве ка. Из вр ше на је де таљ на тек-
сто ло шка ана ли за ово га спо ме ни ка у срав ње њу с дру гим срп ским 
и глав ним сло вен ским па ри меј ни ци ма. За тим се да је из да ње це ло-
ви тог тек ста, пра ће но свим фо то гра фи ја ма, као и на по ред ни пре глед 
увод ног одељ ка из не по сред но ана ли зи ра них спо ме ни ка.

Кључ не ре чи: Све то пи смо, Па ри меј ник, тек сто ло ги ја, срп ска 
ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка.

1. о ПА ри меј ни ци мА. Сло вен ски па ри меј ник (грч. προφητολόγιον), као 
збор ник оде ли тих при ча из Све тог пи сма, пре те жно Ста рог за ве та (грч. παροιμία 
’при ча, анег до та, по сло ви ца‘) ко је се чи та ју на ве чер њем бо го слу же њу, а 
по не кад и у на ве чер је (тј. уочи) ве ли ких цр кве них пра зни ка, као и то ком 
Ве ли ког по ста,1 на стао је у вре ме ра не пре во ди лач ке де лат но сти Со лун ске 
бра ће, у окви ру њи хо вог пр о грам ског при пре ма ња бо го слу жбе них књи га за 
по ди за ње сло вен ске цр кве у Ве ли кој Мо рав ској (Алек се ев 1999: 152; слА ве вА 

* Рад је на стао у окви ру пр о јек та Об ра да ста рог срп ског пи са ног на сле ђа и из ра да 
Реч ни ка цр кве но сло вен ског је зи ка срп ске ре дак ци је, ко ји се спро во ди уз ма те ри јал ну по др-
шку Ми ни стар ства пр о све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Р. Ср би је (бр. 178030).

1 Де таљ ни је в. ЕП III: s. v. па ри ме ји, 1431 (сА вА, епи скоп шу ма диј ски). Гру пи са њем 
па ри ми ја мо гу се ре кон стру и са ти зна чај не тек сту ал не це ли не би блиј ских књи га (це ла Књи-
га пр о ро ка Јо не и при бли жно тре ћи на оби ма Књи ге пр о ро ка Иса и је, По ста ња и При ча Со-
ло мо но вих, док се дру ге на ла зе у знат но ма њој ме ри, в. Алек се ев 1999: 23). У па ри меј ни ци ма 
се још на ла зе и бо го слу жбе не ру бри ке ко ји ма се ре гу ли ше ре до след чи та ња па ри ми ја на 
цр кве ним слу жба ма, као и ма ње пе снич ке фор ме ко је их пра те – пр о ки ме ни, тр о па ри и сти-
хо ви пса ла ма.



2009: 95–96; јо вА но вић-стиП че вић 2005: 12; стиП че вић 1970: 348). Овај древ ни 
пре вод, на жа лост, ни је са чу ван, али је ана ли за лек си ке и дру гих пре во ди лач-
ких по себ но сти по ка за ла да је он мо рао би ти јед но вре мен с пр вим пре во дом 
Је ван ђе ља, Апо сто ла и Псал ти ра.2 До нас су до пр ли из ме ње ни пре пи си 
ко ји су мла ђи за три и ви ше сто ле ћа од ово га вре ме на. Нај ста ри ји је ру ски па-
ри меј ник из збир ке Ру ског др жав ног архи ва ста рих ака та (тзв. Ско во род ски 
па ри меј ник), ко ји је пре пи сан кра јем XII – по чет ком XI II ве ка на пр о сто ру 
Нов го ро да (РГА ДА, ф. 381, бр. 50).3 У исто ри ји пр о у ча ва ња ове сло вен ске 
књи ге нај зна чај ни ји је Гри го ро ви чев па ри меј ник из Ру ске др жав не би бли о-
те ке, пре пи сан у при бли жно истом вре ме ну (РГБ, Григ. 2 (М. 1685)).4 Овај 
ру ко пис, и по ред не сум њи вих ино ва ци ја, пр о ду жа ва тра ди ци ју ћи ри ло ме-
то ди јев ског архе ти па, чи ји је је дан од пре пи са до нет из Мо рав ске на југ, у 
др жа ву бу гар ског вла да ра Бо ри са I Ми ха и ла. Гри го ро ви чев па ри меј ник је 
на стао у кри лу бу гар ско сло вен ске пи сме но сти, у гра ни ко ја је пре тр пе ла 
не си стем ску ре ви зи ју пре ма дру гом грч ком пред ло шку, на пре ла зу X–XI 
ве ка (ри БА ро вА – ХА уП то вА 1998: III; стиП че вић 1970: 348). Пр о на шао га је 
Вик тор Ива но вич Гри го ро вич у ма на сти ру Хи лан да ру (нпр. Гри Го ро ви чъ 
1852: 64), па је оту да ду го на зи ван и „Хи лан дар ским па ри меј ни ком“. 

До са да шња пр о у ча ва ња по ка за ла су по сто ја ње три ре дак ци је сло вен-
ских па ри меј ни ка. У на у ци су ду го у об зир узи ма не са мо је зич ке и тек сто-
ло шке по је ди но сти (нпр. стиП че вић 1970: 349–367), а за тим су, на осно ву 
упо ред ног ис тра жи ва ња сло вен ских и грч ких па ри меј ни ка оне пот кре пље не 
за па жа њи ма о ком по зи ци о ном устрој ству ру ко пи сних књи га (пре ма за сту-
пље но сти по је ди них пра зни ка у Цвет ном ци клу су, тј. „пре ма ди фе рен ци јал ној 
озна ци струк ту ре“). Пр ву гру пу чи не ру ко пи си са Цвет ним ци клу сом (по-
крет ним пра зни ци ма), без Пре по ло вље ња Пе де сет ни це (грч. Μεσοπεντηκοστή), 

2 С овим се, ипак, сла же ве ћи на пр о у ча ва ла ца, по чев од И. Е. Јев се је ва (ев сѣ е въ 1897: 
901–902). По Јев се је вље вом за па жа њу, сло вен ски пре вод бо го слу жбе них ста ро за вет них 
чи та ња мо гао је би ти за вр шен до 879. го ди не (1897: 902). За ни мљи во је пи та ње грч ких про-
фи то ло ги ја ко ји ле же у осно ви ци сло вен ских па ри меј ни ка. Де таљ на ана ли за око 160 са чу-
ва них пр о фи то ло ги ја осве тли ла је по сто ја ње два ти па – ве о ма ра ши ре ног ца ри град ског и 
ма ње за сту пље ног ју жно и та ли јан ског (Пич ХАд зе 1986: 21). А. А. Пич хад зе је, још, уочи ла 
бли скост пр во бит ног сло вен ског па ри меј ног тек ста с пре пи си ма пр о фи то ло ги ја ка кви да-
нас по сто је у ју жно и та ли јан ским ма на сти ри ма, а из гу бље ни су у Ца ри гра ду (Алек се ев 
1999: 152–153). 

3 Де таљ ни је в. СКСРРК XIV в.: При ло же ние II, бр. д48, стр. 641–643; кня зев скАя – ко
ро Бен ко 2003: 39–41. Из гле да да је овај па ри меј ник, ипак, не што ста ри ји од Гри го ро ви че вог 
па ри меј ни ка (ри БА ро вА – ХА уП то вА 1998: VI II; кня зев скАя – ко ро Бен ко 2003: 41).

4 Озбиљ на пр о у ча ва ња сло вен ских па ри меј ни ка по че ла су кра јем XIX ве ка и зна чај-
ни ре зул та ти су за о кру же ни већ до по чет ка Пр вог свет ског ра та у ра до ви ма Р. Бран та, И. 
Јев се је ва и А. Ми хај ло ва (јо вА но вићстиП че вић 2005: 10–13; Алек се ев 1999: 152). По себ но 
ме сто при па да не до вр ше ном Бран то вом из да њу Гри го ро ви че вог па ри меј ни ка с ва ри јан та ма 
из 15 ру ко пи са, да тим у кри тич ком апа ра ту (1894–1901). За ње гов опис в. СКСРРК XI–XI II вв.: 
бр. 161, стр. 175–177. О но ви јим ис тра жи ва њи ма сло вен ског па ри меј ни ка в. Čermák 2008.

364



у ко ји су рас по ре ђе ни не по крет ни пра зни ци (Гри го ро ви чев па ри меј ник и 
Де чан ски, бр ој 141). Дру гу гру пу пред ста вља ју ру ко пи си са Цвет ним ци клу-
сом без Пре по ло вље ња и не по крет них пра зни ка (Хи лан дар ски, бр ој 313, и 
За ха ри јин па ри меј ник). У тре ћој гру пи су ру ко пи си с не про ши ре ним Цвет ним 
ци клу сом, ко ме је до дат пра зник Пре по ло вље ња (Лоп ко вљев (одн. Хлу до-
вљев) па ри меј ник, Цр ко ле ски, бр ој 4, и Бе о град ски па ри меј ник). Срп ски па-
ри меј ник из Санкт Пе тер бур га тек сто ло шки је ср о дан Гри го ро ви че вом па ри-
меј ни ку, али се, су де ћи пре ма сте пе ну ње го ве тре нут не очу ва но сти, на ла зи 
у дру гој струк тур ној гру пи (јо вА но вићстиП че вић 2005: 21–23; 1995: 150–154; 
1988: 58–66). 

То ком XIV ве ка, па ри меј ни ци из ла зе из бо го слу жбе не упо тре бе јер се 
па ри ми је пре ме шта ју у три о де и ми не је, те је, сто га, њи хов бр ој огра ни чен 
(БоГ дА но вић 1980: 166; Алек се ев 1999: 24).5 До XV у зна чај ној ме ри од у ми-
ре њи хо во пре пи си ва ње, што се не дво сми сле но ви ди у ка та ло шким пре гле ди-
ма са чу ва них ру ко пи сних збир ки, где се, ту и та мо, и ка сни је мо же пр о на ћи 
по ко ји, уса мљен па ри меј ник.6

Удео срп ских па ри меј ни ка у про у ча ва њу исто ри је сло вен ских па ри-
меј ни ка ни је ма ли, упр кос њи хо вом не ве ли ком бро ју (јо вА но вић 1976: 10–18). 
Са чу ва но је осам па ри меј ни ка срп ске ре дак ци је: Бе о град ски па ри меј ник 
(На род на би бли о те ка Ср би је, Рс 652 и фраг мен тар ни лист Рс 2, пр ва че твр-
ти на XI II ве ка; за опис в. штА вљА нинЂор Ђе вић и др. 1986: бр. 2, стр. 2–3, 
бр. 168, стр. 361–365), Срп ски па ри меј ник (Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, 
Q. п. I 51 и че ти ри фраг мен тар на ли ста у Цен трал ној на уч ној би бли о те ци 
Ака де ми је на у ка Укра ји не, ДА/П. 387 и 388, дру га че твр ти на XI II ве ка; в. 
СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 215–216, стр. 235–236), Хи лан дар ски па ри меј ник 
(Хи лан дар, број 313, дру га че твр ти на XI II ве ка; в. БоГ дА но вић 1978: 132), од-
ло мак Пе тро град ског па ри меј ни ка (Ар хив Сан ктпе тер бур шког исто риј ског 
ин сти ту та РАН, За пад но е вроп ска сек ци ја, број 687/5, по след ња че твр ти на 
XI II ве ка; в. СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 374, стр. 311; в. мо шин 1974: 200), Де-
чан ски па ри меј ник (Ви со ки Де ча ни, број 141, пре лаз XI II–XIV ве ка; в. БоГ дА
но вић и др. 2011: 564–568), Цр ко ле ски па ри меј ник (Ви со ки Де ча ни – Цр ко-
ле ска збир ка, број 4, 1310–1320. го ди на; в. БоГ дА но вић и др. 2011: 634–638), 
Мо сков ски па ри меј ник (Др жав ни исто риј ски му зеј (Мо сква), збир ка П. И. 
Шту ки на,7 број 31; в. СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 287, стр. 269), Пећ ки па ри меј-
ник (Пећ ка па три јар ши ја, број 100, дру га че твр ти на XV ве ка; в. мо шин 

5 Исто ва жи и за грч ке пр о фи то ло ги је (ODB III: s. v. Pr op he to lo gion, p. 1737 (R. F. tAft)). 
То је вре ме ко нач ног уво ђе ња Је ру са лим ског ти пи ка у цр кве ну прак су Ср ба и дру гих Ју жних 
Сло ве на, што је под ра зу ме ва ло де таљ ну ре ви зи ју свих бо го слу жбе них књи га.

6 До са да је по зна то укуп но око 70 сло вен ских па ри меј ни ка, ру ске, бу гар ске и срп ске 
пр о ве ни јен ци је (Пич ХАд зе 1986: 22).

7 У пи та њу је Пјо тр Ива но вич Шту кин (1853–1912), па си о ни ра ни ко лек ци о нар ста ри-
на, ро ђен у ста ро вер ској тр го вач кој по ро ди ци у Мо скви, ве ли ки да ро да вац Ру ског исто риј ског 
му зе ја. 
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1968–1971: бр. 31, стр. 42). Два па ри меј ни ка су про па ла у по жа ру ко ји је уни-
штио На род ну би бли о те ку у Бе о гра ду то ком не мач ког бом бар до ва ња Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, апри ла ме се ца 1941. го ди не: па ри меј ник број 86 (XIV 
век; в. сто јА но вић 1903: бр. 23 (86), стр. 7), и па ри меј ник број 162 (XV–XVI 
век; в. сто јА но вић 1903: бр. 24 (162), стр. 7). По сле смр ти Алек сан дра Де ро-
ка у ње го вој за о став шти ни ни је про на ђен фраг мент па ри меј ни ка из дру ге 
по ло ви не XI II ве ка (в. БоГ дА но вић 1982: бр. 1079, стр. 80), за ко ји Би ља на 
Јо ва но вић-Стип че вић прет по ста вља да би мо гао би ти из гу бље ни део Де-
чан ског па ри меј ни ка (2005: 27).8

По сле Пр вог свет ског ра та за мр ло је ин те ре со ва ње на у ке за па ри меј-
ни ке. На под сти цај Вла ди ми ра Алек се је ви ча Мо ши на (1894–1987) срп ским 
па ри меј ни ци ма се, од 1964. го ди не, ви ше де це ни ја пре да но ба ви ла Би ља на 
Јо ва но вић-Стип че вић, ду го го ди шњи са рад ник Ар хе о граф ског оде ље ња На-
род не би бли о те ке Ср би је (2005: 18). На њен не се бич ни под сти цај пи та њем 
срп ских па ри меј ни ка, и по себ но, об ра дом Мо сков ског па ри меј ни ка, и са ми 
смо се по че ли ба ви ти, на че му јој овом при ли ком ода је мо по себ ну за хвал ност.

2. срП ски ПА ри меј ник из мо скве. Мо сков ски па ри меј ник је да нас фраг-
мен тар но очу ван. Ње го ва че ти ри ли ста, ве ли чи не 265 х 170 мм, чу ва ју се у 
Др жав ном исто риј ском му зе ју у Мо скви (ГИМ, збир ка П. И. Шту ки на, број 
31). Пр ва два ли ста су у гор њем де сном углу по де ра на, што оне мо гу ћа ва 
чи тљи вост, нај ду же до де сет сло ва у 11 ре до ва пр вог ли ста, од но сно 8 ре до ва 
дру гог ли ста. Текст је из ло жен јед но сту бач но, с 33 ре да по стра ни. Ру ко пис 
је пи са ла јед на ма ње па жљи ва, енер гич на, али ве шта ру ка, с бла гим уко ше-
њем по те за у де сну стра ну, цр ним ма сти лом, уз ме сти мич ну упо тре бу ки-
но ва ра за обе ле жа ва ње но вих пот це ли на. Па ри меј на чи та ња по чи њу јед но-
став ним ки но вар ним ини ци ја ли ма ко ји обич но ста ју у три ре да. Ру ко пис је 
не ко вре ме био у грч кој је зич кој сре ди ни о че му све до че грч ке за бе ле шке 
на мар ги на ма два ли ста (1б–2а).

У ка та ло шком опи су овај срп ско сло вен ски ру ко пис је ши ре да то ван 
XI II ве ком (СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 287, стр. 269), али би ово да то ва ње тре-
ба ло учи ни ти од ре ђе ни јим. Су де ћи по ње го вим па ле о граф ским свој стви ма, 
очи то је да он од го ва ра сти лу Ми лу ти но вог вре ме на (1282–1321). Ини ци ја ли 
су, на при мер, пра ће ни тро у гла стим укра сом уз дно ста бла, ж је пе то по те зно 
с вид ном ре дук ци јом у гор њем де лу, во до рав на спој ни ца у сло ву и је не што 
из над по ло ви не сту бо ва, ста бло ѣ је из над гор ње ли ни је ре да, ра чва сто ч је 
аси ме трич но, сред ње ста бло ѡ не пре ла зи сре ди ну итд. (уп. БоГ дА но вић 
1997: 143–144). У ру ко пи су је при ме њен мла ђи ра шки пра во пис, а ме сти мич-
на упо тре ба за пе те (1б.8, 2а.26, 3а.22), и по ред до ста јед но став ног си сте ма 
над ред них зна ко ва (углав ном тач ка сто пи са ни спи ри ту си и њи хо ве удво је-

8 Го то во сви ови па ри меј ни ци по пи са ни су уз из да ње Бе о град ског па ри меј ни ка (јо
вА но вићстиП че вић 2005: 41–42).
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не ва ри јан те),9 по ме ра вре ме ње го вог на стан ка ка кра ју овог кул тур ног пе-
ри о да, от при ли ке у дру гу де це ни ју XIV ве ка.10

Овај од ло мак па ри меј ни ка са др жи чи та ња за сре ду, че твр так и пе так 
Стра сне сед ми це, из ме ђу ко јих се на ла зе и од го ва ра ју ће по ет ске ми кро цели не:

1) Велика среда 
[На вечерњи]: 
[После првог прокимена, који није сачуван] Књига Излазак 2.14–22 

([прво читање], недостаје почетак 2.11–14 (1а.1–25)); други прокимен (наводно 
136. псалам, а заправо Пс. 137.8), четврти глас; стих (Пс. 137.1); Књига о Јову 
2.1–10 (друго читање, 1а.30–2а.3). 

2) Велики четвртак 
[На првоме часу]: 
Јутарња песма (тропар „Удареније пријем ва ланиту за род чловечаски“, 

у преводу: „Шамаран за људски род“), трећи глас; први прокимен (наводно 
137. псалам, а заправо Пс. 82.19), први глас; стих (Пс. 82.2); Књига пророка 
Јеремије 11.18–23 и 12.1–5, 9–11, 14–15 (прво читање, 2а.12–2б.25); [без заврш-
ног прокимена (Пс. 75.12) и пратећег стиха (Пс. 75.2), који постоје у Григо-
ровичевом паримејнику].

На вечер[њи]:
[Први] прокимен (наводно 138. псалам, а заправо Пс. 139.2), први глас; 

стих (Пс. 139.4); Књига Излазак 19.10–19 (прво читање, 2б.29–3а.23); други 
прокимен (Пс. 139.2), четврти глас; стих (Пс. 139.3, за разлику од Григоро-
вичевог паримејника у коме је Пс 139.4); Књига о Јову 38.1–23 и 42.1–5 (друго 
читање, 3а.27–4а.4); трећи прокимен (Пс. 58.2), трећи глас; стих (Пс 58.3); 
Књига пророка Исаије 50.4–11 (треће читање, 4а.8–29); [четврти] прокимен 
(Пс 2.2), тешки глас (тј. „дубоки“, односно седми у Григоровичевом па ри-
меј нику)11; стих (Пс 2.1). 

3) Велики петак 
[На првоме часу]: 
Јутарња песма (тропар „Данас црковнаја опона ва о[бли]ченије раздра 

се законопреступником“), шести глас; друга песма (тропар „Распеншу ти 
се Христе Боже погибе обида“), први глас; [први] прокимен (Пс 69.2), четвр-
ти глас; стих (Пс. 34.4); Књига пророка Захарије 11.4, 10–13 (прво читање, 
4б.9–20); [други] прокимен (Пс. 11.8), пети глас; стих (Пс. 11.2).

На вечер[њи]:

9 Ту је и по не ка не мар но пи са на ок си ја ко ја би сво јим по ло жа јем ви ше од го ва ра ла кре-
 ма сти ју (грч. κρεμαστή) ко ји се у на шој сре ди ни ја вља од Ми лу ти но вог вре ме на, али сним ци 
ко ји ма рас по ла же мо не до зво ља ва ју ду бље ба вље ње овим пи та њем.

10 Ру ко пис је, да кле, на стао у при бли жно истим вре мен ским окви ри ма ка да и Де чан-
ски и Цр ко ле ски па ри меј ник.

11 Овај глас се и ина че, осим бро јем, име ну је и опи сно – ἦχος βαρύς, to nus gra vis (мир ко
вић 1965: 265; у SJS, ме ђу тим, он се иден ти фи ку је као to nus sex tus, 44 (1992): s. v. тѧжькъ, 561).
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[Први] прокимен (Пс. 67.36); стих (Пс. 25.12) [прокимен дана и без 
стиха у Григоровичевом паримејнику]; Књига Излазак 33.11–13; недостаје 
крај 33.13–23 (прво читање, 4б.25–33).

 
3. тек сто ло шкА АнА ли зА. Сра змер но ма ли од лом ци ово га па ри меј ни ка 

на шли су се у кри тич ком апа ра ту из да ња Књи ге Из ла ска ко ју је, на осно ву 
33 сло вен ска (пре те жно ру ска) ру ко пи са при ре ди ла Ана Абра мов на Пич хад зе 
(1998, спи сак из во ра 8–9). Па да у очи ве ли ка ис пре пле та ност ме ђу об ра ђе-
ним па ри меј ни ци ма. Па ипак, ја сно је уоч љи ва че ста уса мље ност на шег па-
ри меј ни ка у од но су на дру ге, али у исто вре ме и ње го ва ме сти мич на бли скост 
с Гри го ро ви че вим, Лоп ко вље вим и Срп ским па ри меј ни ком (Пб1), а де лом 
чак и с нај ста ри јим, Ско во род ским па ри меј ни ком, као и с не ко ли ци ном ру-
ских па ри меј ни ка, пре све га из XIV ве ка (в. Пич ХАд зе 1998: 30–39).

И ми смо, са сво је стра не, из вр ши ли де таљ но по ре ђе ње срп ског Мо сков-
ског па ри меј ни ка (у ана ли зи да ље: М) с дру гим ре ле вант ним спо ме ни ци ма. 
Пре све га смо га срав ни ли с глав ним пред став ни ци ма сло вен ских па ри меј-
ни ка: ис точ но ју жно сло вен ским Гри го ро ви че вим (Г: fol. 72б–77а) и Лоп ко вље-
вим (Л) и се вер но сло вен ским За ха ри ји ним па ри меј ни ком (З), да би смо га 
сме сти ли у не ку од глав них, [науци познатих] ру ко пи сних ску пи на. Раз у ме 
се, на ши на ла зи су ов де услов ни јер за ви се од ква ли те та кри тич ког апа ра та 
(у на у ци, ина че, ви со ко оце ње ног), на ко ји се осла ња мо (в. ри БА ро вА – ХА уП
то вА 1998: 288–307), бу ду ћи да ни смо би ли у мо гућ но сти да не по сред но ра-
ди мо с из во ри ма или њи хо вим сним ци ма. Ово се на ро чи то од но си на слу ча-
је ве ка да бу де мо пред ста вља ли уда ље ње Мо сков ског па ри меј ни ка од дру гих 
па ри меј ни ка, где се у из да њу Гри го ро ви че вог па ри меј ни ка не да ју тек сто-
ло шке раз ли ке из Лоп ко вље вог или За ха ри ји ног, па се ова два па ри меј ни ка 
(или је дан од њих, ако је дру ги по себ но на ве ден) под скра ће ни цом но се ћег 
из во ра под ра зу ме ва ју као – у да том слу ча ју – исто вет ни с њим. 

У сво ме пре гле ду, по том, да је мо (без пред ста вља ња свих мо гу ћих при-
ме ра) осврт на од но се ко ји вла да ју ме ђу срп ским па ри меј ни ци ма, ко је смо 
об ра ди ли на осно ву фо то гра фи ја ру ко пи са. У ана ли зу су укљу че ни Срп ски 
(С: 41б–48б), Хи лан дар ски (Х: 89б–100б) и Де чан ски па ри меј ник (Д: 130б–
136а). Бе о град ски и Цр ко ле ски па ри меј ник, на жа лост, не ма ју са чу ва не де-
ло ве ру ко пи са у ко ји ма би тре ба ло да се из ла же део са др жан у Мо сков ском 
па ри меј ни ку. Пећ ки па ри меј ник мла ђег је по ста ња, лек сич ки је под но вљен 
и, за ову при ли ку, из ла зи из ужег кру га на шег ин те ре со ва ња (нпр. ино ва ци је: 
Изл. 2.16 свеенникь : иѥреи, Изл. 2.16 кладеньць : стоуденьць, Јов 2.2 ѡбити : 
проходити, Јов 2.6 тьчию : тькмо, Јов 2.9b съдрьжати : ѡдрьжати, Јов 2.9c нѣкыи : 
ѥтерь, Јов 2.10 вьꙁреи : вьꙁрѣти, Јов 2.10 сьтрьпѣти : прѣтрьпѣти; али веома је 
карактеристично преношење грешке која је посведочена у Григоровичевом 
паримејнику: Јов 2.9б дроудихсе(sic)П, дроудихсꙙ(sic)Г – троудихсе М и др.). 
Он се готово од речи до речи поклапа с позном редакцијом паримејника 
(ПР) која је представљена у критичком апарату издања Књиге Изласка А. 
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А. Пичхадзе (в. 1998: 5–6), а такође му, у високом степену појединачно 
одговара и руски Хлудовљев паримејник из XVII века (1998: 9).

Тек сто ло шка ана ли за, укуп но узев, по ка зу је зна чај но сла га ње Мо сков-
ског па ри меј ни ка с Лоп ко вље вим па ри меј ни ком, што ни је нео че ки ва но за 
је дан па ри меј ник са срп ског те ре на. Ко на чан суд, ме ђу тим, ни је та ко јед но-
ста ван, јер се ме ђу тек сту ал не ве зе мо гу рас по ре ди ти на не ко ли ко оде ли тих 
слу ча је ва: 

1) сродност Московског, Лопковљевог и Захаријиног паримејника:
а) подударање: Изл. 2.22 женаМ иЛ З / женѣГ; Изл. 2.22 прокимень.в҃.

псальмь.рл҃ꙅ҃. М иЛ З /ѱалъмърлꙁпрокименъГ; Јов 2.1прѣдьстати М и Л З 
/ прѣдъстоꙗтипрѣдъстоꙗти Г; Јов 2.2диꙗволоу  М и Л З / диѣволови Г; Јов 2.2при-
дохьМ и Л З /придъ Г; Јов 2.3........у  М –диꙗволоу З,кьдиꙗволоу Л / диѣволовї 
Г; Јов 2.3om.М и Л З / ирече Г; Јов 2.9cивьчрьвехь М, ивъчръвехъ Л З / чръвеи 
Г; Јер. 11.19иимеМ,иимѧЛ З / имꙙГ; Јер. 11.20давиждоумьстьМ, давиждѫ
мьсть Л З / давиждъмилостъ Г; Јер. 11.22дьериихьМ иЛ З /дѫерѫГ; Јер. 
11.23наведе М, наведѫ Л З /наидѫ Г; Јер. 12.1вьꙁглаголюктебѣ М, въглаголюк
тебѣ З,вьꙁглаголѧктебѣ Л / въꙁглаголꙙтъГ; Јер. 12.3...собою М – прѣдьсобоѧ 
Л З / прѣ-т-обоѧГ; Јер. 12.4...хнетьМ – исъхнеть Л З / исъшетъ Г; 2б, р. 25вь
четврьтькь М и Л З / om.Г; Изл. 19.10 симь М и Л З / om.Г; Изл. 19.13 боМ и
Л З / om.Г; Изл. 19.15ирече М и Л З / речеГ; Изл. 19.18оужасошесе М, оужасошѫ
сѧ Л З / жасѫсꙙГ; Јов 38.3 ѡтьвѣаи М и Л З / ѡтъвѣаешиГ; Јов 38.4 ѡсновахь
М иЛ З / ѡсноватимиГ; Јов 38.5 илиМ иЛ З / лиГ; Јов 38.19 вьдвараѥтьсе М,
вьдварѣетсѧ Л З/оудварѣетъсꙙ Г; 4а, р. 5 глась.ꙁ҃.М иЛ З / гласътꙙжъкъГ; 
Ис. 50.4 дасть М и Л З / даетъГ; Ис. 50.5 ѡтьврьꙁаѥть М иЛ З / ѡтъвръꙁетъ Г; 
Ис. 50.6 миМ и Л З / моиГ; Ис. 50.7 ꙗкоМ иЛ З / ѣкожеГ; Ис. 50.8 иктоМ и
Л З /кто2Г; Ис. 50.9 ꙗко М и Л З /ѣкоиГ; Ис. 50.11 и2 М иЛ З /ѣкоГ; 4а, р. 
33 црьковнаꙗ М и Л З /цръкъвиГ; 4б, р. 9 ꙁахаринаМ, ꙁахариина Л З /ѥꙁекиїна 
Г; Зах. 11.11хананеи М, хананѣи Л З /ханаѡнѣнеГ; Зах. 11.12кьнимьМ иЛ З /
снимъ(sic)Г; Изл. 33.11 кьмоисеѡвиМ, кьмоисеѡвыЛ116 З / моисеѡвиГ; Изл. 
33.11 кьлицоу М и Лbis З / вълице Г; Изл. 33.12 ты М и Лbis З / тъГ; Изл. 33.13 
ѡбрѣтохьМ иЛ З / ѡбрꙗтъГ; 

б) велики степен међусобног слагања: Јов 2.3всеМ – ивсе Л З /om.Г; 
Јов 2.5роукоутвою М – рѫкѫсвоѧ Л З / рѫкѫГ; Јов 2.10сиѥглаголѥши М –тако
глаголаЛ З / глаголаГ; Јер. 11.19неꙁлобиво М – неꙁлобно Л З /беꙁлобно Г; Јер. 
12.1ꙗкоѡтьвѣакьтебѣѻбаче М – ꙗкоѡтьвѣаѫктебѣѡбаче Л З / om.Г; Јер. 
12.3сьбериМ – сьбериѧЛ, З / събираѧГ; Јер. 12.5вьдостоꙗниѥихьсвоѥ М – вь
достоꙗниѥсвоеЛ З /въдостоꙗнїе Г; Изл. 19.18ибишежевьсигласитроубныи.
прѣбиваюекрѣпциꙁѣло М – и(om.З) бышѫ[+ же З]гласытрѫбныиприбываѫе
крѣпльшеиꙁѣло Л З / om.Г; Јов 38.4 оумреть(sic)М – мѣешиЛ З / раꙁоумѣешїГ; 
Јов 38.6 кроуꙁыѥѥМ – крѫꙁиеЛ –столпиѥꙗ З /крѫꙃиГ; Јов 38.15 ѡтьѥхжеМ 
–ѡтьѧтлижеЛ, (жели) З /ѡтъѧтли Г; Јов 38.17 страхьМ – страхы Л З /съ
страхомъ Г; Зах. 11.10ѡтьврьгоу М – иѡтьврьгѫи ЛЗ / om.Г;

2) сродност Московског и Лопковљевог паримејника:
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а) подударање: Изл. 2.19 рекошеѥмоу М, рекошѫемоу Л / рѣшѫ Г; Изл. 2.19 
водоуМ, водѫЛ / om.Г; Изл. 2.21дастьМ иЛ / въдастъГ; Изл. 2.21женоу М, 
женѫЛ /женѣ Г; Изл. 2.22 сынаМ иЛ / снъГ; Изл. 2.22 вьторомоуМ, второмоу
Л – вътороумоуЗ /в҃ѥмоуГ; Јов 2.4 ..асть.ꙁадоушоусвою М – дастьꙁадоушѫ
своѧ Л /ꙁадоушѫсвоѧдастъГ; Јов 2.7 ѡтьлицагосподьна М, (господнѣ) Л /
ѡтъгоспода Г; Јов 2.7 пораꙁы М, пораꙁи Л /оудари Г; Јов 2.9 иѡвоуМ иЛ / емоу 
Г; Јов 2.9bтвоиМ иЛ / om.Г; Јов 2.9bѡнихжеаꙁьМ и Л / ихъже Г; Јов 2.9c
ѡбноьнаꙗснѣ М и Л – ѡбноъпрѣбꙑваꙗнаꙗснѣ З / om. Г; Јов 2.9dѡтьтроуда
истрасти М иЛ / ѡтътрдастрастеїГ,ѡтътроудъиѡтъстрастииЗ; Јов 2.9eѥтерь 
М и Л / единъ Г; Јов 2.10om. М и Л / сеГ; Јов 2.10сво...М – своимаЛ /om.Г; 
Јов 2.10инедастьМ и Л /недастъГ; 2а, р. 8.рл҃ꙁ. М иЛ /пвГ; 2а, р. 8да М 
иЛ /иГ; 2а, р. 10стихь М и Л /om.Г; 2а, р. 11–12ѥремиинаМ – ереминаЛ 
/ѥремиеваГ, иерем.. З; Јер. 11.19ведомоМ и Л –водимо З /водимъ Г; Јер. 12.4om.
М иЛ / въсѣГ; Јер. 12.4ѡтьꙁлобьМ и Л / ѡтъꙁлоб Г; Јер. 12.9ꙗкотако
глаголѥтьгосподь М иЛ / om.Г; Јер. 12.11положеннабыстьМ, (положена)Л / и
бстъГ; Изл. 19.11 вьгороуМ,въгорѫ Л / нагорѫГ; Изл. 19.15вьтретидьнь 
М, вьг҃дьньЛ / гдъниГ; Изл. 19.15инепристоупаите М – непристоупаитеЛ 
–непристоупите З / неприкасаитесꙙГ; Изл. 19.18богьМ иЛ / господъГ, om. З; 
Изл. 19.18ꙗкои М иЛ / ѣкоГ; 3а, р. 23 глась.д҃.М и Л / гласъа Г; Јов 38.8 
вьꙁмоуашесеМ, вьꙁмѫашесѧ Л / раждаѣшесꙙГ; Јов 38.11 вьтебѣсамомь М иЛ 
/ въсебꙗГ; Јов 38.15 om.М иЛ /жели2 Г,ли З; Јов 42.2 вѣдѣМ иЛ / вѣмъГ; 
Јов 42.3 ихьженевѣдѣхь.велиꙗиМ и Л,(видѣум. вѣдѣхь)З / om.Г; 4а, р. 32 
Светыи М, свѧтыЛ / свꙙтѧнедѣлꙙ Г /великꙑЗ; 4б, р. 2 распинаѥмаМ иЛ /
пропїнаемаГ; 4б, р. 24 ВьпетькьМ, вьпѧтькьЛ – въпѧтъкъвеликꙑнедѣлꙗ
З /om. Г; Изл. 33.13 иречемоисиМ иЛ / om.Г; 

б) велики степен међусобног слагања: Изл. 2.14 глась М – гласьсы Л / 
глаголо-съ Г, глаголъсь З; Изл. 2.15 глась М – гласьѡнь Л / глаголъсь Г; Изл. 
2.16пришьдьшена.......... М – пришедьженастоуденьцьЛ / прїшедъшеже Г;Изл. 
2.16 ...плахоулѣюеводоу М – чрьпахѫжелѣѫеводѫЛ – чрьпахоуводоулѣюа З 
/ чръпаѣхѫдѣѧѫ (sic) Г; Изл. 2.17 ипочрьпеимьводоу М – ипочрьпеимьвода Л 
– ипочрьпаимь З / om. Г; Изл. 2.21ивьселисе М –ивьселижесѧЛ – въселижесꙙ
Г /въселенъжебꙑсть З; Изл. 2.22 инарече М – наречеже Л / иїменоваГ; Изл. 
2.22 ꙗкобогьѡтьцамоѥгопомоникьмиѥсть.ꙗкоижеиꙁбавимеѡтьроукыфа-
раѡновиМ – ибобогьѡтьцамоегопомоникъмиестьꙗкоиꙁбавимѧиꙁьрѫкыфа-
раѡновыЛ – наречебогъѡтьцѧмоѥгопомоникъмоииꙁбавимѧиꙁроукꙑфараѡсовꙑ
З /om.Г; Јов 2.4 ........чловѣкьМ – иматьчловѣкь Л /естъчловѣкоуГ; Јер. 
11.19исьтремьѥго М – истрѣмьѥгоЛ – иистремъѥго З / иїстрѣм Г; Јер. 12.5
ѡслабѣѥта М – ѡслабѣетѣЛ – ѡслаблѧѥтсѧ З / неѡбѣетѣсꙙ(sic) Г;Јер. 12.15 
кьждоМ –когождо Л / когождоихъГ; Изл. 19.12 никоснитесеМ – никоснѫтисѧЛ 
/ икоснѫтисꙙГ; Изл. 19.12 оубоМ – боЛ / om.Г; Јов 38.2 скрываѥтьМ – скрываѫ
Л – съкрѧиГ / ѥстьсъкрꙑꙗиЗ; Јов 38.14 створиМ –иствори Л /соꙁда Г; Ис. 50.10 
оутврьдитьсе М – оутврьдитесѧѡбоꙁѣЛ /иподъпрѣтесꙙѡбоꙃѣГ; Ис. 50.11 по-
жежеть М –сьжежете Л –жежетеГ / въꙁгнѣаетеЗ; Ис. 50.11 пламеньѥгоже М –
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пламеньиже Л –пламениїжеГ; 4б, р. 2 дроугоѥпѣниѥМ – инопѣниеЛ /инъ 
(гласъ) Г;

3) сродност Московског и Захаријиног паримејника:
а) подударање: Изл. 2.16 .....сѣхоу М – ꙗжепасѧхоу З / пасѫъ Г – пасѧе 

Л; Јов 2.1 Быстьже М, БꙑстьжеЗ / БстъГ; Јов 2.6 ѥгоМ иЗ / и Г; Јов 2.10
господемьМ, господьмьЗ /богомъГ; 2а, р. 4ꙁаоутра М,ꙁаоутра З /въгтек-
тГ; Јер. 11.19живоуиихьМ иЗ / живхъ Г; Јер. 12.1соудьМ, соудъЗ – сѫди
Г Л; Изл. 19.10 свѣдѣтельствоуи М, съвѣдѣтельствоуи З / ꙁасвꙗдѣтелъствоуи Г; Изл. 
19.18вьсхождаше М – въсхожаашеЗ – вьсхождашежеЛ / въсхождаже(sic)Г; Јов 38.1 
иѡвоуМ иЗ / къиѡвовиГ; Јов 38.2 глагольМ, глаголъЗ /глаголГ; Јов 38.4 
ѥгдаМ иЗ / вънегдаГ; Јов 38.9 ѡдѣниѥМ иЗ / ѡдѣꙗнїеГ; Јов 38.12 или М иЗ / 
иЛ /лиГ; Јов 38.17жели М иЗ – же1 Г / om.Л; Јов 38.17иоужасошесе М,и
оужасошасѧЗ –жасошѫсѧ Л / їждасѫсꙙ Г; Зах. 11.10ꙁемльныимь М – ꙁемнꙑмъ
З /моимьꙁемлънымь Л / om.Г; Изл. 33.11 юньси М, оунъсꙑЗ,юнь Л163б / om.Г; 

б) велики степен међусобног слагања: Јов 2.10почто М –въскоуюЗ / om.
Г Л; 2а, р. 11ниоукротиМ –ниоукротибоже З /om.Г; Изл. 19.12 нивьꙁытиМ 
– невъꙁити З / въꙁти Г; Изл. 19.17ивьꙁведе М – ииꙁведе З/иꙁведеГ; Изл. 19.17
синаискоую М – синаискою З /сиѡньскѫѧЛ /синоѧГ; Изл. 19.18испеи М – ѡтъ
пеиЗ / пеиГ; Јов 38.10 ꙁатвориврати М – ꙁатворꙑивратꙑЗ / ꙁатворъевратГ; 
Јов 38.21тогдаМ –ꙗкотъгдаЗ / когда Г;

4) сродност Московског и Григоровичевог паримејника (односно Лопко-
вљевог/Захаријиног), обично као последица чувања старине, али и с изузе-
цима:

а) подударање: Изл. 2.16 .......ше М – наплънишѫ Г / напльнѧтсѧ Л; Изл. 
2.18 придоужекькрагоулеви(sic)М –придѫжекрагоулеви Г –придошажекърагоуи-
леви З / пришедьшекрагоуилѧ Л; Јов 2.2про........ачьскаꙗ М – прохождъвъсѣчъскѫѧ 
Г /похождѫꙁемлѣ Л; Јов 2.3вьнетлиМ, вънꙙтлїГ /... add. оубоЛ З; Јов 2.3рабоу
моѥмоуиѡвоу М и Г /нарабамоегоиѡва  Л; Јов 2.3прѣмоѥмоуМ – прѣмемГ / 
такогоЛ; Јов 2.5 недосегоженьМ, (нѫ) Г /ньсегожеЛ; Јов 2.5 костехьѥго М и
Г / костехьегоипльтиего Л –въкостиѥгоиплътиѥгоЗ; Јов 2.6 ииꙁыдеМ и Г / add. 
жеЛ З; Јов 2.8 иприѥтьМ, иприѧтъ Г / add. жеЛ З; Јов 2.9a иѥе М и Г / ееЛ 
– ѡе З; Јов 2.9bпаметьтвоꙗМ, памꙙ-т-воꙗГ / твоꙗпамѧтьЗ; Јов 2.9dпрѣходеи 
М, прѣходꙙи Г / прѣхождѫЛ; 2а, р. 4вьланитоуМ,вланитѫГ /ꙁаланитоуЗ; 2а, 
р. 12.а҃.М и Г / om.Л З; Јер. 11.21аелинеМ иГ –аелинꙑ Л –аелижене 
З; Јер. 11.22посѣаю М, посꙗаѧГ / посѣюЗ; Јер. 11.23посѣениꙗ М и Г / 
послѣднѣꙗихь Л; Јер. 12.4....лачетьсеꙁемла М – въсплачетъсꙙꙁемѣГ / въсплачет
сѧвсѧꙁемлѧЗ – вьсплачетесѧꙁлаꙗ(sic)Л; Јер. 12.4селнаꙗ М – селна Г / ꙁелнаꙗЗ; 
Јер. 12.10вьжделанноуюМ – въжделанѫѧГ / вьжделѣнѫѫЛ /въжделѣниюЗ; Јер. 
12.14соудѣхьМ, сѫдѣхъГ /сьсѫдѣхь Л З; Јер. 12.14посрѣдѣихь М и Г /и-средꙑ
ихъ З; Јер. 12.15потомьѥгдаМ иГ / поЗ; Изл. 19.13 om.М иГ /илистрѣлами
стрѣлѣнь бѫдетьЛ, (състрѣленъ) З; Изл. 19.16троубиМ, трѫбГ / трбныЛ,троубѣ 
З; Изл. 19.16сииМ, сѫиГ / ижебѣшаЗ; Изл. 19.18синаискаꙗМ – синаїскаГ 
/ сиѡньскааЛ; Јов 38.4 повѣждьжеМ и Г / иповѣждьЛ; Јов 38.11 рѣхь М и Г / 
рекохьЛ; Јов 38.12 дньныцаМ,денънїца Г/ дьницѧЗ; Јов 38.19 вькоѥиМ и Г/ въ



коѥиже З –вькоижеЛ; Јов 38.22 снѣжанаꙗ М иГ / снѣжнаꙗЛ З; Јов 42.5 слыша-
ахьМ – слшахГ /слышахьЛ З; Јов 42.5 ѡкомоѥ М иГ /очимои З; 4а, р. 8 .г ҃.
М и Г / а҃Л / om.З; Ис. 50.4 положи М и Г / положитиЗ; Ис. 50.4 приложи М и Г 
/ приложитиЗ /положиЛ; Ис. 50.5 оуши М и Г / ѡчиЛ; Ис. 50.5 непротивлюсе М, 
непротивꙙсꙙ Г / непротивлѧюсѧЗ; Ис. 50.7 положихьлицемоѥ М и Г / положихьна
лицимоемьЛ /воложихъ(sic)лицемоѥЗ; Ис. 50.10 ктовьвась М иГ / ктовасьЛ,
ктоѥстьвъвасъЗ; 

б) велики степен међусобног слагања: Изл. 2.17 ѡтьгана.. М – 
ѡтъгнашѫ Г или ѡтьгнахѫ Л / иꙁгънаша З; Изл. 2.22 грьсамьМ – герсамъ Г /
герса Л; Јов 2.9dждоуииМ – иждѫиГ / чаюиЗ; 2а, р. 4светыи М – свѧтѧ
недѣлꙙГ / великꙑꙗнедѣлѧЗ / великыЛ; Изл. 19.10 ѡцѣстити М – иѡцѣсти Г / 
иѡчисти З; Јов 38.8 исходьМ – исходꙙ  Г / исхождаашеЗ.

Најбројнији су, ипак, примери самосталног развоја текста Московског 
паримејника у односу на наведене паримејнике. Неколико очигледних гре-
шака вероватно су последица писареве непажње (Јов 38.5 мѣры-и(sic)М / 
мѣреиГ; Јов 38.8 ваты(sic)М / вратГ; 4а, р. 30 людьси(sic)М / людъсти
Г; 4а, р. 33 вьѡпльчениѥ(sic)М /въѡбличенїеГ; Зах. 11.12ѡтьрецѣтесте(sic) М 
/ѡтъръцѣтесꙙГ), мада у фрагменту бар на два места наилазимо на трагове 
ревизије (Јов 2.2: 1б.2, Јов 2.9d: 2б.28), што је уобичајени део писарског 
поступка. Грешке, разуме се, могу бити и наслеђене (нпр. Јов 38.9 прѣдѣли
(sic)М и С, овде доспело из наредног стиха 38.10 / om. Г; Јов 38.23 вьбрани
итоужды (sic)М – вьбраниитежи (sic)С / въдънъбранїитꙙжїГ – поред старијег 
испуштања им. дьнь, овде можда само индивидуална грешка тоужды ум.тежи). 
Примери за удаљење Московског паримејника од типичних представника 
словенских паримејника: 

Изл. 2.14 ивьчераоубиѥгыптѣнинаМ /ѣкожеꙋбиегюптѣнинавчера Г; Изл. 
2.14 om. М / ѣвѣ Г; Изл. 2.15 моисеꙗ...... М / оубитїмоисеа Г; Изл. 2.16..тора
ѡтьцасвоѥго М (на погрешном месту; преметањем на почетку стиха) / иерѥю
жемадиѣмъскоу Г – иереꙗжемадиꙗмьскаго Л З ...иѡтора(етераЛ, om. З) ѡцасвоего 
Г; Изл. 2.17 иꙁбавивьѥ М / om. Г; Изл. 2.17 имь М / om. Г; Изл. 2.18 иречеимь
чтоМ / ѡнъжеречепочтоѣко Г; Изл. 2.18 ипридостеМ / прити Г; Изл. 2.19 иꙁбавить 
М – иꙁбавиГ; Изл. 2.19 начрьпавьМ / почръпенамъ Г; Изл. 2.20 дьеремьМ / къ
дъерѣмъГ; Изл. 2.20 почтотакоѡставилиѥстеМ / ивъскѫѧѡставистетако Г, (та-
кого) Л; Изл. 2.20 приꙁовите М / приꙁовѣтеоубо Г; Изл. 2.21кьчловѣкоу М /оу
чловѣка Г /ѡтъчловѣка З; Изл. 2.21сепетороуМ /сепфорѫГ /семфорю З; Изл. 
2.21дьересвоюМ /дъересвоѧГ; Изл. 2.22 инепраꙁнаМ – непраꙁнѣжеГ; Изл. 
2.22 ѥгоМ / om. Г; Изл. 2.22 om.М /моиси Г; Изл. 2.22 ѥсмьаꙁь М /аꙁъесмъ Г; 
Изл. 2.22 ѥлиꙁорь М /ѥлиаꙁаръ Г /ѥлиѡꙁеръ З; 1а, р. 27 иистинаидѣлоМ /въвѣк
дѣла Г; Јов 2.1ꙗкопридоудьньсьМ / ѣкоседънъпридѫГ / ꙗкоисьдьнь
придошѫ Л З; Јов 2.1om.М / прѣдъстоѣтипрѣдъгосподемъ Г; Јов 2.2прииде М / 
грꙙдеши Г; Јов 2.2подьнебесьнаꙗ М / подънебеснѫѧ Г; Јов 2.3наꙁемли М / ѡтъ
сѫихънаꙁеми Г, (наꙁемли) Л; Јов 2.3неꙁлоби.......М / чловѣкънеꙁлобивъ Г / 
чловѣкаподобнаемоу Л; Јов 2.3аебо М / иееже Г – ееже Л – ѥеЗ; Јов 2.3
..еꙁлобно М / неꙁлоб Г; Јов 2.5послыМ / пославъГ; Јов 2.5 теМ / тебе Г; Јов 2.6 
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иречеМ / речеже Г /речеЛ; Јов 2.6 ньтькмоМ / тъкмо Г; Јов 2.7 ѡтьглавидо
ногоу М / ѡтъногоудоглав Г; Јов 2.8 сѣдѣшеиѡвьвьнѣграданасмѣтии М / тъ
сѣдѣшенасметиивнꙗграда Г; Јов 2.9 лѣтомьжемноꙁѣмьпрѣшьдьшимь М / лѣтоу
жемногоумимошедъш Г; Јов 2.9a ждоуимьМ / ждѫ Г – жыдаѫЛ – жидоу З; Јов 
2.9a маломьврѣменемь М / малаврѣмене Г – маловрѣменеЛ – маловрѣмѧ З; Јов 2.9a 
om.М / чѣѧГ; Јов 2.9a om.М / надѣꙗниГ – надѣꙗниꙗ З /надеждѫЛ; Јов 2.9a 
спасениѥѥмоуѥго М / спасенїѣмоего Г – спасениюмоѥмоу З; Јов 2.9bсежеМ / себо
Г; Јов 2.9bдьериМ / дъерꙙГ; Јов 2.9bстрастьиболѣꙁнь М / страстиїболѣꙁни 
Г; Јов 2.9bвьтье М / вътъетѫ Г; Јов 2.9dааꙁьже М / ааꙁъ Г / аꙁъже З / и
аꙁь Л; Јов 2.9dꙁаблоуждаюꙗкоМ / ꙁаблѫждаѧїѣ Г; Јов 2.9dѥже М / иже Г; Јов 
2.9dom.М / нїнѣГ; Јов 2.9dѡдрьжить М / ѡдръжѫтъ Г – ѡбдрьжѫть Л; Јов 2.9e
господеви.даоуморитьте М / къгосподиїоумри Г; Јов 2.10ѥи М /om. Г; Јов 2.10
приѥховѣ М –приѧхомъ Г; Јов 2.10непрѣтрьпивѣ М /нетръпимъ Г – непотрьпимь 
Л З; Јов 2.10мнѣ... М /ем Г; Јов 2.10господевиМ / боговиГ; 2а, р. 5–6
.....гнѣваисеМ /непрогнꙗвавъсꙙГ –непрогнѣвасѧЛ; 2а, р. 7славатебѣи М /
om.Г; 2а, р. 8раꙁоум.... М /поꙁнаѧтъГ; 2а, р. 10Ктооуподобитьсетебѣбоже 
М /БожектооуподобитъсꙙтебѣГ, (подобитътисѧ) Л; Јер. 11.19ираꙁоумѣхь М / 
нераꙁоумѣхъ Г; Јер. 11.19ипомыслише М / помшление Г – помышлениꙗЛ –
помꙑшлениеꙁло З; Јер. 11.19ꙗкоꙁемлюМ / ѡтъꙁемꙙ Г / въꙁемли Л; Јер. 11.19
поменованноМ / помꙙновено Г /помѣнено Л; Јер. 11.20силоюМ / сил Г /силъ Л З; 
Јер. 11.20соудиправдоу М / соудꙙиправеднаꙗ Г; Јер. 11.20искоуси М / їскшаѧ Г; 
Јер. 11.20om.М / ѣже Г; Јер. 11.20беꙁакониѥмоѥМ / ѡправданиемоеГ –ѡправданиѣ
моꙗ Л; Јер. 11.21намоужиататовыиМ / намѫжѫанататов Г; Јер. 11.21искоуе
М / искѫѫѧ Г / искшаѫе Л; Јер. 11.21доушоуиглаголюе М / доушѫмоѧ
глаголꙙ Г; Јер. 11.22глаголѥМ / глаголетъГ; Јер. 11.22силы М / силъГ; Јер. 
11.22ѡстанканебоудетьвьныхь М /om.Г; Јер. 11.22гладемьиꙁмроуть М /оумрѫтъ
гладомъГ; Јер. 11.23ѡстанкьимьнеѡбреетьсе М /ѡстанъканебѫдетъихъГ; Јер. 
11.23и М / вълѣто Г – вълѣта Л З; Јер. 12.4исчеꙁноуть М / иеꙁноуша З – исчеꙁошѫ 
Л –иеꙁѫГ; Јер. 12.4поꙁемли.ивсептицеМ / иптицѧ Л З – птицꙗГ; Јер. 12.4
и3 М / ѣкоГ – ꙗкоже З; Јер. 12.4рекоуть М / рекошѫЛ – рѣшѫ Г; Јер. 12.11вь
просмраждениѥМ / въпосмрадѫГ; Јер. 12.14прикасаюимседостоꙗниѥмьмоимь М 
/прикасаѧихъсꙙдостоꙗнїмоемъ Г; Јер. 12.14om.М /ихъ1 Г –ѧ Л З; Јер. 12.14
полагаюМ /вълагаѧГ /иꙁлагаюЗ; Јер. 12.15ниꙁложоуѥ М /вложѫѧ Г /иꙁложѫѧ 
Л / поиꙁложениимиихъ З; Јер. 12.15 вьꙁвраоуѥиположоуѥ М / въꙁъвраѫГ; Јер. 
12.15 вьселюихьМ / въселꙙѧГ; Јер. 12.5вьдомисвоѥ.и М / om.Г; 2б, р. 25om.
М / прокименъѱалъмъѯегласъиОбѣаитесꙙивъꙁдадитегосподевибогоу
стихъꙀнаемъвъюдеибогъивъїꙁдраеливелиеимꙙеГ (и др. сл.); 2б, р. 25.рл҃и.
М / рлѳ Г; 2б, р. 26–27ѡтьмоужакриваиꙁбавиме.стихьМ / ѡтъмѫжане
Г (тј. неправедъна Син. псалт.); Изл. 19.10 додьньсь М – дънесъ Г; Изл. 19.10 
испероутьриꙁысвоѥ М – идаисперѫтъриꙁГ; Изл. 19.11 вьдьньтрети.вьдьньбо
трети М / въдънъбогГ; Изл. 19.11 богь М / господъГ; Изл. 19.12 ничесомоу
же М / чесомъ Г; Изл. 19.13аелискотьбоудеть М / аелискотъГ; Изл. 19.13ае
личловѣкьбоудеть М / аеличловѣкъГ; Изл. 19.13неиматьживьбыти М / не
жївъбѫдетъГ; Изл. 19.13глаголагласомьМ / гласыи Л З –гласиГ; Изл. 19.13
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троубьнимь М / трѫбГ; Изл. 19.14иниꙁыди М / ниꙁдежеГ, (ниꙁьиде(sic))Л; 
Изл. 19.14кьлюдемь.сьгорысветыѥ М / съгоркълюдемъисвꙙтѧГ, (ѡсвѧты)
Л; Изл. 19.15кьженамь М / къженѣГ; Изл. 19.16соуеМ / бывшЛ З / бстъ
шоумъ(sic)Г; Изл. 19.16вьстранѣ М –въстанГ / въплъцѣ З; Изл. 19.17соуеѥ
М /om.Г; Изл. 19.17ѡтьстановьсвоихь М /ѡтъстанаГ; Изл. 19.18димѣшесе
М – крѣшесꙙГ; Изл. 19.18снидебогьМ – господъснїдеГ, (богь)Л; 3а, р. 25–26 
стихь.ижепомыслишенеправдоувьсрьдьцисвоѥмь.вьсьдьньѡпльчахоусенаме
браныиМ / стихъПоѡстрїшѫѧꙁк Г; Јов 38.3 ꙗкоимьчь М /ѣкомѫжъГ; 
Јов 38.3 ивьпрошоуМ /въпрошѫжеГ; Јов 38.4 бѣшеМ / бѣГ; Јов 38.6 оудрьжеть
се М / дрѫжишѫсꙙГ, оудроужишасѧ З,дрьжашѫсѧЛ; Јов 38.6 положивиМ / по-
ложеиГ; Јов 38.6 краиоугльнииМ / ѧглъниГ; Јов 38.8 иꙁаградишеМ / ꙁаградихъ
жеГ; Јов 38.8 рекшераждаѥсе М / om.Г; Јов 38.9 прѣдѣли(sic)М / om.Г; Јов 
38.10 иположихьимьМ / положихъжеем Г; Јов 38.12 створиихьМ / оучинїхъ Г; 
Јов 38.13 приѥтьсеМ /приѧтисꙙ Г; Јов 38.13 ꙁемлѥ М /ꙁеми Г; Јов 38.13 истрасти
(sic)нечьстивихьѡтимоуѡтьнихь М /[add.иЗ]истрꙙстинечъстївѧѡтънеѧ Г; 
Јов 38.14 ѥлико М /лит Г – илитыЛ З; Јов 38.14 брениѥѡтьꙁемлѥ М /ѡтъ
ꙁемꙙбренїе Г; Јов 38.14 глагольживь М /глаголивоп(sic) Г; Јов 38.15 ськроушихь 
М /съкршї Г;  Јов 38.16 наистокьморьскыи М /наисточникморъскѧ Г; Јов 38.17 
небесьнаꙗМ /съмрътнаѣ Г; Јов 38.17видѣше М /видѣвъшиже Г; Јов 38.18
широтамьнебесьнымь М /шїротподънебеснѧ Г / широтоуподънебесноуюЗ; Јов 
38.18коликаиликоѥѥстьМ /коликалїктоестъ Г / коликалокътъестьЗ – колико
локотьестьЛ; Јов 38.20 иꙁвѣси М /вѣси Г; Јов 42.1 речегосподеви М / господеви
глаголаГ; Јов 42.2 инеиꙁнемагаѥтьМ / неиꙁнемагаетъжеГ; Јов 42.3 глаголѥть
М / глаголГ – глаголъЗ; Јов 42.3 тебетаитинепоуѥть М / тебенепетътаита-
ити(sic)Г /непоуѫтьтебѣтаити Л; Јов 42.3 невѣдѣхь М /неоумѣхъ Г; Јов 42.4 
миѡтьвѣаи М /мꙙначи Г; Јов 42.5 om.М /оубо Г,боЛ З; Јов 42.5 синынꙗ
М /нинѣже Г; Јов 42.5 невидѣте М /видѣтꙙ Г / видитаЗ; Ис. 50.4 ираꙁоумѣю
ѥгдаМ / раꙁмѣтивънегдаГ; Ис. 50.5 имь.нивьпрѣкьимьнеглаголю М / нивъпрѣк
глаголꙙГ; Ис. 50.6 ланита М /ланитѣ Г; Ис. 50.6 неѡтьвратихь М /ѡтъвратихъ 
Г; Ис. 50.7 непосрамлюсеМ /непосрамлѣхъсꙙ Г – непосрамихсѧЛ З; Ис. 50.8 
приближисеѡправдаѥиме М /приближаетъсꙙѡправдавиме Г; Ис. 50.8 сьмною
седетьМ /сѫдꙙїсꙙсъмноѧ Г; Ис. 50.8 сьсоуди М /сѫдꙙисꙙГ; Ис. 50.8 ѡбетьшають 
М /ѡбетъшаетеГ; Ис. 50.10 даоуслышоуть М /даоуслшїтъГ; Ис. 50.10 ѡть
ѻтрока М /ѡтрокаГ; Ис. 50.10 невидетьМ /нѣстъимъГ; Ис. 50.10 инадѣюимь
сенагоспода М /надѣитесꙙнаимꙙгосподънеГ; Ис. 50.11 исевсѣхМ /севъсиГ; 
Ис. 50.11 оукрѣплаѥтьсеМ /оукрѣплѣетеГ; Ис. 50.11 ходитьМ /ходитеГ; Ис. 50.11 
ѡгнаМ /ѡгнїГ; Ис. 50.11 искрьбыюоуснетьМ /скръбиѧоусъпнетеГ; 4а, р. 30 
тежькьМ / ꙁГ /в҃ Л; 4а, р. 32 Наоутра.ПѣниѥМ / пѣниевъгтектГ; 
4а, р. 32 .ꙅ҃.М / и҃Л; 4а, р. 33 вьѡпльчениѥ(sic)раꙁдрасе М /въѡбличенїераꙁдираетъ
сꙙ Г; 4б, р. 1 сльньцелоучюсвоюМ /исвоѧлчꙙсльньцеГ; 4б, р. 2 владыкы
ꙁреМ /господавидꙙГ; 4б, р. 6 ГосподиМ /Боже Г; Зах. 11.12ѥстьпрѣдьвами 
М /прѣдъвамиестъГ; Зах. 11.13вьложихьМ /вложиеГ; Зах. 11.13немотриМ /
съмотрїГ; Зах. 11.13ськроушеннобоудеть М /искоушеноестъГ; Зах. 11.13положихь 
М /вложихъГ; Зах. 11.13мнѣ М /миГ; 4б, р. 21, 22 ме1,2 М / н1,2 Г; 4б, р. 24 
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ПрокименьМ /прокименъдъневнГ; Изл. 33.11 ипосланибыше М / [и Лbis З] 
посланъ[же Л116] бваше Г; Изл. 33.11 кьстаноу М / въстанъ Г –въстранѫ Л163б; 
Изл. 33.12 ꙗви М / неѣвиГ; Изл. 33.12 тыислешиМ / послешиГ. 

Да бисмо изоштрили слику о обрађеној секцији, позабавили смо се и 
стањем у осталим српским паримејницима, при чему, разуме се, полазимо 
од њихових најстаријих представника. 

Упоредна анализа је показала да се на неким местима у тексту Српског 
и Хиландарског паримејника недвосмислено може пратити настајање Лопко-
вљевог паримејника, одмицањем од почетног стања какво је засведочено у 
Григоровичевом паримејнику: Изл. 2.16 чръпаѣхѫдѣѧѫ (sic) Г (чрьпахоуводоу
лѣюа З →ипочьпахоуводоу Д) → чрьпахоулѣюеводоу Х С, ...плахоулѣюеводоу 
М → чрьпахѫжелѣѫеводѫЛ; Изл. 2.18 придѫжекрагоулеви Г (придоужекькра-
гоулеви(sic)М) → придоужекьрагоуилоу С Х → пришедьшекрагоуилѧ Л; Јов 2.3
чловѣкънеꙁлобивъ Г→чловѣкаподобнаемоунеꙁлобивьбоесть С → чловѣка
подобнаѥмоу:неꙁлобивьХ,чловѣкаподобнаемоу неꙁлобивьЛ. 

Уопште, присутно је груписање, заједно с Лопковљевим паримејником, 
насупрот Григоровичевом паримејнику, које, као што се и зна, не мора увек 
одражавати старије стање (нпр. Јов 2.9eѥтерь Х С Л М / единъ Г; у складу с 
грч. ἐτεκνοποίησαν καὶ ἐποίησαν καρπόν – Јер. 12.2 чедасьтворише:исьтворише
плодХ,чедастворишеистворишеплодьС, чѧдастворишѫистворишѫплодьЛ / чꙙда
створишеплодъ Г,чедастворишеплодь М; такође грч. νέος – Изл. 33.11юнь Х С 
Л163б – оунъсꙑЗ, юньси М / om.Г Д): Изл. 2.21женоу Х С Д М, женѫЛ /женѣ 
Г; Јов 2.4 иматьчловѣкь Х С Л П,........чловѣкьМ /естъчловѣкоуГ; Јов 
2.4 дастьтиꙁадоушоусвою С – дастьꙁадоушоую(sic) Х – дастьꙁадоушѫсвоѧ 
Л,...асть.ꙁадоушоусвою М /ꙁадоушѫсвоѧдастъГ, ꙁадоушоусвоюдастьД; Јов 
2.7 ѡтьлицагосподьнꙗ Х, (-на) С М, (-нѣ) Л /ѡтъгоспода Г; Јов 2.7 пораꙁи Х С 
Л Д, пораꙁы М /оудари Г; Јов 2.9 иѡвоуХ С Л Д М / емоу Г; Јов 2.9a надежде Х 
С, надеждѫЛ /надѣꙗниГ – надѣꙗниꙗ З /om.М; Јов 2.9bѡнихьжеаꙁь Х С Л,  ѡ
нихжеаꙁьМ / ихъже Г Д; Јов 2.9eѥтерь Х С Л М / единъ Г Д / некыи П; 43б, р. 
18 еремиинаС Д,ѥремиина М, ѥреминаХ Л /ѥремиева Г; Изл. 19.18сьнидебогьХ 
С М – богьснидеЛ / господъснїдеГ; Јов 38.11 вьтебѣсамомь Х С Л М / тебѣ Д / 
въсебꙗГ; 47б, р. 24 распинаѥмаХ С Д М (4б, р. 2) Л /пропїнаемаГ. Исто тако 
Хиландарски и Српски паримејник могу ићи заједно с Лопковљевим и За-
харијиним, уз (готово) опште удаљење од Григоровичевог: Јов 2.2 диѣволоу 
С,диꙗволоу Х Л З М / диѣволови Г; Јов 2.9cивьчрьвехь Х С М, ивъчръвехъ Л З 
/ чръвеи Г П; Јер. 11.20давиждоумьстьХ С М, давиждѫмьсть Л З / давиждъ
милостъ Г; Јер. 11.23наведоу Х С Д – наведѫ Л З – наведе М /наидѫ Г; Јов 38.22 
снѣжьнаѣС,снѣжнаꙗХ Л З, снѣжнаД / снѣжанаѣГ, снѣжанаꙗ М. 

Некада се само један од ова два најстарија српска паримејника слаже с 
Лопковљевим и Захаријиним паримејником; обично је то Хиландарски па-
римејник, и то неретко у пратњи Дечанског паримејника: Јов 2.3 (вьнетьли)
боС Д Л З / om. Г Х М; Јов 2.10такоглаголаХ Л З –  сиѥглаголѥши М / глагола
Г С Д П; Јов 2.10непотрьпимь Х Д Л З – нетръпимъ Г / непрѣтрьпивѣ С М; Јер. 
11.19неꙁлобно Х Л З – неꙁлобиво Д М /беꙁлобно Г, беꙁлобьно С; Јер. 12.4 исьхнеть Х 



Д,исъхнеть Л З,...хнетьМ / исъшетъ Г – исышеть С; Изл. 19.13 ...стрѣлами
сьтрѣлньбоудетьХ, илистрѣламистрѣлꙗньбоудетьД, илистрѣламисъстрѣленъбѫдеть 
З – илистрѣламистрѣлѣньбѫдетьЛ / om. Г С М.

Занимљиви су неки примери усамљеног слагања Српског, а још чешће 
Хиландарског паримејника с Лопковљевим: Изл. 2.16 пасоуеХ П, пасѧеЛ 
–пасѫъГ – пасоуихь С / ꙗжепасѧхоуЗ, ѥжепасехоуД, ...сѣхоуМ; Изл. 2.16
напльнетьсе Х Д,напльнѧтсѧ Л / наплънишѫ Г,напльнише С, ......ше М; Изл. 2.20 
такогоѡстависте С –ѡставистетакого Л / ѡставистетако Г – такоѡстависте Д – тако
ѡставилиѥстеМ / само ѡстависте Х; Јов 2.3нарабамоѥгоиѡва Х Л / рабмоем
иѡвоу Г С Д М; Јов 2.3 такогоХ Л / прѣмемГ,премоемоу С,прѣмоѥмоуМ, прѣмоу
ѥмоуД; Јов 2.9dиаꙁь Х Л – ааꙁъ Г – аꙁъже З / ааꙁьже М / аꙁь С; Јер. 11.21 
аелинимьрешиС – аелинꙑоумершиЛ / аелинеоумреши Г М; Јер. 12.4ѡть
ꙁлобьХ Л Д М / ѡтъꙁлоб Г,ѡтьꙁлобы С.

Понекад се Српски паримејник слаже са Захаријиним, али и то претеж-
но у друштву Хиландарског паримејника: Изл. 2.17 ипочрьпеимь Х С Д – и
почрьпаимьЗ – ипочрьпеимьводаЛ – ипочрьпеимьводоуиꙁбавивьѥМ / om. Г П; 
Јов 2.3диѣволоу С,диꙗволоу Х З – кьдиꙗволоу Л П – ......уМ (?) / диѣволовї Г; 
Јов 2.9a жидоу С Д З П – жыдаѫЛ – ждѫ Г, жьдоу Х / ждоуимьМ; Јов 2.9cвь
гною Х С,въгною З / въгної Г,вьгнои М; Јер. 11.19водимо Х С З П, ведомоД М 
Л/водимъ Г; Јер. 12.5ѡслаблꙗѥтасе Х –ѡслаблѧѥтсѧ З – ѡслаблаетате С,ѡслабѣѥта 
М – ѡслабѣетѣЛ / неѡбѣетѣсꙙ(sic) Г; Изл. 19.10 свѣдѣтельствоуи С М,съвѣдѣтель-
ствоуи З / ꙁасвꙗдѣтелъствоуи Г Д; Јов 38.21 ѣкотогдаС, ꙗкотогда Д, ꙗкотъгдаЗ – ꙗко
когда Х (писар је започео да пише слово т, па га је преправио у к) – тогдаМ / 
когда Г.

То, заправо, много више важи за Хиландарски паримејник, за који се и 
зна да претходи развоју Захаријиног паримејника: Изл. 2.16om. Х З /иѡтора 
Г М, етера Л С; Јов 2.9dѡтьтроудьистрастеиХ,ѡтътроудъиѡтъстрастииЗ – 
ѡтьтрдаистрастиЛ М – ѡтътрдастрастеїГ; 92б, р. 6 ꙁаютра Х, ꙁаоутра М 
(2а, р. 4),ꙁаоутра З /въгтектГ,вьтритектиС; Јер 11.20 оутробоуисрьдьца 
Х, оутробоусрьдьцѧ З – ѧтробисръдъца Г, оутробысрьдьца М –срьдьцеитробоу 
С; Јер. 12.3 иискоусильѥсиХ З – їскоусилъесиГ С –иискоусиМ; Јов 38.12 вѣсть 
Х З / свѣстъ Г М; Јов 38.18 навчежели Х,навꙑчежели З –навчели Г М; Јов 
38.19 вькоѥиже Х,въкоѥиже З –вькоиже С Л –въкоеи Г М; Јов 42.3  глаголь
Х,глаголъЗ – глаголГ / глаголѥтьМ; Ис. 50.5 непротивлꙗюсеХ,непротивлѧю
сѧЗ – непротивлюсе С М, непротивꙙсꙙ Г; Ис. 50.6 вьранХ,въранꙑЗ – нараны 
С М, наран Г. 

Хиландарски и Захаријин паримејник могу чувати везу с Григоровиче-
вим (под Григоровичевим се може подразумевати и Захаријин паримејник): 
Изл. 2.14 глагольсь Х,глаголъсь З,глаголо-съ Г /гласьсы Л,гласьсьи С, глась 
М; Јов 2.2гредеши Х,грꙙдеши Г /приде С Д П, прииде М; Јер. 11.20ѡправьданиѥ
моѥХ,ѡправданиемоеГ –ѡправданиѣмоꙗ Л, (-иꙗ) Д / беꙁакониемоеС М. И сам 
Хиландарски паримејник може да сеже до Григоровичевог: Изл. 2.16 доидеже 
Х Г / доньдѣжеС, дондежеД Л З П, али је он тада често праћен још неким од 
српских рукописа, пре свега Дечанским паримејником: Изл. 2.20 ивьскоуюХ 
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Д П,ивъскѫѧГ / ипочтоС,почтоМ; Изл. 2.22 сньХ Д, снъГ / сынаС М Л 
П; Јов 2.3неꙁлоб Х, неꙁлоб Г – ꙁлобыД – неꙁлобїаП / неꙁлобно С, ...еꙁлобно М; 
Јов 38.8 исходе Х Д,исходꙙ Г,исходьМ – вьсходеС / исхождаашеЗ; Јов 38.14 сьꙁда 
Х,соꙁда Г Д / сьтвориС (створиМ) –иствори Л; Јов 38.23 вьдьньбраниитежи Д 
Х, въдънъбранїитꙙжїГ / вьбраниитежи (sic)С,вьбраниитоужды (sic)М; Ис. 
50.8 приближаѥтьсеХ Д,приближаетъсꙙГ – приближисеС М. 

Могуће је пратити и непосредну везу између Српског и Григоровичевог 
паримејника: Јер. 12.4исышеть С,исъшетъ Г / исъхнеть Л З,...хнетьМ, али је 
и овај, опет, обично у заједници с Дечанским паримејником: Јов 2.3 прѣмо
ѥмоуМ,(премоемоу) С, прѣмоуѥмоуД,прѣмемГ / такогоХ Л; Јов 2.10глагола
С Д Г / такоглаголаХ Л З –  сиѥглаголѥши М; 43б, р. 10 светыенедѣлеС Д, 
свѧтѧнедѣлꙙГ / 2а, р. 4светыи М / великꙑꙗнедѣлѧЗ / великыЛ / om. Х; 
Јов 42.3 глаголыС, глаголГ, глаголиД– глагольХ, глаголъЗ / глаголѥтьМ. 

Постоји и непрекинута, конзервативна линија која води од Григорови-
чевог паримејника до Хиландарског и Српског, што је и разумљиво јер ова 
два споменика и иначе нису временски много удаљена од њега: Изл. 2.21 
вьдасть Х С,въдастъГ /вьдаде П /дастьД Л М; Изл. 2.22 иименова Х С П,и
їменоваГ / инарече М – наречеже Д Л; Ис. 50.11 жежетеХ С Г, пожежеть М –сь-
жежете Д Л /въꙁгнѣаетеЗ; Изл. 33.13 ѡбрѣтьХ, (брѣть)С,ѡбрꙗтъГ /ѡбрѣтохь
Л З М /ѡбрѣтомьД. Опет, и они су у друштву познијег Дечанског паримеј-
ника: Изл. 2.19 рѣше Х С Д, рѣшѫ Г /рекошѫемоу Л, рекошеѥмоу М; Јов 2.1сь
дьньпридоу С, (си)Д – исьдьнь:придоу Х – седънъпридѫГ /исьдьнь
придошѫ Л З /придоудьньсьМ; Јов 2.2придь Х С Д, придъ Г /придохь Л З М; 
Јер. 12.4иеꙁоуХ С,иеꙁѫГ,исьчеꙁоуД / иеꙁноуша З, исчеꙁошѫ Л, исчеꙁноуть М; 
Ис. 50.4 даетьХ С Д,даетъГ / дасть Л З М.

За Српски паримејник је карактеристично формирање групе с Москов-
ским паримејником (в. напред ПичХАдзе 1998: 30–39): Изл. 2.20 ипочто С –
почтоМ / ивъскѫѧГ, ивьскоую Х Д П; Јов 2.3неꙁлобно С, ...еꙁлобно М / неꙁлоб Г 
– ꙁлобы Д –неꙁлобїа П; Јов 2.6 ньтькмоС М / тъкмо Г Х Д / тьчию П; Јов 2.7 ѡть
главыдоногоу С М / ѡтъногоудоглав Г Х Д – ѡтьногоудажедоглавы П; Јов 
2.10непрѣтрьпивѣ С М /нетръпимъ Г / непотрьпимь Х Л З Д; Јер. 11.20беꙁаконие
моеС М / ѡправданиемоеГ Х –ѡправданиѣмоꙗ Л Д; Јов 38.8 рекьшераждашесе С 
– рекшераждаѥсе М / om.Г Х Д; Јов 38.9 прѣдѣлы(sic)С,прѣдѣли(sic)М (овде 
доспело грешком из наредног стиха 38.10) / om.Г Х Д; 47б, р. 24 владыкыꙁре
С М (4б, р. 2) /господавидꙙГ Х; некада у додиру с Лопковљевим: Изл. 2.22 
сынаС Л М / снъГ; Изл. 19.11 вьгороуС М,въгорѫ Л / нагорѫГ; а некада у 
спрези с Дечанским паримејником: Јов 2.1om.С М Д / прѣдъстоѣтипрѣдъ
господемъ Г, (прѣдьстати) Л З – прѣдьстапрѣдьгосподемьХ; Јов 2.2приде С Д П, 
прииде М / грꙙдеши Г, гредеши Х; Јов 2.3прѣмоѥмоуМ,(премоемоу) С, прѣмоуѥмоу
Д – прѣмемГ / такогоХ Л; Јов 2.5послиС ДпослыМ / пославъГ – пославыХ. 

Ређе је на делу блискост самог Хиландарског и Московског паримејни-
ка: Изл. 2.17 ѡтьганꙗх... Х,ѡтьгана... М – ѡтьгонахоу С, (-нꙗ-) Д / ѡтьгнахѫ 
Л – ѡтъгнашѫ Г / иꙁгънаша З; Јов 2.10почьто Х,почто М – что С –въскоуюЗ П / 
om.Г Д Л. 
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Ужи развој можемо пратити на примерима подударности између Хи-
ландарског, Српског и Московског паримејника насупрот осталима: Изл. 
2.22 ѥсьмьаꙁь Х С,ѥсмьаꙁь М /аꙁъесмъ Г Д; Јов 2.8 вьньграданасметии С –вьнѣ
граданасмѣтии М, (сметии) Х / насметиивнꙗграда Г –нагноиивьнеграда Д 
П; Јов 2.9bвьтье Х С М / вътъетѫ Г –вьтьетоувсоуѥ Д; Изл. 19.16соуоу
Х С, соуеМ / бывшуД, бывшЛ З / бстъшоумъ(sic)Г; Јов 38.6 крꙁиееС, 
кроуꙁыѥѥМ – кроуꙁиѥи Х – крѫꙁиеЛ /крѫꙃиГ / столпиѥꙗ З; Јов 38.20 иꙁвѣси Х 
С Д М /вѣси Г. 

Преко Хиландарског и Српског паримејника (и Дечанског) може се сле-
дити развој на српском терену, што у крајњем, даје стање засведочено у 
Московском паримејнику: Изл. 2.15 пришедъженаꙁемꙙмадїѣмъскѫсѣдена
стоуденъци Г, (въꙁемлю) З, (въꙁеми) Л → пришьдьжевьꙁемлюсѣденастроуденци Д 
→ сѣденастоуденьци Х,исѣденастденьци С (делимично испуштање) → om. М; 
Изл. 2.18 почтоѣко Г →чтоѣко С, (ꙗко) Х Д П →чтоМ; Јов 2.9лѣтоужемногоу
мимошедъш Г → а) лѣтьжемногьминоувшоу Х →лѣтоужемногоуминоувьшоу Д 
→врѣменижемногоуминоувшоу П / б) лѣтомьжемноꙁѣмьмимошьдьшимь С → лѣтомь
жемноꙁѣмьпрѣшьдьшимь М. 

Особена су усамљена преклапања Хиландарског и Српског паримејни-
ка (понекад праћена Пећким паримејником), удаљена од Московског пари-
мејника: Изл. 2.14ꙗкожеоубиоучераѥгюптѣнина Х, (еꙉоупьтѣнина) С, ꙗкожеоубы
вьчераєгуптенїнаП / ѣкожеꙋбиегюптѣнинавчера Г /ꙗковьчераѥгуптѣнинаоубиД /
ивьчераоубиѥгыптѣнинаМ; Изл. 2.15гласьсь Х,гласьсьи С П – гласьѡнь Л – 
глась Д М / глаголъсь Г; Јов 2.4 ивсаХ С П – ивсеЛ З –всеМ / om. Г Д; Јов 2.5 
сьхранюХ, схраноуС – съхраниГ,сьхраныиМ / сьблюдиД П; Јов 2.9eкьгосподоуХ 
С П –къгосподиГ /господеви М; Јер. 11.21намоужеХ С – намоужиМ – на
мѫжѫГ / моужемьД; Изл. 19.13 аеличловѣкь:аелискотьХ С / аелискотъ
аеличловѣкъ Г Д /аелискотьбоудеть.аеличловѣкьбоудетьМ. 

У невеликом броју случајева Српски паримејник показује усамљен раз-
вој: Изл. 2.15 бимоисѣꙗ С / оубитїмоисеаГ Х П, (мосеа)Д – моисеа......М; Изл. 
2.16 пасоуихь С / пасѫъГ, пасоуеХ, пасѧеЛ, ...сѣхоуМ / ꙗжепасѧхоуЗ,ꙗже
пасехоуД; Јер. 11.22 падоутьС / оумрѫтъ Г,оумроуть М и др.; Изл. 19.13 побоудоу-
ть(sic) С / побиенъбѫдетъ Г, побиѥньбоудеть М и др.; Јов 38.3 ѣкомоужьпрѣпоѣши 
С – прѣпоѣшиѣкомѫжъ Г, (моужь) Х Д / прѣпоꙗшиꙗкоимьчь М; Јов 38.8 вьсходе
С –исходꙙ Г, исходе Х Д,исходьМ / исхождаашеЗ; Ис. 50.7 аки С /ꙗко Х Л З М,
ѣкожеГ; 47б, р. 21 црьковьнаѣꙁапона С – црьковнаꙗѡпона Х Л С М (4а, р. 33), 
(црьковна) Д –цръкъвиѡпона Г /црьковнаꙗкатапетаꙁма З; понекад је он тада 
у друштву Дечанског паримејника: Изл. 2.17 ѡтьгонахоу С, (-нꙗ-) Д / 
ѡтьгана... М / ѡтьгнахѫ Л, ѡтъгнашѫ Г / иꙁгънаша З; Јов 2.3 речежеС / и
речеМ – речеГ; Јер. 11.19поменоуто Д С – помꙙновено Г,поменовено Х –помѣнено 
Л –поменованноМ; 45а, р. 10 ѣдьаспидьподьстьнама С – иꙗдьаспидьньподь
оустьнама Д / 2б, р. 28 ꙗдьаспидовьвьоустѣхь М / om. Г; Јов 38.10 ꙁатворь
вратыД С – ꙁатворъевратГ, ꙁатворꙑивратꙑЗ, ꙁатворивратиМ. 

Исто тако, и Хиландарски паримејник повремено садржи усамљена 
решења: Изл. 2.16бѣꙗше Х /бѣше Г и сви др. / бѣже Д; Јов 2.5 икосноусеХ / и
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коснисе С М, (сѧ) Л –коснїсꙙГ; Јов 2.7 ѡгнемь Х /гноемъ Г и др.; Јов 2.9лѣть
жемногьминоувшоу Х – лѣтоужемногоуминоувьшоу Д –врѣменижемногоуминоувшоу 
П /лѣтоужемногоумимошедъш Г – лѣтомьжемноꙁѣмьмимошьдьшимь С – лѣтомь
жемноꙁѣмьпрѣшьдьшимь М; Јов 2.9dѡтьхраминьвьхраминоу Х / въхраминѫѡтъ
храмин Г, вьхраминоуѡтьхраминыи М и др.; Јер. 11.20ськрихьХ / ѡтъкрхъ
Г, ѡтькрыхьМ / ѡтьриноухьД; Изл. 19.14 иꙁьбрашеХ / испрашѫГ, испрашеД М 
/ истрашеС; Зах. 11.13 ꙁаповѣдѣХ – скаꙁаГ и др.; Изл. 33.11 кьлицеви Х – кь
лицоу С Лbis З Л / вълице Г.

Дечански паримејник заиста чува неке одлике текста засведоченог у 
Григоровичевом (и онда када није првобитан), а нарочито су важни случаје-
ви где ова два споменика остају усамљени: Јов 2.3чловѣкьнеꙁлобивь Д и Г / 
чловѣкаподобнаѥмоу:неꙁлобивьХ Л –чловѣкаподобнаемоунеꙁлобивьбоесть 
С; Јов 2.4 ѥстьчловѣкоуД иГ / иматьчловѣкь Х С Л,........чловѣкьМ; Јов 
2.9bихьже Д и Г / ѡнихьжеаꙁьХ и др.; Јов 2.9eѥдинь Д иГ / ѥтерь Х С Л М; 
Јер. 12.4 исьчеꙁоуД – иеꙁоуХ С,иеꙁѫГ / иеꙁноуша З, исчеꙁошѫ Л / исчеꙁноуть 
М; Изл. 19.10  ꙁасвѣдѣтельстви Д, ꙁасвꙗдѣтелъствоуи Г / съвѣдѣтельствоуи З, 
свѣдѣтельствоуи М С; Јов 38.4 раꙁоумѣѥшиД иГ / оумѣѥшиХ СЛ З / оумреть(sic)
М; Јов 38.17 сьстрахомь Д и Г – страхомь Х С – страхы Л З – страхьМ; Ис. 50.10 
подьпрѣтесеѡбоꙁѣД,иподъпрѣтесꙙѡбоꙃѣГ / иоутврьдитесеѡбоꙁѣХ С Л – 
оутврьдитьсе М; Изл. 33.11 om. Д и Г /юнь Х С Л163б – юньси М, оунъсꙑЗ. Уз 
чување старине, могућ је и даљи развој, особен за Дечански паримејник: Јов 
2.9bвътъетѫГ – add. всоуѥ Д / вьтье Х С М. 

Па ипак, нормални су и примери у којима се Дечански паримејник 
одваја од Григоровичевог идући с Лопковљевим (понекад делимично и За-
харијиним, али и насупрот Захаријином): Изл. 2.22 наречеже Д Л – инарече 
М / иїменоваГ Х С; Јер. 11.20ѡправданиꙗмоꙗ Д, ѡправданиѣмоꙗ Л – ѡправьданиѥ
моѥХ,ѡправданиемоеГ / беꙁакониемоеС М; Изл. 19.13 илистрѣламистрѣлꙗньбоудеть
Д,илистрѣламистрѣлѣньбѫдетьЛ – стрѣламисьтрѣлньбоудетьХ, илистрѣлами
състрѣленъбѫдеть З / om. Г С М; Ис. 50.11 сьжежете Д Л – пожежеть М –жежете
С Х Г / въꙁгнѣаетеЗ. 

Дечански паримејник се, такође, може налазити и у широј групи у којој 
је и Лопковљев паримејник, а која је удаљена од Григоровичевог: Изл. 2.18 
кьрагоуилоу Д Х С П, крагоуилѧ Л / крагоулеви Г,кърагоуилеви З,кькрагоулеви(sic)
М; Изл. 2.21женоу Д Х С М, женѫЛ / вьженоуП /женѣ Г; Јов 2.7 ѡтьлица
господьнꙗ Д Х, (господьна) С М,(господнѣ) Л /ѡтъгоспода Г.

У истој скупини, с мањим или већим степеном међусобне блискости, 
могу бити и Лопковљев и Захаријин паримејник, и то тако што Григоровичев 
остаје усамљен, по страни: Изл. 2.17 ипочрьпеимь Д Х С – ипочрьпаимьЗ / и
почрьпеимьводоуМ – ипочрьпеимьводаЛ / om. Г; Јер. 11.19 ведомоД М Л – водимо 
Х С З /водимъ Г; Јов 38.22 снѣжна Д,снѣжьнаꙗ Х, снѣжнаꙗЛ З – снѣжанаѣГ,
снѣжанаꙗ М; Изл. 33.11 кьмоисеѡвыД Х С Л116 З М / моисеѡвиГ; Изл. 33.11 к
лицоу Д С Лbis З М –кьлицеви Х / вълице Г. 

Пажњу заслужују и појединачна зближавања Дечанског и Захаријиног 
паримејника, с одмицањем од осталог корпуса: Јов 2.9b твоꙗпаметьД, (памѧть) 
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З / памꙙ-т-воꙗГ, паметьтвоꙗХ и др.; Јер. 12.4 невидитьД З / неꙁритъГ,не
оуꙁритьМ и др.; Изл. 33.11 ѡтьроваД – ѡтъкроваЗ /ѡтъскїнїѧ Г,ѡтьскыниѥ 
М и др. Значајна су и неколика изолована преклапања с Московским пари-
мејником: Јер. 11.19 неꙁлобиво Д М – неꙁлобно Х Л З /беꙁлобно Г; Изл. 19.18
димлꙗшесеД, димѣшесеМ / крѣшесꙙГ,коурꙗшесеХ,коурашесеС; Јер. 12.5ѡсла-
бѣѥта Д М – ѡслабѣетѣЛ – ѡслаблаетате С – ѡслаблꙗѥтасе Х –ѡслаблѧѥтсѧ З / не
ѡбѣетѣсꙙ(sic) Г. 

Помало изненађује учесталост иновација које се региструју у Дечанском 
паримејнику: Изл. 2.14ꙗко Д / ѣкоже Г С, ꙗкоже Х – и М; Изл. 2.14гласьбысть
ꙗвѣ Д /ѣвѣбыстьгласьсьи С, (гласьсы) Л – ѣвѣбстъглаголо-съ Г,ꙗвѣбсть
глагольсьХ З; Изл. 2.16бѣже Д /бѣше Г и др. / бѣꙗше Х; 2.16 испльнетсе Д – 
напльнетьсеХ,напльнѧтсѧ Л / напльнише С, .......ше М – наплънишѫ Г; Изл. 2.16 
почрьпахоуводоу Д –чрьпахоулѣюеводоу Х С, ...плахоулѣюеводоу М, чрьпахѫже
лѣѫеводѫЛ, чрьпахоуводоулѣюа З / чръпаѣхѫдѣѧѫ (sic) Г; Изл. 2.21начетьже
мосиижити Д / [add.и Л]въселижесꙙмоисиГ,ивьселисемоисии М –въселенъже
бꙑстьмоиси З; Јов 2.1статипрѣдьбогомь Д – прѣдъстоꙗтипрѣдъстоѣтипрѣдъ
господемъ Г Х С / om.М; Јов 2.2неприꙗꙁни Д / диꙗволоу Х С Л З М – диѣволови 
Г; Јов 2.2коуде Д / ѡтъкѫдоу Г,ѡтькоудоу М и др.; Јов 2.3вьтьетоу Д / вьтье 
П / тъетоѧ Г,тьетою М и др.; Јов 2.6 диꙗволовиД / диѣволоуГ,диꙗволоу М и 
др.; Јов 2.5 сьблюдиД /сьхранюХ, схраноуС – съхраниГ,сьхраныиМ; Јов 2.9cвь
чрьвехьивьгноии Д /въгноїчръвеи Г / вьгноиивьчрьвехь Х и др. сл.; Јер. 11.20
ѡтьриноухьД /ськрихьХ / ѡтъкрхъГ, ѡтькрыхьМ; Јер. 12.9ꙁвѣрилоужниѥ Д 
/ ꙃвѣрꙙселнѧ Г, ꙁвѣриселниѥ М и др.; Јов 38.2 неможетьоутаити Д / непъетъ
таитиГ, непьоуѥтьтаити М; Јов 38.5 мѣрилаД / мѣреиГ,мѣрѥѧХ,мѣрьеи
С, мѣры-и(sic)М; Јов 38.9 положихь Д / ѡбложъе Г,ѡбложьи С,ѡбложьХ Л З, и
ѡбложь М; Јов 38.17 иеꙁоу Д /їждасѫсꙙ Г / жасошѫсѧ Л / оужасошесеХ,иоужасоше
се М, иоужасошасѧЗ /ижасоутьсе С; Ис. 50.11идетеД / ходитеХ С Г –ходитьМ; 
135б, р. 10–11 прѣстоупникомь Д –ꙁаконопрѣстоупникомь М (4б, р. 1а) и др.; Изл. 
33.13 ѡбрѣтомьД – ѡбрѣтохьЛ З М / ѡбрѣтьХ С,ѡбрꙗтъГ.

Текстолошка анализа показује да се односи међу појединим спомени-
цима не могу посматрати шаблонски. У науци издвојене групе не чине 
хомогене и јасно одељене рукописне гране, међу њима постоји значајно 
мешање (присуство хетерогених црта), најмање из два разлога: рукописно 
стабло словенских паримејника дуго се развијало, акумулирајући у себи 
особине које ће се у касније сачуваним, наоко удаљеним рукописима ис-
пољавати као њихове, особене црте, а затим, добри преписивачи су, по 
обичају, одједном користили и по неколико различитих предложака, а по 
могућству су загледали и у грчки текст. Тако Хиландарски и Српски пари-
мејник, као рани споменици, лепо показују степен развоја свих главних 
линија у њиховом времену, док је преписивачко језгро још релативно мало. 
Фрагментарни Московски паримејник, за непун век млађи (као и Дечански, 
а нарочито Пећки), испољава читав низ наоко самосталних црта које све-
доче о дисперзији рукописне традиције. Када бисмо имали сачуване бројне 
изгубљене карике, имали бисмо пред собом континуирани рукописни низ 
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који би, вероватно, оставио и нешто другачији утисак о себи. Овако, уочене 
текстуалне варијације стоје усамљено у једном систематизованом критич-
ком апарату. И са оваквим стањем ствари препознају се несумњиве назнаке 
сродствених веза међу појединим споменицима (нпр. упадљиво груписање 
свих типичних српских паримејника; Српски паримејник у неким елемен-
тима јавља се као претходник Московског паримејника). Наша анализа је 
потврдила, мада само у ширем смислу речи, односе за које се зна међу 
главним представницима српских и осталих словенских паримејника, што 
сведочи о укрштању њихових архетипова у неодређеној старини (нпр. блис-
кост рукописних стабала Хиландарског и Захаријиног паримејника, као и 
настављање Дечанског на Григоровичев паримејник, а затим и значајна 
блискост српских паримејника с млађим, Лопковљевим паримејником). 

4. издАње текстА. У наставку доносимо издање Московског паримеј-
ника, у складу с начелима којих смо се држали у претходним издањима, од 
којих је најважније рашчитавање и тумачење скраћеница у рукописном 
тексту, што је у духу српске издавачке праксе (в. јовАновић – сАвић 2009: 
88, sub 7, 89, 107). Киновар замењујемо масним слогом (2009: 88, sub 13, 108), 
при чему су бојом истакнута слова овде обично пренета као велика, наслов-
на, будући да се и у рукопису неретко истичу својом величином у односу 
на остала слова из реда.12 Киноварне иницијале дајемо крупнијом града-
цијом. Пошто су прва два листа оштећена, у напоменама дајемо аналогна 
места из других паримејника која омогућавају разумевање, а неретко и вас-
постављање недостајућих делова текста. Издање садржи и савремену по-
делу на главе и стихове старозаветних целина намењених читању, без које 
би сналажење било отежано.13 Разуме се, оваквих структурних маркера у 
рукопису нема, па их зато и учитавамо дискретнијим, ситнијим слогом. 
Пунктуацијске знаке не слепљујемо за слова, осим у функцији обележавања 
бројева. Текст доносимо ред за ред, не поравнавајући га и не сводећи га на 
непрепознатљиву целину, у жељи да се сачува непосредан однос с извор-
ником. У критичком апарату износимо најприближнија читања из других 
паримејника, или из више њих када није јасно како би се оштећено или 
савим изгубљено место могло читати. – После издања у прилогу доносимо 
напоредни преглед уводног одељка (прво читање из Књиге Изласка, 2.14–22) 

12 Изнимно се с- у речи стихь доноси као „мало“ због тога што се редовно потписује 
као врло ситно испод натписаног х: с . Условно се може говорити и о „великим“ словима 
јер су она само физички увећана, без суштинских разлика у потезу (уп. јовАновић – сАвић 
2009: 88, sub 11–12, 108). То благо увећање је, затим, неуједначено (практично од слова до 
слова), и у непосредној је вези с односом писара према функционалној и естетској страни 
његовог посла, који се, по исписивању одређених одељака главним мастилом, враћао унатраг 
ради дописивања киноварних слова у остављеним празнинама.

13 Оценили смо да за поетске целине то није потребно јер су оне дате преко инципи-
та и јасно су истакнуте у самоме рукопису.
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свих непосредно анализираних рукописа паримејника, чиме се стиче потпу-
нија представа о односима који владају међу њима, а затим и фотографије 
сачуваног фрагмента српског паримејника из Москве. 

московски ПАримејник
(ГИМ, збирка П. И. Штукина, број 31)

1а
Излазак 2.14 ивьчераоубиѥгыптѣнина.иоу...±714

моиси.иречеаетакобыстьглась.15сл...±7-
раѡнь15 глась.иискашемоисеꙗ...±816

иѡтидежемоисиѡтьлицафара...±817

вьселисевьꙁемлюмадиꙗмьс...±8 (16)-
тора18 ѡтьцасвоѥгобѣше.ꙁ҃.д...±9-
сѣхоуѡвце.ипришьдьшена...±10-
плахоу19 лѣюеводоу.доѡ.д...±10-
ше20 корита.напоитиѡвце...±1021

17 пришьдьшепастириѥѡтьгана...±7та-
вь22 жемоиисиииꙁбавиѥ.ипочрьпеимьводоу
иꙁбавивьѥ.инапоиимьѡвцеихь. 18 при-
доужекькрагоулеви23 (sic) ѡтьцоусвомоу.ирече

14 Изл. 2.14: и оу...±7 ] иоубоѣжесꙙ Г (грч. ἐφοβήθη δὲ (Μωυσῆς)).
15 Изл. 2.15: сл...±7раѡнь]слшажефараѡнъ Г,слшажефараѡнь Х (грч. ἤκουσεν δὲ Φαραω).
16 Изл. 2.15: ...±8]оубитї Г и др. (али обрнуто: оубитїмоисеа Г, грч. ἀνελεῖν Μωυσῆν).
17 Изл. 2.15: фара...±8 ] фараѡнова  и Г и др. (грч. (ἀπὸ προσώπου) Φαραω καὶ (ᾤκησεν)).
18 Изл. 2.15–16: вьꙁемлюмадиꙗмьс...±8 (16)тораѡтьцасвоѥгобѣше.ꙁ҃.д...±9сѣхоуѡвце]

въꙁемꙙмадиꙗмъскѫпришедъженаꙁемꙙмадїѣмъскѫсѣденастоуденъци 16 иерѥюжемадиѣмъскоу 
бѣшеꙁдъеръпасѫъѡвцꙙиѡтораѡцасвоего Г и др. сл. (грч. (καὶ ᾤκησεν) ἐν γῇ Μαδιαμ· ἐλθὼν 
δὲ εἰς γῆν Μαδιαμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος. 16 τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδιαμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαί-
νουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ). У М је дошло до испуштања и мењања редоследа 
делова текста, па би минимална реконструкција (само онога што је изгубљено услед физичког 
оштећења у самом рукопису), гласила: вьꙁемлюмадиꙗмьс*коу. (16) иѡтора]мадиꙗмъскѫ Г, 
(мадиꙗмьскоу) Х С Д ... 16 ... иѡтора Г (српски рукописи обично испуштају, попут З, с изузетком: 
етера С, као Л); .ꙁ҃.д*ьерьѥжепасѣхоуѡвце].ꙁ.дьеры(дъеръ Г, дьерь Х) ѥжепасехоуѡвце Д, 
(ꙗжепасѧхоу) З.

19 Изл. 2.16: на...±10плахоу]настоуденьцьчрьпах Х, настоуденьцьчрьпахоуС–настоуденць
.почрьпахоу Д (само чръпаѣхѫ Г, без помена извора, као и грч. (παραγενόμεναι δὲ) ἤντλουν).

20 Изл. 2.16: доѡ.д...±10ше]доньдѣженапльнише С (уп. доидеженаплънишѫ Г, грч. ἕως 
ἔπλησαν; др. српски паримејници нешто другачије). Вероватно: доѡ*ньдѣженапльнише.

21 Изл. 2.16: ...±10]ѡцасвоего Г, ѡтьцасвоѥго Х Д С (грч. τοῦ πατρὸς αὐτῶν / Ιοθορ). 
Очекивано: *ѡтьцасвоѥго, јер се ѡтьць овде пише као ѡц- (Изл. 2.16, 18, 22).

22 Изл. 2.17: ѡтьгана...±7тавь]ѡтьганꙗх...вьставь Х, ѡтьгонахоуевьставь С, ѡтьгонꙗхоу
ѥ.вьстав Д (грч. (οἱ ποιμένες) ἐξέβαλον αὐτάς· ἀναστὰς (Μωυσῆς)) – и ѡтъгнашѫѧвъставъГ.

23 Изл. 2.18: кькрагоулеви]крагоулеви Г (грч. πρὸς Ραγουηλ).
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имьчтооускористе.ипридостедьньсь. 19 ѻниже
рекошеѥмоу.моужьѥгуптѣниньиꙁбави-
тьныѡтьпастирь.иначрьпавьводоуинапоиѡв-
ценаше. 20 ѡнжеречедьеремьсвоимьгдеѥсть.
почтотакоѡставилиѥстечловѣка.приꙁовите
даꙗстьхлѣбь. 21 ивьселисемоисиикьчловѣкоу.
идастьсепетороудьересвою (sic) моисеѡвиженоу.
22 инепраꙁнабившиженаѥго.иродисынаинарече
имеѥмоугрьсамьглаголѥ.ꙗкопришьльцьѥсмь
аꙁьнаꙁемлитоуждеи.имевьторомоунаречеѥли-
ꙁорь.ꙗкобогьѡтьцамоѥгопомоникьмиѥсть.
ꙗкоижеиꙁбавимеѡтьроукыфараѡнови
Прокимень.в҃.Псальмь.рл҃ꙅ҃.Глась.д҃.Господимилостьтвоꙗ
иистинаидѣлороукоутвоюнепрѣꙁри.
стихь.Исповѣмсетебѣгосподивсѣмьсрьдьцемьмоимь.и
прѣдьангелытвоимивьспоютебѣ
Ѡтьиѡва.Чтениѥ.в҃.
Јов 2.1 Быстьжеꙗкопридоудьньсьангелыибожипрѣдьста-
типрѣдьгосподемь.идиꙗвольпридепосрѣдѣихь.2ирече
господьдиꙗволоуѡтькоудоутыиприиде.тогда
|1б
...±5оль24 прѣдьгосподемь.прошьдьподьнебесьнаꙗ.ипро-
...±7ачьскаꙗ25 ипридохь...±6. 3 иречегосподь
...±7у26.вьнетлирабоумоѥмоуиѡвоу.
...±8ь27 прѣмоѥмоунаꙁемли.неꙁлоби-
...±8и28 истиньнь.инепорочьнь.ибо-
...±9ѡгрѣбаѥсе29 ѡтьвсакогоꙁла.аебо
...±10еꙁлобно30.тыжеречепогоубити
...±1031 его,тьетою. 4 ѡтьвѣавь

24 Јов 2.2: ...±5оль]речедиѣволъ Г (грч. εἶπεν ὁ διάβολος).
25 Јов 2.2: про...±7ачьскаꙗ]прохождъвъсѣчъскѫѧ Г, прохождьвсачьскоую С (грч. ἐμπεριπατήσας 

τὴν σύμπασαν).
26 Јов 2.3: ...±7у]диꙗволоу Х З, диѣволоу С – кьдиꙗволоу Л (грч. πρὸς τὸν διάβολον).
27 Јов 2.3: ...±8ь]ѣконѣстъ Г, ꙗконѣсть Х и др. (грч. ὅτι οὐκ ἔστιν).
28 Јов 2.3: неꙁлоби...±8и]чловѣкънеꙁлобивъ Г, чловѣкьнеꙁлобивь Д (грч. ἄνθρωπος 

ἄκακος). Вероватно: неꙁлоби*вьчловѣкьи.
29 Јов 2.3: бо...±9ѡгрѣбаѥсе]богочътецъѡгрѣбаѧсꙙ Г, богочьтьць:ѡгрѣбаѥсе Х и др. (грч. 

θεοσεβής, ἀπεχόμενος (ἀπὸ παντὸς κακοῦ)).
30 Јов 2.3: ...±10еꙁлобно]дрьжитьсенеꙁлобно С (грч. ἔχεται ἀκακίας).
31 Јов 2.3: ...±10]въсѣимѣниѣГ,всаимѣниѣ С, всаимѣниꙗХ–всеимениѥЗ–имениꙗД (грч. 

τὰ ὑπάρχοντα (αὐτοῦ)).



384

...±10господеви32.кожоуꙁакожоувсеѥли-
ко...±9асть.ꙁадоушоусвоючловѣкь33. 5 ине
досегожень34 послыроукоутвою.икоснисеко-
стехьѥго.аеневьлицетеблагословить. 6 иречегосподь
диꙗволоу.сепрѣдаютиѥго.ньтькмодоушоу
ѥгосьхраныи. 7 ииꙁыдедиꙗвольѡтьлицагосподьна.
ипораꙁыиѡвагноѥмьлютомь.ѡтьглавидо
ногоу. 8 иприѥтьиѡвьчрѣпь.дастроужеть
гноисвои.исѣдѣшеиѡвьвьнѣградана
смѣтии.9 лѣтомьжемноꙁѣмьпрѣшьдьши-
мь.речеиѡвоуженаѥго.доколѣстраждеши
глаголѥ. 9a сеждоуимьиѥемаломьврѣменемь.
спасениѥѥмоуѥго. 9b сежепогибепаметьтвоꙗ
ѡтьꙁемлѥ.сыноветвоиидьеримоѥгочрѣва.
страстьиболѣꙁньѡнихжеаꙁьвьтьетроу-
дихсе.сьоусилиѥмь. 9c тыжесамьвьгноии
вьчрьвехьсѣдиши.ѡбноьнаꙗснѣ. 9d ааꙁь
жеꙁаблоуждаюꙗкораба.намѣстоѡтьмѣста
прѣходеи.вьхраминоуѡтьхраминыи.ждоу-
иисльньца...±4когдаꙁаидеть.дапочиюѡть
троудаистрастиѥжемеѡдрьжить. 9e ньрци
ѥтерьглагольгосподеви.даоуморитьте. 10 ѡньжевьꙁрѣ-
вьнанюиречеѥи.почтоꙗкоѥдинаѡтьбеꙁоу-
мнихьженьсиѥглаголѥши.аеблагаꙗпри-
ѥховѣѡтьроукыгосподьнѥ.ꙁлыхьлинепрѣтрьпивѣ.
||2а
ѡвсѣхьсихьприключьшихьсемнѣ...±6-
же35 несьгрѣшииѡвьоустьнамасво...±536

господемь.инедастьбеꙁоумиѥгосподеви
Вьчетврьтькь.Светыи.Пѣниѥ.Ꙁаоутра.Глась.г҃Оу...±6

32 Јов 2.4: ...±10господеви]жедиꙗвольречегосподеви Х (грч. δὲ ὁ διάβολος εἶπεν τῷ κυρίῳ) 
– жедиѣволъгосподевиирече Г С – жедиꙗвольгосподеви Д.

33 Јов 2.4: ...±9асть.ꙁадоушоусвоючловѣкь]иматьчловѣкьдастьтиꙁадоушоусвою С, 
иматьчловѣкь:дастьꙁадоушоую (sic) Х, иматьчловѣкь.дастьꙁадоушѫсвоѧ Л (грч. (ὅσα) ὑπάρχει 
ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτείσει ] var. δώσει ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ). У М је дошло до 
преметања делова текста, а реконструкција оштећеног дела би требало да гласи: *имать
дасть.

34 Јов 2.5: жен.]жень Х С (грч. (οὐ μὴν) δὲ ἀλλὰ).
35 Јов 2.10: мнѣ...±6же]емнїчесоже Г и др. (грч. (ἐν πᾶσιν τούτοις τοῖς συμβεβηκόσιν) 

αὐτῷ οὐδὲν (ἥμαρτεν Ιωβ)).
36 Јов 2.10: сво...±5]своимапрѣдь Д Л (грч. (τοῖς χείλεσιν) [var. add. αὐτοῦ] ἐναντίον (τοῦ θεοῦ)).



приѥмьвьланитоу37 ꙁародьчловѣчь...±7-
гнѣваисе38 свободииꙁьистлѣни...±639

нашьгосподиславатебѣипомилоуин...±540

Прокимень.а҃. Псальмь.рл҃ꙁ.Глась.а҃.Дараꙁоум...±441

ꙗкоиметебѣгосподь.тыѥдиньвишныипо
вьсеиꙁемли.стихь.Ктооуподобитьсетебѣбоже.
непрѣмльчиниоукротиѠтьпророчьстваѥ-
ремиина.Чтениѥ.а҃.
Јеремија 11.18 Господискажимиираꙁоумѣю.тогдавидѣхьна-
чинаниꙗихь. 19 аꙁьжеꙗкоиꙗгненеꙁлобиво.
ведомонаꙁаколениѥ.ираꙁоумѣхьꙗконаме
помыслише.ипомыслишеглаголюе.придѣте
вьложимьдрѣвовьхлѣбьѥго.исьтремьѥго
ꙗкоꙁемлюживоуиихь.иимеѥгонебоудет
поменованноктомоу. 20 господисилоюсоудиправдоу.
иискоусиоутробысрьдьца.давиждоумьстьѡтьте-
бенанихь.ꙗкоктебѣѡтькрыхьбеꙁакониѥмоѥ.
21 сегорадитакоглаголѥтьгосподь.намоужиататовыи.
искоуедоушоуиглаголюенеимашипророчьство-
ватиѡименигосподьни.аелинеоумрешивьроу-
кахьнашихь. 22 сегорадитакоглаголѥгосподьсилы.сеаꙁь
посѣаюнанихь.юношеихьѡроужиѥмь,
оумроуть.иѡстанканебоудетьвьныхь.
сыновеихьидьериихьгладемьиꙁмроуть.
23 иѡстанкьимьнеѡбреетьсе.ꙗконаведе
ꙁлонаживоуеѥвьанатотѣ.ипосѣениꙗ
ихь 12.1 праведьньѥсигосподи.ꙗкоѡтьвѣакьтебѣ
ѻбачесоудьвьꙁглаголюктебѣ.чтоꙗкопоуть
нечьстивыхьспѣѥтьсе.гобꙁыбишевьси
|2б
...±7есе42 ѡтьмѣтаниѥмь. 2 насадильѥси

37 Р. 4 (тропар): оу...±6приѥмьвьланитоу]оударениꙁаланитоу Д, оудареныꙁаланитоу С – 
оудареньвьланитоу Х – оудареноивланитѫ Г (грч. Ὁ ῥαπισθεὶς). Вероватно: оу*дарениѥприѥмьвь
ланитоу.

38 Р. 5–6 (тропар): ...±7гнѣваисе]инепрогнѣваисе Д (грч. καὶ μὴ ὀργισθεὶς).
39 Р. 6 (тропар): иꙁь истлѣни...±6]їꙁъистлѣниѣживотъ Г и др. (грч. ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν 

(ἡμῶν)).
40 Р. 7 (тропар): н...±5]н Г Х С Д – нась Л З (грч. (καὶ σῶσον) ἡμᾶς).
41 Р. 8 (Пс 82.19): дараꙁоум...±4]дараꙁоумѣють Х С Д (ипоꙁнаѧтъ Г, грч. καὶ γνώτωσαν).
42 Јеремија 12.1: ...±7есе]ѡтьмѣтаюесе С Д – ѡтьмѣтаюеисе Х – ѡтъмѣтаѧисꙙГ (грч. 

οἱ ἀθετοῦντες). Очекивано: *ѡтьмѣтаюесе.
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...±5нишесе43. чедастворишеплодь.блиꙁь
...±6стомь44 ихь.далечеѡтьоутробыихь.
(3) ...±7аѥши45 меивидѣмеиискоусисрьдьце
...±646 собою.сьбериꙗкоѡвценаꙁаколѥ-
...±6ѣстиѥ47 вьдьньꙁаколѥниꙗихь. 4 до-
...±6лачетьсе48 ꙁемла.итраваселнаꙗ.
...±4хнеть49 ѡтьꙁлобьживоуиихьнаꙁемли.
исчеꙁноутьскотипоꙁемли.ивсептицеире-
коутьнеоуꙁритьбогьпоутеинашиихь. 5 твои
ноꙁѣтечетаиѡслабѣѥта. 9 ꙗкотакоглаголѥтьгосподь.
идѣтеисьберитевсеꙁвѣриселниѥ.идапри-
доутьснѣстиѥ. 10 пастириѥмноꙁыипросмра-
дишевиноградьмои.иѡскврьнишечесть
мою.дашечьстьвьжделанноуюмою.вьпоу-
стинюнепроходноую. 11 положеннабыстьвьпро-
смраждениѥпогыбѣли. 14 ꙗкотакоглаголѥтьгосподь.ѡ
всѣхьсоудѣхьꙁлыихьприкасаюимседо-
стоꙗниѥмьмоимь.ѥжераꙁдѣлихьлюдемьмо-
имьиꙁраилѥвомь.сеаꙁьвьстрьгаюѡтьꙁемлѥихь.
идомьиюдовьполагаюпосрѣдѣихь. 15 ибоудеть
потомьѥгданиꙁложоуѥ.вьꙁвраоуѥипо-
ложоуѥипомилоуюѥ.ивьселюихькьждовьдо-
стоꙗниѥихьсвоѥ.икогождовьдомисвоѥ.и
вьꙁемлюсвоюВьчетврьтькь.Вечерь.Прокимень.Псальмь.рл҃и.
Глась.а҃.Иꙁмимегосподиѡтьчловѣкалоукава.иѡтьмоу-
жакриваиꙁбавиме.стихь.Поѡстришеѥꙁыкь
своиꙗкоꙁмиинь.ꙗдьаспидовьвьоустѣхь
ихь.Ѡтьисхода.Чтениѥ.а҃.
Излазак 19.10 Речегосподькьмоисеѡви.ниꙁьшьдьсвѣдѣтельствоуи
людемьсимь.ѡцѣститиѥдодьньсь.оутрѣ
испероутьриꙁысвоѥ. 11 идабоудоутьготовивь

43 Јеремија 12.1: ...±5нишесе]иоукорѣнишесе Х С – иоукоренишѫсꙙ Г, иоукоренишесе Д (грч. 
καὶ ἐρριζώθησαν).

44 Јеремија 12.2: ...±6стомь]тесиоустомь Х С Л З (грч. (ἐγγὺς) εἶ σὺ τοῦ στόματος (αὐτῶν)).
45 Јеремија 12.3: ...±7аѥши]итгосподиꙁнаѥши Х С Д (грч. καὶ σύ, κύριε, γινώσκεις (με)).
46 Јеремија 12.3: ...±6]моѥ:прѣдь Х и др. (грч. (τὴν καρδίαν) μου ἐναντίον (σου)).
47 Јеремија 12.3: наꙁаколѥ...±6ѣстиѥ]наꙁаколениеиѡцѣстиѧ Г, наꙁаколениѥ:иѡцѣстиѥ 

Х и др. (уп. грч. ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς αὐτῶν).
48 Јеремија 12.4: до...±6лачетьсе]доколѣвъсплачетъсꙙ Г, доколѣвьсплачетьсе Х и др. (грч. 

ἕως πότε πενθήσει).
49 Јеремија 12.4: ...±4хнеть]исьхнеть Х Д Л З (грч. ξηρανθήσεται).



дьньтрети.вьдьньботретиснидетьбогь
||3а
вьгороусинаискоую.прѣдьвсѣмилюдьми.
12 иѡтьлоучишилюдиѡкрьсть.глаголѥвьнимаите
себѣ.нивьꙁытинагороу.никоснитесениче-
сомоужеѡтьнѥѥ.всакыиоубокосноувисегорѣ.
сьмрьтиюоумреть. 13 инекоснетсеѥероукака-
мениѥмьбопобиѥньбоудеть.аелискоть
боудеть.аеличловѣкьбоудетьнеиматьживь
быти.ѥгдажеглаголагласомьтроубьнимь.ѡти-
деѡтьгоры. 14 иниꙁыдимоисеюкьлюдемь.сьгоры
светыѥ.ииспрашериꙁы. 15 иречелюдемьбоудѣте
готовивьтретидьнь.инепристоупаитекьже-
намь. 16 ибыстьжевьдьньтрети.соуекьоутрьни-
цибыше.гласиимльниѥ.иѡблакьтьмьнь
нагорѣсинаисцѣи.гласьтроубиꙁвецашевель-
ми.иоубоꙗшесевсилюдиѥсиивьстранѣ. 17 ивь-
ꙁведемоисиилюдиисоуеѥвьсрѣтениѥбожиѥ.
ѡтьстановьсвоихь.исташеподьгороусинаискоую.
18 горажесинаискаꙗдимѣшесевса.ꙁанеснидебогь
нанюѡгьнѥмь.ивьсхождашедимь.ꙗкоидимь
испеи.иоужасошеселюдиѥꙁѣло. 19 ибишежевь-
сигласитроубныи.прѣбиваюекрѣпциꙁѣло.
моисиглаголашебогьжеѡтьвѣавашеѥмоугласомь,
кьнѥмоуПрокимень.в҃.Глась.д҃.Иꙁмимегосподиѡтьчловѣка
лоукавагоиѡтьмоужанеправѣднаиꙁбавиме.
стихь.Ижепомыслишенеправдоувьсрьдьцисвоѥмь.вьсь
дьньѡпльчахоусенамебраныи
ѠтьиѡваЧтениѥ.в҃.
Јов 38.1 Речегосподьиѡвоускоꙁѣбоуроуиѡблакь. 2 ктоскрыва-
ѥтьимена50 (sic) свѣть.сьдрьжеглагольвьсрьдьци.менеже
линепьоуѥтьтаити. 3 прѣпоꙗшиꙗкоимьчь
чрѣсласвоꙗивьпрошоутетыжемиѡтьвѣаи.
4 гдебѣшеѥгдаѡсновахьꙁемлю.повѣждьже
миаеоумреть51(sic)раꙁоумь. 5 ктоположимѣры-и52 (sic)
|3б
аевѣсии.иликтоположиврьвьнанѥи. 6 на

50 Јов 38.2: скрываѥтьимена]ськриваѥимене Х, (скриваеи) С (грч. (τίς οὗτος) ὁ κρύπτων με).
51 Јов 38.4: оумреть]оумѣѥши Х С Л З (грч. (εἰ) ἐπίστῃ (σύνεσιν)).
52 Јов 38.5: мѣры-и]мѣреи Г–мѣрѥѧ Х – мѣрьеи С (грч. τὰ μέτρα αὐτῆς).
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чемьжекроуꙁыѥѥоудрьжетьсе.ктожеѥсть
положивикаменькраиоугльниинанеи.7и
ѥгдабишеꙁвѣꙁьдыи.ивьспѣшемегласомь
велиѥмьвсиангелимои. 8 иꙁаградишеморева-
ты53 (sic) .рекшераждаѥсе.ѥгдавьꙁмоуашесеисчрѣ-
ваматересвоѥ.исходь 9 положихьжепрѣдѣли54 (sic) ѡдѣ-
ниѥ.имьглоюжеповыихь. 10 иположихьимь
прѣдѣли.иѡбложьꙁатвориврати. 11 ирѣхь
жеѥмоудосегоприидеши.инепрѣидеши.
ньвьтебѣсамомь.иськроушетьсетвоѥѥвль-
ныи. 12 илипритебѣствориихьсвѣтьоутрьныи.
дньныцажесвѣстьчиньсвои. 13 приѥтьсекрило-
маꙁемлѥ.истрасти55 (sic) нечьстивихьѡтимоуѡть
нихь. 14 ѥликоприѥмьбрениѥѡтьꙁемлѥ.створи
животно.иглагольживьположинаꙁемли. 15 ѡтьѥх
жеѡтьнечьстивихьсвѣть.имишьцоугрь-
дыихьськроушихь. 16 приделинаистокьморь-
скыи.стопамилипобеꙁдьнѣходильѥси. 17 ѡтьврь-
ꙁаѥтьлитисестрахьвратанебесьнаꙗ.врать-
ницижелиадовивидѣшетеиоужасошесе. 18 на-
вычелиширотамьнебесьнымь.вьꙁвѣстими
оубоколика.иликоѥѥсть 19 вькоѥиꙁемли.вь-
двараѥтьсесвѣть.тѣмжекоѥмѣсто 20 аеве-
дешимевьпрѣдѣльихь.аелииꙁвѣсисть-
ꙁеихь 21 вѣсиоуботогдасеѥсиродиль.числожелѣть
твоихьмного. 22 придежеливьскровиаснѣжа-
наꙗ.скровиалиградьнаꙗвидѣльѥси. 23 е-
дитьлитысевьгодиноуврагомь.вьбрании
тоужды56 (sic) . 42.1 ѡтьвѣавьжеиѡвьречегосподеви. 2 вѣдѣꙗко
всачьскаꙗможеши.инеиꙁнемагаѥтьниче-
соже. 3 ктоѥстьтаѥитебесвѣть.едежеглаголѥть
тебетаитинепоуѥть.ктожевьꙁвѣсти-
||4а
тьмиихьженевѣдѣхь.велиꙗичюдьнаꙗихьже

53 Јов 38.8: ваты]врат Г и др.
54 Јов 38.9: прѣдѣли]емѡблакъ Г Д – ѥмоуѡблакы Д Л, ѥмоуѡблаки Х (грч. (ἐθέμην δὲ) 

αὐτῇ νέφος (ἀμφίασιν)).
55 Јов 38.13: истрасти]иистрести С, иистрѧсти З – истрꙙсти Г, истрести Х Д (грч. ἐκτινάξαι 

(ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς)).
56 Јов 38.23: вьбраниитоужды]вьбраниитежи С / въдънъбранїитꙙжї Г, вьдьньбрании

тежи Д Х (грч. εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης).
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невѣдѣхь. 4 послоушаименегосподидаиаꙁьглаголю.вь-
прошоужететыжемиѡтьвѣаи. 5 слоухомьоуха
слышаахьте.прѣждесинынꙗѡкомоѥневидѣте.
Прокимень.г҃.Глась.ꙁ҃.Иꙁмимеѡтьврагьмоихьбоже.иѡть
встаюихьнамеѡтьмиме.стихь.Иꙁбавимеѡтьтво-
реиихьбеꙁакониѥ.иѡтьмоужакрываспасиме.
ѠтьпророчьстваисаинаЧтениѥ.г҃.
Исаија 50.4 Господьдастьмиѥꙁыкьнакаꙁанию.ираꙁоумѣю
ѥгдаподобаѥтьмиреислово.иположимиоутро.
иприложимиоухослышати. 5 инакаꙁаниѥгосподьнѥ
ѡтьврьꙁаѥтьмиоуши.иаꙁьнепротивлюсеимь.
нивьпрѣкьимьнеглаголю. 6 плеимоивьдахьна
раныи.иланитамоинаоударениѥ.лицаже
моѥгонеѡтьвратихь.ѡтьстоудаꙁапльваниꙗ. 7 игосподь
помоьникьмибысть.сегорадинепосрамлюсеньпо-
ложихьлицемоѥꙗкотврьдиикамень.ира-
ꙁоумѣхьꙗконеимамьпостыдѣтисе. 8 ꙗкопри-
ближисеѡправдаѥиме.ктосьмноюседетьдапро-
тивоумнѣстанетьвькоупѣ.иктосоудисьмь-
ноюдаприближитьсемнѣ. 9 сегосподьпомагаѥтьми.
ктомеѡꙁлобитьсевсиꙗкориꙁаѡбетьшають.
иꙗкоичрьвьснѣстьвыи. 10 ктовьвасьбоѥисегоспода.
даоуслышоутьгласьѡтьѻтрокаѥго.ходееивь
тмѣневидетьсвѣта.инадѣюимьсенагоспода.
оутврьдитьсе. 11 исевсѣхвиѡгньпожежеть.
иоукрѣплаѥтьсепламень.ходитьпосвѣтоу
ѡгнавашего.ипламеньѥгожераждеглиѥсте.
менерадибыстьсиѥвамь.искрьбыюоуснеть
Прокимень.Глась.Тежькь.Кнеꙁылюдьси57 (sic) сьбрашесевькоупѣ
нагосподаинахристаѥго.стихь.Вьскоуюшеташесеѥꙁыци.
Вьпетькь.Светыи.Наоутра.Пѣниѥ.Глась.ꙅ҃.
Дьньсьцрьковнаꙗѡпонавьѡпльчениѥ58(sic)раꙁдрасе.
|4б
ꙁаконопрѣстоупникомь.сльньцелоучюсвоюськры-
ѥть.владыкыꙁрераспинаѥмаДроугоѥ.Пѣниѥ.Глась.а҃.
Распеншоутисехристебожепогыбеѡбидаипопрана
быстьсилавражиꙗ.ниангельбоничловѣкьньты
самьспасинигосподиславатебѣПрокимень.Глась.д҃.

57 4а, р. 30 (Пс 2.2): Кнеꙁылюдьси]Кнеꙁилюдьсци Х С Д – Кнꙙꙃилюдъсти Г (грч. οἱ ἄρχοντες).
58 4а, р. 33 (тропар): вьѡпльчениѥ]въѡбличенїе Г и др. (грч. εἰς ἔλεγχον).



Господивьпомоьмоювьнмигосподинапомоьмоюпо-
тьисестихь.Дапостыдетьсеипосраметьсевь-
коупѣ.искоуеидоушоумоювькоупѣпогоуби-
тииꙁетиюѠтьпророчьстваꙁахаринаЧтениѥ.а҃.
Захарија 11.4 Такоглаголѥтьгосподь 10 приимоужьꙁльмоидобрыи.и
ѡтьврьгоураꙁоритиꙁавѣтьмои.ѥжеꙁавѣах
кьвсѣмьлюдемьꙁемльныимь. 11 ираꙁоумѣють
хананеи.ѡвцехранимиѥ.ꙁанесловогосподьнѥ
ѥсть 12 рекоукьнимьаедоброѥстьпрѣдьвами.
дадитемьꙁдоумоюилиѡтьрецѣтесте59 (sic) .ипоста-
вишемьꙁдоумою.л҃.сребрьникь. 13 иречегосподь
кьмнѣвьложихьвьгрьниль60 инемотри.ае
ськроушеннобоудеть.ꙗкожеискоушеньбых
ꙁаню.иприѥхь.л҃.сребрьникь.иположихь
ѥвьхрамьгосподьньвьгрьнило.ꙗкожескаꙁамнѣгосподь
Прокимень.Глась.е ҃.Тыгосподисьхранишимеисьблюдеши
меѡтьродасеговьвѣкы.стихь.Спасимегосподиꙗкоѡскоу-
дѣпрѣподобьньꙗкооумалишекистиниѡтьсыновьчловѣчьскыихь
Вьпетькь.Вечерь.Прокимень.Дивьньбогьвьсветыхьсвоихь.стихь.вьцрьквахь.
Таже.Ѡтьисхода.Чтениѥ.а҃.
Излазак 33.11 Глаголагосподькьмоисеѡвилицемькьлицоу.ꙗкокто
вьꙁглаголѥтькьсвоѥмоудроугоу.ипосланибыше
кьстаноу.слоугажесоусьсыньнавгыинь.юнь
синеисхождашеѡтьскыниѥ. 12 иречемоисикьгосподоу.
сетыимнѣглаголѥшивьꙁведилюдисиѥ.тыже
ꙗвимнѣѥгожетыислеши61 сьмною.тыжемнѣ
речевѣмтепачевсѣхь.иблагодѣтьимашиѡтьме-
не. 13 иречемоисиаеоубоѡбрѣтохьблагодѣть.

59 Захарија 11.12: ѡтьрецѣтесте]ѡтъръцѣтесꙙ Г, ѡтьрьцѣтесе Х С Д (грч. ἀπείπασθε).
60 Због начина писања крајњег „јер“ (високе петље) ово би се могло прочитати као вь

грьнило. Четири реда ниже, међутим, готово да нема сумње да се на последњем месту у речи 
налази „он“ (на снимку се види само трбух, без левог стубића). Да су обе форме могуће у сло-
венским изворима в. нормализацију одредница у: miKloSiCh 1862–1865: s. vv. грънило, грънилъ, 
грънꙑль, 146; другачије је решено у: SJS 8 (1964): s. vv. грънил҄ь, грънꙑль, грънꙑлъ, 440; грч. εἰς 
τὸ χωνευτήριον). Уп. оба пута вьгрьнль Х, вьгрьниль С Д.

61 Грешком тыислеши у издању А. А. Пичхадзе (1998: 39, Исх. XXXIII 12, sub 14) због 
непрепознавања уобичајеног обележавања дужине вокала удвајањем вокалских графема (без 
обзира на то да ли је реч о корену или о наставку), што је карактеристично за споменике из 
зреле српскословенске писмености.
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Излазак 2.14–22

Григ. 72б–73а Хил. 89б–90б Срп. 41б–42б
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Деч. 130б–131а Моск. 1а Пећ. 76в–77а
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Московски паримејник, 1б
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Московски паримејник, 2а
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Московски паримејник, 2б
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Московски паримејник, 3а
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Московски паримејник, 3б
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Московски паримејник, 4а
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Viktor D. Savić

A FRAGMENT OF THE SERBIAN PROPHETOLOGION FROM  
MOSCOW TEXTOLOGICAL ANALYSIS AND EDITION 

S u m m a r y

The paper deals with an extract from the Serbian Prophetologion held by the State 
Historical Museum in Moscow (GIM, Collection of P. I. Shchukin, No. 31) which, in the 
author’s opinion, dates from the second decade of the 14th century (in the literature, it 
has been broadly dated into the 13th century). Accordingly, this manuscript is contem-
porary to the prophetologia of Dečani and Crkolez. Having in mind that no more than 
eight Serbian prophetologia, either complete or in fragments, have been preserved, and 
that all of them date from the 13th–14th centuries, this written monument is important for 
the history of Serbian literacy. The fragment was first subject to codicological and pal-
aeographic analysis; its structure was analyzed in detail; finally, a textological com-
parison with other Serbian and major Slavic prophetologia was performed. The compre-
hensive textological analysis has revealed the place of the Moscow Prophetologion among 
other relevant sources which contain the section preserved in this book (the paroimia 
between the Holy and Great Wednesday and the Holy and Great Friday – from Exodus 
2:14–22, through the readings from the Book of Job, Prophecy of Jeremiah, Prophecy of 
Isaiah, Prophecy of Zechariah, to Exodus 33:11–13). Unfortunately, the prophetologia of 
Belgrade and Crkolez are not among them. The paper highlights the similarities between 
this source and the Serbian Prophetologion from Saint-Petersburg, as well as its analogies 
with the Lobkov Prophetologion, which are not unexpected for a prophetologion of a 
Serbian origin. The overall similarity of the Moscow, Lobkov and Zacharinski prophe-
tologia and, to a lesser degree, the correspondence between the Moscow and Zacharin-
ski prophetologia, as well as the fact that they directly draw on the Grigorovich Prophe-
tologion, have also been mentioned. All these things show that the relations among the 
manuscript groups that have already been identified cannot be reduced to a simple pattern. 
The study further presents the integral text and the photos of all of the eighth pages of 
the manuscript. We have also used this opportunity to give an outline of other Serbian 
prophetologia through a textological analysis. Among other things, it is noteworthy that 
the Moscow and Dečani prophetologia, each in its specific way, abound in innovative 
elements, compared to typical representatives of their manuscript groups. This indicates 
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the dispersion of a manuscript tradition. If the numerous lost links were preserved, we 
would have a continuous series of manuscripts which would certainly engender a some-
what different idea of this type of books. The study is concluded by an illustration of the 
situation in all of the analyzed examples based on a selected specimen – a reading from 
the Old Testament (Exodus 2:14–22): the versions of this reading are parallelly given in 
several columns to form an overview. 
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