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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ





БиБлијска и апокрифна подлога пролошког житија 
светог пророка јеремије

Томислав Јовановић

апстракт. – У овом раду разматра се утицај старозаветних књига и једног апо-
крифа на Пролошко житије светог пророка Јеремије. ово житије среће се углав-
ном у стиховним пролозима за месец мај. осим тога, оно се понекад јавља и у 
преписима службе светом пророку Јеремији. У сачуваним српским преписима 
овог житија, настајалим између ХIV и ХVII века, запажа се релативна блискост 
уз поједина одступања, која су резултат два одвојена словенска превода, једног 
српског и другог бугарског, насталог у оквиру трновске књижевне школе. Поред 
ових двеју варијанти Житија јавља се и трећа, која се налази у препису Кипријана 
Рачанина, исписаном 1692. године у сентандреји у оквиру службе светом про-
року Јеремији. Дело је написано под делимичним утицајем старозаветне Књиге 
пророка Јеремије. У првом делу Кипријановог преписа Житије се подудара са 
варијантом из пролога, али је добило и знатно проширење, које је углавном саста-
вљено према посебној варијанти апокрифне Повести пророка Јеремије о плењењу 
Јерусалима. У додатку рада налазе се приређени текстови све три варијанте.

Кључне речи: Библија, апокриф, пролошко житије, словенски преводи, Кипријан 
Рачанин

Библија је као узор представљала непрестано надахнуће средњовековних 
писаца. на њеним поетским одликама, богатству тема, мотива и ликова 
настајала су жанровски разноврсна хришћанска дела током низа векова. 
Понекад су и разнородна дела апокрифне књижевности, својом темат-
ском блискошћу са Библијом, али и мотивским проширењима и наглаше-
ном фантастиком, привлачила ствараоце да у нова дела уграђују чиниоце 
које су пружали ови састави. о старозаветном пророку Јеремији постоје 
у Библији две засебне књиге. Прва од њих, са називом Књига пророка 
Јеремије, износи живот ове изузетне личности у 52 главе. Друга старо-
заветна књига названа је Плач Јеремијин и састоји се од пет глава. Као 
једном од светих пророка њему је у хришћанском периоду састављена 
служба уз коју постоји пролошко житије. Његово слављење везује се за 

* Томислав Јовановић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, tomjovan@gmail.com
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први мај по старом календару. Постоје, такође, и две варијанте апокриф-
ног слова пророка Јеремије о плењењу Јерусалима.1 Библијске књиге про-
рока Јеремије с једне стране и апокрифно слово с друге имали су одјека у 
настајању пролошког житија овог светог.

Пролошко житије пророка Јеремије (даље ПЖ) настало је на грч-
ком језику. издање његовог текста појавило се 1864. године у корпусу 
Patrologia Graeca под називом Ὁ βίος τοῦ Ἱερεμίου προφήτου, και ποῦ κεῖται.2 
Педесетак година касније изишло је издање овог дела трудом Теодора 
Шермана у оквиру житијâ и других пророка.3 Преводом грчких синаксара 
на словенски језик ПЖ се распространило путем преписа у српске, бу-
гарске и руске крајеве.4 испред ПЖ редовно се јављају стихови.5 српски 
преписи ПЖ налазе се углавном у стиховним пролозима за месец мај, а 
најстарији сачувани потичу из ХIV века. Понекад се ПЖ среће и у оквиру 
службе светом пророку Јеремији. У даљем разматрању ПЖ на основу 
српских преписа одабрали смо следећих четрнаест, који су настајали у 
периоду од ХIV до ХVII века:

Пролог стиховни за март–август, софија, народна библиотека, број 1040, 
1347–1356, 47б–48б6 (скраћеница с);
Пролог стиховни летњи, Хиландар 419, из 1385/95. године, 110а–111б7 
(скраћеница Х1);
Пролог стиховни за март–јуни, Београд, народна библиотека србије, број 
94, трећа четвртина XIV века, 79а–80а8 (скраћеница н);
Пролог стиховни за март–мај, манастир Дечани, број 52, писао Данилац 
левооки 1394. године вероватно у Хиландару, 114б–116а9 (скраћеница Д);
Пролог стиховни летњи, Хиландар 426, из 1425/35. године, 94б–95б10 
(скраћеница Х2);
минеј празнични, Хиландар 228, из 1430/40. године, 3а–4а, ПЖ у оквиру 
службе пророку Јеремији11 (скраћеница Х3);

1 Творогов 1987, 295–296; Јовановић 2005, 247–279, 492; Јовановић 2014, 11–25.
2 Migne 1864, 400.
3 Gelzer 1907, 9–11.
4 Яцимирский 1921, 227; Mošin 1959, 17–68.
5 Петков 2000, 392; Петков, спасова 2013, 7.
6 стоянов, Кодов 1964, 253.
7 станковић 2007, 66.
8 Штављанин-Ђорђевић и др. 1986, 191–196.
9 Богдановић 1976, 41–42; Богдановић и др. 2011, 172–178.
10 станковић 2007, 352–353.
11 исто, 341–342.
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минеј за мај, Хиландар 229, из 1445/55. године, 3б–4б, ПЖ у оквиру слу-
жбе пророку Јеремији12 (скраћеница Х4);
Пролог стиховни за март–август, скопље, архив македоније, м–1, прва 
половина XV века, 136а–137а13 (скраћеница ам);
Пролог стиховни летњи, Хиландар 425, из 1450/60. године, 93б–94б14 
(скраћеница Х5);
Пролог стиховни за март–август, манастир Дечани, број 56, 1475/1485, 
104б–105б15 (скраћеница Д1);
Пролог стиховни за летњу половину године, Љубљана, народна и универ-
зитетска библиотека, Копитарева збирка, број 4, писан 1566. године у ма-
настиру Брадачи крај Пожаревца, 86б–87б16 (скраћеница К);
Пролог стиховни за март–август, крај XVI века, Београд, архив санУ, 
број 526, 250–25217 (скраћеница а);
Пролог стиховни летњи, Хиландар 436, из 1621. године, 139б–141а18 (скра-
ћеница Х6);
одабране службе светима, преписао Кипријан Рачанин 1692. године у 
сентандреји, Београд, архив санУ, број 142, 128б–132а19 (скраћеница КР).

овде обухваћени српски преписи ПЖ указују на знатну шароликост 
у преношењу текста словенског превода овог дела путем рукописа током 
четири века. Понекад се текстови преписа разликују до те мере да се јасно 
распознаје постојање два словенска превода. на примерима проучавања 
пролога дечанске збирке Димитрије Богдановић је указао на оба превода 
сматрајући да и један и други припадају српским преводиоцима.20 Каснијим 
и далеко обухватнијим проучавањима које је спровео током низа година 
бугарски слависта Георгије Петков утврђено је да један од словенских пре-
вода потиче из бугарске трновске књижевне школе, а да је други превод 
српски.21 Како бисмо установили какав је однос овде узетих српских пре-
писа према трновском преводу у једном бугарском препису, поредили смо 

12 станковић 2007, 342.
13 мошин 1971а.
14 станковић 2007, 352.
15 Богдановић 1976, 44; Богдановић и др. 2011, 195–198.
16 мошин 1971б, 19–20.
17 Податак на основу набавне књиге архива санУ.
18 станковић 2012, 78.
19 стојановић 1901, 17–18. .
20 Богдановић 1976, 35–72.
21 Петков 2000
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их са издањем Георгија Петкова и марије спасове (скраћеница Пс).22 Њих 
двоје одабрали су за издање текста рукописни пролог за март–август из 
1345–1360. године, који припада рукописној збирци манастира Зографа на 
светој Гори са бројем 80.23

међу набројаним рукописима посебно место заузимају они који поти-
чу из рукописне збирке манастира Хиландара. По своме пореклу, хиландар-
ским преписима припадао би и препис из дечанске збирке број 52. Њега је 
према атрибуцији луције Цернић преписао Данилац левооки, а мирослава 
Гроздановић-Пајић сматра да је настао у Хиландару.24 већина хиландарских 
преписа представља текстолошку грану ПЖ засновану на трновском пре-
воду, али један међу њима одступа и показује неговање другачије варијанте, 
која припада обележјима српског превода. осим овде поменутих рукопи-
са, прегледали смо и четири минеја који се, такође, налазе у хиландарској 
збирци и који садрже службу светом пророку Јеремији, али без ПЖ. То 
су следећи рукописи са ознакама страница на којима је споменута служба:

минеј за мај, Хиландар 230, из 1400/10. године, 1а–3б;25 минеј за мај, Хи-
ландар 231, из 1400/10. године, 1а–4а;26 минеј празнични, II, Хиландар 233, 
1570/80. године, 489а–491а;27 минеј за мај, Хиландар 243, 1590/1600. године, 
1а–4а.28

Трагајући за могућим изворима и узорима настанка ПЖ, у двема 
старозаветним књигама пророка Јеремије нисмо наишли на знатније 
основе за то. на почетку књиге пророка Јеремије (I, 1) каже се да је он 
био из места анатота (ἐν Άναθώθ). истоветан назив места налази се и 
у ПЖ на грчком језику. У словенском преводу ПЖ дошло је до измене 
назива овог места. У трновском преводу, како у бугарском издању Пс, 
тако и у српским преписима, назив тог места гласи ѡть наваѡѳа. У два 
преписа српског превода (Х3, а) овај назив измењен је на другачији на-
чин: ѡть анавоѳа.

Како је много више чинилаца који су у ПЖ преузети из друге вари-
јанте апокрифног слова пророка Јеремије о плењењу Јерусалима, увидом 
у српске преписе овог дела дошли смо до сазнања о још даљим варирањи-
ма назива места Јеремијиног порекла. најчешће се јавља варијанта да је 

22 Петков, спасова 2013, 7–8.
23 Петков, спасова 2008, 13.
24 Богдановић и др. 2011, 172.
25 станковић 2007, 342.
26 исто, 343.
27 станковић 2010, 66–67.
28 исто, 71.
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он ѡть нааѳора, што показују следећи преписи: манастир Дечани, број 59; 
Беч, народна библиотека, Slave 53; нови сад, Библиотека матице српске, 
РР IV 9; манастир Дечани, број 60; Београд, Патријаршијска библиотека, 
број 126; Љубљана, народна и универзитетска библиотека, Копитарева 
збирка, број 19; Праг, народни музеј, број IХ н 16. У два преписа (ма-
настир никољац, број 34; Беч, народна библиотека, Slave 32) стоји да је 
пророк Јеремија ѡть аанаѳора, а једино у препису народне библиотеке ср-
бије, број 639, он је ѡть анать. До оваквих промена старозаветног назива 
места Јеремијиног порекла дошло је како током превода, тако и у даљем 
преписивању дела, кроз погрешно разумевање и учешће појединих писа-
ра у новим изменама. То је иначе скоро уобичајена појава, која се чешће 
јавља код неканонских и небогослужбених састава. Па ипак, како видимо, 
измене су настајале и у таквим корпусима какви су пролози или минеји, 
у којима срећемо текст ПЖ.

Запажене разлике између српских преписа бугарског и српског пре-
вода ПЖ скоро да нису садржинске природе. оне се огледају, пре свега, 
у језичким решењима једног и другог превода. Пошто је овде реч о делу 
краћег обима, међусобне разлике уопште нису занемарљиве. оне говоре 
о различитим приступима током превођења, што у укупном резултату 
представља богатство јужнословенских превода Пролога. оне се, свакако, 
много више сагледавају у целокупном праћењу свих пролошких житија. 
најчешће су у питању другачије формулације код појединих синтагми 
или читавих реченица. наводимо најпре како такви примери изгледају у 
Д, а онда у Х3, и ако се још додатно разликују, у а:

Дѹшею ѡкаменѥнїи и ѹстранѥнїи божиꙗ страха : Дѹше каменние страни божьств-
наго страха; камениѥмь побыше їєремию : камениѥмь ѹбиень бысть їеремїа; иꙁь 
ѹтробы матерьнѥѥ : ѡть матере; свободивше се ѡть нѥго : симь даровани бивше; 
наричют се : нарицаѥми ѹбо; вѣрныи до дьньшнꙗго дьне : сѹть даже и до дьньсь; 
ѡть прьсты гроба ѥго. хапаниꙗ аспыдова ѹврачевают се : прьсть ицѣлꙗють ѹгриꙁенїа 
аспидь и ꙁмїи; алеѯандрь македонскы, ставь надь гробомь : алеѯандьрь македонианинь, 
дошьдь на гробь (а + светаго) пророка. и; ѡни ѡбложи. ѡтьнѹдь аспиди прогна. и 
вьведенню ꙁмїю глаголѥмѹю аргалїи : аспиди ѹбо ѡтьтѹдѹ ѡтьтьгна въведе (а: 
ѡтьгнавь. веде) же вь место сихь, ꙁмие глаголемїе гаргалы; ѡть аргѹсь принесеннїє 
: ѡть аргы принесе; ѡтьнѹдь имѹихь : ѡтьтѹдѹ ꙋбо имѣють; ꙗко подобаѥть 
сьтрести се идоломь : вѣдети (а: видѣти) ꙗко сьтрѣсѹт се идоли; и пасти. ради спаснаго 
: падꙋт се. спаса ради; покланꙗют се вльхвы. ꙗкоже : кланꙗють се ѥмѹ. понеже; винѹ, 
чесо ради сиѥ. и ѡнѣмь рекшимь, ꙗко ѡтьци нашими намь прѣдано бысть. таковоѥ 
таинство : ѡвїи нынꙗ се (а: ѡ винѣ сеи) глаголахѹ, ꙗко ѡтьчимъ прѣданїемь ѥсть 
таинство сїе; и вь їсраилїи. и бѹдеть вамь ꙁнаменїѥ пришьствїꙗ ѥго. вьнѥгда : силою и 
ꙁнамениѥмь бѹдеть (а + кь) намь пришьствїе ѥго, єгда; положень бѹдеть на горѣ си-
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наисцѣи : положет се вь синаи; погѹбити ихь хотеаго. камен же ꙁапечативь : хотеаго 
ѹбити сихь. на камени же ꙁнамена; бѣше междѹ ѡбоихь горь : бысть. посрѣдь двою 
горꙋ; по вьѡбраженїю древнѥмѹ : по прьвомь ѡбраꙁѹ; старь, тѣломь скѹдь. вь малѣ 
имѣѥ брадꙋ вьꙁостринѹ : лѣтомь прѣвьꙁьшьдь вьꙁраста маль. ѡстрѹ имѣе ѡмале-
нѹ брадꙋ; сьлежеомѹ светѣи и велицѣи црькви : лежеаго блиꙁь светые великые 
црькьве.

Разликама у два превода допринела је и другачија лексика. она је 
углавном синонимске природе. Примећује се да је у српском преводу у 
појединим случајевима архаичнија лексика у односу на бугарски превод: 
вь пригробыѥх : вь тафнѣх; жилиа : селѥнїа; ꙁанѥже : ибо; иꙁ : и ѡть; до сели: до 
нынꙗ; младенца : ѡтроче; конца таинствѹ : сьврьшенїе таиньства; раꙁдрѹшениꙗ 
црьковнаго : пленѥнїа црькве; сьтвори : положи; никыи никьгда : никто; раꙁгнеть 
: не ѡтьврьꙁеть к томѹ; вьскрьснеть : вьстанеть; ждѹе : чаюѥ; иꙁваꙗнїѥмь : 
истѹканїє; ѡбсѣнꙗше : ѡсїа; приѡблачїѥ : ѡблакь свѣтьль.

на неким местима срећу се различити падежи: ѡть люди : людьми; 
вь водѣ : вь водахь; єгѵптѣнми : ѡть егуптень; нефоѳо : нефоѳи; рождьшомѹ се : 
рождьшаго се; каменемь : камень; ковчега : ковьчегь сыи; на вьскрьсениѥ : вь вьскрьсе-
нїи; ноию : нои.

Различите врсте и облици речи понекад чине додатне нијансе у пре-
водима: ѥго : сего; ихь : сихь; єллинскыи : ѡть елїнь; дѣвьствородиꙗ : дѣвѹ 
родивьшѹю; ѹꙁаконѥнїѥ : ꙁаконь; иꙁ бран никь : иꙁьбранныи; ꙁаконныи : ꙁакона; 
вьѡбраженїѥ : ѡбраꙁь; желѣꙁнимь : желѣꙁа; прѣчьстнѣмь : чьстнимь; положше : 
полагаюе; бѣгаюе : бѣжѹе; побише : ѹбише; врѣмени : врѣменми.

Тек на неколико места појављују се другачији глаголски облици: 
бѣше : бѣ; помоли : помоливьшѹ; молет се : помоливше се; даде : дасть.

Понекад се у Д не налазе извесне речи којих има у Х3/а: въсеможе-
ть словеса ѡна, ѡть сѹдѹ, паметь, положивь. насупрот таквим примерима, у 
Х3/а не налазимо речи које стоје у Д: Вь, даже и, иже, ихь, погльеномь быти, 
таковаго, тамошнѥ.

Поред већ наведене појаве различитог облика назива места порекла 
пророка Јеремије (наваѡѳа : анавоѳа), наилазимо и на другачије облике 
именице крокодил. она је правилно написана једино у Х3 (крокодилїе), док 
је у Д коркодиль, а у а коркодилы.

ако смо били у прилици да поредимо више преписа који се тичу 
бугарског и српског превода ПЖ, такав поступак не можемо очекива-
ти када је реч о једином препису који припада Кипријану Рачанину. Тај 
препис се скоро до половине углавном подудара по типу са бугарским 
преводом. одступање у садржини потпуно се мења у односу на оба пре-
вода када почиње да се говори о одвођењу Јерусалимљана у вавилонско 
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ропство. Ти делови не налазе се нити у једном другом нама познатом 
препису ПЖ. они су преузети у нешто скраћеном облику из друге вари-
јанте апокрифног слова пророка Јеремије о плењењу Јерусалима. Унета је 
најпре епизода о Јеремијином слању својих ученика варуха и авимелеха 
у виноград по Божијој заповести да тобож наберу тамо грожђа и смокава 
како не би били одведени у вавилон са осталим Јерусалимљанима, које је 
Бог казнио јер су то заслужили према превеликим гресима. У апокрифу 
је само авимелех послат у агрипов виноград, а у КР са њим је и варух 
тамо отишао. У апокрифу је наведено да је авимилеху анђео нанео сан 
који је трајао 70 година, а у КР варух и авимелех су спавали најпре 32 
године, а онда се пробудили и увидевши да из грожђа и смокава тече сок, 
наставили да спавају још толико година. Још се наводи у КР да су њих 
двојица отишли у виноград у „време јесење“, а пробудили се „у време 
пролећно, то јест априла месеца“.

Потом следи епизода варуховог и авимелеховог повратка у Јерусалим 
и њихово непрепознавање града после толиких година и без становника 
одведених у ропство. У разговору са једним старцем разјашњено им је да 
је Јеремија са свим становницима у ропству у вавилону. Њихов повратак 
и сачуваност свежине грожђа и смокава протумачени су као чудо Божије и 
знак њихове праведности. Епизода са слањем писма Јеремији у вавилон по 
орлу такође се увелико подудара са апокрифом, као и повратак одведених 
Јерусалимљана у родни град. По поновном сусрету варуха и авимелеха са 
Јеремијом и осталим народом и прослављањем новог чуда долази завршни 
пасус, којим се КР враћа на подударност са варијантом бугарског превода.

оваква појава преузимања делова апокрифа за састављање проло-
шког житија није усамљена. Познато је да су поједини апокрифни састави 
о познатим библијским личностима у неким случајевима претварани у 
пролошка житија и уношени у Пролог. Тако је једна варијанта апокриф-
них дела апостола Томе преобликована и ушла у Пролог.29 марија спасова 
је увидела да „Псеудо-Прохоров апокриф Престављење светог јеванђе-
листе Јована Богослова током XIV века вероватно није био одбачен или 
забрањен у Бугарској, србији и Русији док је укључен у састав Чти-минеја 
(под датумом 8. маја) и у стишни пролог (под датумом 26. септембра).“30 
може се сматрати да ово припада општијој појави позајмљивања и пре-
рада делова из већ написаних састава и њиховог уношења у нова дела у 
књижевном стваралаштву током читавог средњег века. То у великој мери 

29 Јовановић 2010, 231–240.
30 спасова 2015, 78–94.
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потврђује и српска књижевност почев од најранијих времена па све до 
заласка у XVIII век.

Данас не знамо поуздано да ли је лично Кипријан Рачанин саставио 
нову варијанту Пролошког житија пророка Јеремије на основу апокриф-
ног састава, али такву могућност не би требало одбацивати. Пре би тре-
бало помишљати на могућност да је он аутор тог дела, него да га је само 
преписао са неког већ готовог предлошка. Узимајући у обзир новонаста-
ле околности у којима се нашао српски народ одсељен у угарске крајеве 
у великој сеоби, а којем је требало на сликовитији и упечатљивији начин 
дочаравати библијске личности које пружају наду, Кипријан је желео да 
оснажи лик пророка Јеремије у односу на већ постојеће пролошко житије. 
Као ученом монаху било му је познато апокрифно слово пророка Јере-
мије о плењењу Јерусалима са раскошном фантастиком. Треба нагласити 
да у унетим деловима из апокрифног слова у ПЖ постоји важна пара-
лела између Јерусалимљана одведених у ропство и српског народа, који 
је из својих места избегао у далеке северне крајеве. Поимање одведених 
Јерусалимљана у вавилонско ропство могло је избеглим србима да буде 
судбински веома блиско. То осећање дубоко је носио и Кипријан Рачанин 
исписавши рукопис служби светима у сентандреји само две године после 
велике сеобе. Још снажнија порука долазила је из оног дела новонасталог 
ПЖ у коме се говори да се поробљени народ Божијим промислом вратио 
у свој град Јерусалим. наду у повратак старом завичају ова варијанта ПЖ 
и те како је пружала бројним избеглим србима. То је био можда и најјачи 
Кипријанов мотив када се одлучио да унесе одабране делове апокрифног 
слова у Пролошко житије пророка Јеремије.

није нам познат препис апокрифног слова пророка Јеремије о пле-
њењу Јерусалима, које је Кипријану могло послужити за састављање своје 
варијанте ПЖ. најпре смо помислили да би се такав рукопис до данас 
сачувао у сентандрејској рукописној збирци, али тамо га нисмо нашли.31 
свакако је такав препис Кипријан имао пред собом у сентандреји у вре-
ме када је 1692. године преписао службе светима.

Према свему реченом, увиђа се да дела која су допрла путем бројних 
преписа из ранијих времена понекад не остају сачувана у свом првобит-
ном облику, него у новим околностима могу да буду преобликована. При-
мер Кипријана Рачанина са новим обликом Пролошког житија пророка 
Јеремије указује на стваралачки однос према затеченом делу које је тра-
јало вековима без већих промена. снажан подстицај за стварање новог 

31 синдик и др. 1991.
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дела коришћењем већ постојећих састава Кипријан је нашао у трагичној 
судбини свог народа, коју је и сам делио, а коме је требало уливати дубљу 
наду – она је долазила из древних библијских времена.

У додатку се доноси текст Пролошког житија пророка Јеремије на 
основу преписа из рукописне збирке манастира Дечана број 52, преписа 
из рукописне збирке манастира Хиландара број 228 и преписа Кипријана 
Рачанина из рукописне збирке архива српске академије наука и умет-
ности број 142. скраћене речи разрешене су тако што су изостављени 
делови стављани у обле заграде уколико је таква реч обележена титлом, 
а у угласте заграде ако титла над њима не постоји. натписана слова спу-
штана су у ред на одговарајуће место. Задржана је изворна интерпунк-
ција. велика слова исписивана су на оним местима на којима се налазе 
у рукопису и где су истакнута црвеним мастилом. мањак речи у неком 
препису означаван је знаком „минус“ (-) и бројем иза, који предочава 
колико их је мање. слично томе, када је у неком препису више речи, онда 
се уз знак „плус“ (+) исписују дате речи. Уколико је обрнут редослед две 
речи у неком препису, тај однос је означаван скраћеницом за одгова-
рајући препис и знаком ↔. ако је у питању различит сегмент од више 
речи, онда се у основни текст испред тог низа ставља звездица (*), а на 
његово окончање брух-цифра. Уколико се указује на обимнији текст који 
је различит, онда се на његовом почетку исписују две звездице и на крају 
брух-цифра, уз коју се у фусноти такође јавља њихово удвајање. ако се у 
оквиру већ означеног текста указује на друге веће целине, онда се за обе-
лежавање ширег контекста додаје још једна звездица како би се знало на 
шта се који део односи. Код изостављања већих делова текста у напомени 
стоји уз скраћеницу овог преписа знак ø.
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ПРилоЗи

Дечани, број 52, 1394. гоДина, 114б–116а

(114б) ВЪ ПРЬВЫ.1 светаго пророка єремиѥ.2

Дѹшею3 ѡкаменѥнїи и4 ѹстранѥнїи божиꙗ страха.5

Камениѥмь побише божьствнаго їєремию.

Вь а҃.6 маꙗ, камениѥмь7 побыше їєремию

Сьи иꙁь ѹтробы матерьнѥѥ ѡсвеень бысть. бѣше же ѡть наваѡѳа. вь пригробыѥх8 
же9 єгптьскыихь. камениѥмь10 побиѥнь11 *ѡть люди12, 13 и14 ѹмрѣть.15 и положень 
бысть на мѣстѣ жилиа фараѡнова. ꙁанѥже16 єгѵптѣне прославише ѥго, свободивше 
се ѡть нѥго.

помоли бо се и погѹблꙗюеѥ17 ихь аспыды иꙁмрѣше. и18 иже19 вь водѣ ꙁвѣриѥ, иже20 
наричют се21 єгѵпǀǀтѣнми,22 (115а) нефоѳо,23 єллинскыи24 же коркодиль.25 да єлици 

1 ам: ,а҃.
2 с, Х2, Х4, К, Х5, Х6 + Стыхь.
3 с, Х1, Х2, н, К, Х6: Дѹше.
4 с, н, К, Х5, Х6 –1.
5 Х4: Дѹше ѡкаменѥни божїа страха ѹстранѥни.
6 с, Х1, Х2, н, Х4, ам, Х5, Д1, Х6, Пс: прьвыи.
7 Х4 –1.
8 Х4, К: въ пригробыхь.
9 Х4 –1.
10 Х4 + же.
11 Х1: поби + ѥго.
12 Х2, К: 3, 1, 2.
13 * Х4, Х6, Пс: людеи.
14 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6, Пс –1.
15 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6, Пс: ѹмрѣ.
16 К: ꙁанѥ.
17 Пс: погꙋблѣѧе.
18 с, Х1, Х4, н, ам, Х6, Пс –1.
19 Х2: єже.
20 Х: ихже.
21 с, Х1, Х2, Х4, Х5, К, Х6 –1; н: наричит се; ам: наричет се.
22 с, Х2, Х4, Х5, Х6, Пс: єгуптѣне; Х1, н, ам: єгуптѣнї.
23 Х2: нефоть.
24 с, Х1, Х2, Х4, н, ам, Х5, Х6, Пс: єллини.
25 с, Х2, Х4, К, Х5, Х6: коркодилы; Пс: крокодильї.
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вѣрныи до дьньшнꙗго26 дьне27 молет се на мѣстѣ ѡномь. вьꙁымаюе ѡть прьсты 
гроба ѥго. хапаниꙗ28 аспыдова ѹврачевают се.

глаголют же ꙗко алеѯандрь македонскы,29 ставь надь гробомь,30 ѹвѣдѣвь ꙗже 
ѡ нѥмь. въ алеѯандрию прѣнесе чьстныѥ мои ѥго.31 по всемѹ градѹ раꙁсѣꙗвь,32 
и ѡкрьсть ѥго *ѡни ѡбложи.33, 34 ѡтьнѹдь аспиди прогна. и вьведенню35 ꙁмїю 
глаголѥмѹю36 аргалїи. ихже37 *ѡть аргѹсь принесеннїє.38, 39 ѡтьнѹдь имѹихь40 
именованїє тамошнѥ.

даде же пророкь ꙁнаменїѥ41 їєреѡмь єгптьскыимь.42 ꙗко подобаѥть сьтрести се идо-
ломь ихь43 и пасти. ради спаснаго44 ѻтрочете, иꙁ45 дѣвы46 рождьшомѹ се47 вь ꙗслехь.48 
и того ради боготвореть даже и до сели49 дѣвьствородиꙗ. и младенца положше вь 
ꙗслехь50 покланꙗют се вльхвы. ꙗкоже и птоломею царѹ вьпрашаюѹ винѹ, чесо51 
ради сиѥ. и ѡнѣмь рекшимь, ꙗко ѡтьци нашими намь52 прѣдано бысть.53 таковоѥ 

26 Х1, н: нешнѣго; Х2, Д1, К: нынꙗшнꙗго.
27 с, Х2, Х4, Х5, К + и.
28 К: ѹгриꙁенїа.
29 Х2, Х4: макѥдонїискїи.
30 с, Х5, Х6, Пс + пророчїимь, и; Х2, Х4, К + пророчьскїимь. и.
31 с, Х1, Х2, н, ам, Х5, К, Х6, Пс ↔.
32 Х1, Х2, Х5, Х6: расѣꙗвь.
33 * с: и.
34 Х2, К: ѡбложивь, + и; Х4, Х5, Х6, Пс + и.
35 с, Х1, Х2, Х4, н, ам, Х5, К, Х6, Пс: вьведе.
36 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6: ꙁмїе глаголѥмыѥ.
37 Х4: иже.
38 * К: ѡть аргѹ принесе.
39 Х2, Х4: принесе; Х6: аргѹсь.
40 Х2: имꙋїи.
41 с: пророкоꙁнаменїе.
42 Х1, ам, Пс: єгуптскомь.
43 К –1.
44 с, Х4, Х6 ↔.
45 с, Х5, Х6: ѡть.
46 Х4 –2.
47 с, Х5, Д1, Х6: рождьшѹ се; Х4: рождьша се.
48 К: 3, 4, 5, 6, 1, 2.
49 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6, Пс: 2, 3, 4, 5, 1; с, К: селѣ.
50 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6, Пс: 3, 1, 2.
51 Х2: чьсо.
52 Х2: нашими; К –1.
53 Х2 + намь.
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таинство, прѣподобнимь пророкомь ѡтьцемь нашимь прѣдасть.54 и чаѥмь рече 
конца таинствѹ.

глаголѥт же се ѡ пророцѣ. ꙗко прѣжде раꙁдрѹшениꙗ црьковнаго. вьсхытивь55 
ковчегь56 ꙁаконныи57 и58 ꙗже вь нѥмь. ǀǀ (115б) и сьтвори єже59 подь60 каменемь 
погльеномь61 быти. и рече прѣдьстоюимь. ѡтиде62 господь ѡть сїѡна63 на небо. 
и пакыи прїидеть ѹꙁаконѥнїѥ64 положити, вь синаи, и вь їсраилїи.65 и бѹдеть66 вамь 
ꙁнаменїѥ пришьствїꙗ67 ѥго.68 вьнѥгда дрѣвѹ поклонет се вси ѥꙁыци. и рече ꙗко та-
коваго ковчега никто69 иꙁметь.70 тьчию єдинь їєреи ааронь. и иже вь нѥмь скрижалїи. 

*никыи никьгда71 же72 раꙁгнеть, ни ѡть їєреи,73 ни ѡть74 пророкь. тьчию моиси 
иꙁбранникь божїи.75 на вьскрьсениѥ прьвѣѥ ковчегь вьскрьснеть. и иꙁыдеть и поло-
жень бѹдеть на горѣ синаисцѣи. и вси светыи кь нѥмѹ сьберѹт се76 ждѹе господа. 
и ѡть врага бѣгаюе погѹбити77 ихь хотеаго. камен же ꙁапечативь прьстомь своимь 
вь име божиѥ. и бысть вьѡбраженїѥ ꙗко78 иꙁваꙗнїѥмь79 желѣꙁнимь.

54 с, Х2, Х4, Х5: прѣдасть се; К: прѣдает се.
55 К: въсхити.
56 Х2: ковчекь.
57 н: ꙁаконыꙗ.
58 н –1.
59 К: ꙗже.
60 н, ам: по.
61 К: погльеньнꙋ.
62 Х4: ѡтидеть.
63 Х1: нонаа; с, Х5, Х6: синаѥ.
64 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6, Пс: ѹꙁаконо.
65 с, Х2, Х4, Х5, К, Х6, Пс: и (Х2, К –1, Х6, Пс) вь силѣ.
66 н: бѹде.
67 Х1, н: пришествиꙗ.
68 Х4 + и.
69 Х4: никтоже.
70 К: никтоже въꙁметь.
71 * ам: никто никогда; К: некыи никто никогда; с, Х2, Х5, Х6: никогда; Х4: никы.
72 Х2 –1.
73 Х1, н: їєре.
74 К –1.
75 с, Х2, Х4, Х5, К + и.
76 Х2: 3, 4, 1, 2.
77 ам: погѹби.
78 Х5, Пс + и.
79 н: иꙁваниємь.
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и ѡблакь свѣтль80 ѡбсѣнꙗше мѣсто.81 никтоже82 ѡно вьꙁможеть83 прочьстїи,84 даже 
и до дьне ѡного. ѥсть85 камень вь пѹстынїи. идеже прьвѣѥ ковчегь бѣше междѹ 
ѡбоихь горь. идеже лежить мѡси и ааронь.86 и ноию ꙗко приѡблачїѥ бываѥть на 
мѣстѣ ѡномь. по вьѡбраженїю древнѥмѹ.

бѣше же,87 пророкь їєремиꙗ врѣмени88 старь, тѣломь скѹдь. вь малѣ имѣѥ89 брадꙋ 
вьꙁостринѹ.90 сьврьшаѥт91 же се сьборь ѥго, вь ǀǀ (116а) прѣчьстнѣмь апостольствѣ, 
светаго и врьховнаго апостола петра. сьлежеомѹ92 светѣи и93 велицѣи црькви

Манастир ХиланДар, број 228, 1430/40. гоДина, 3а–4а

(3а) ВЪ ПРЬВИ ПАМЕТЬ светаго пророка єремиѥ.

Дѹше каменние страни божьствнаго страха

Каменїемь94 ѹбише божьствнаго їєремїю

*Прьви маиа камениѥмь ѹбиень бысть їеремїа95

Съи ѡть матере ѡсвеень бысть, бѣ же ѡть анавоѳа. вь тафнѣх же єгптьскыихь96 
камениѥмь побиѥнь бысть людьми и ѹмрѣть. и положень бысть на местѣ селѥнїа 
фараѡнова. ибо єгпьтене прославише сего, симь даровани бивше,

80 Х1, н: свѣтель.
81 Х6, Пс + и.
82 с, Х4, Х5, Х6, Пс: и никыи (Х4 + єсть) же (Х4: иже) + поꙁнаѥть (Пс: ѹпоꙁнаеть) мѣсто. ни 

же; Х2, К: ни же; Х4: и никы поꙁнаеть мѣсто. ни же.
83 ам ↔.
84 с, Х5, Х6: прочисти.
85 с, Х1, Х2, Х4, ам, Д1, К, Пс + же.
86 с: иарѡнь.
87 Х1, н, ам, К –1.
88 с, Х5, Х6: врѣменми.
89 Х5: имѣ.
90 с, Х2, Х4, Х5, Х6: вьꙁьѡстрьнѹ.
91 н + се.
92 Х2: сълежеꙋмꙋ; с, Х2, Х5, К, Х6, Пс + при.
93 Х1, н, ам –1.
94 написано Каменїеѥмь.
95 * а: Вь ,а҃, маїа ѹбиѥнь бысть каменїемь еремїа.
96 а: егпьтьсцехь.
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помоливьшѹ бо се ѥмѹ. погѹблаюе сихь аспиди,97 въсе иꙁмрѣше. и иже вь водахь 
ꙁвѣриє, нарицаѥми ѹбо, ѡть егптень, нефоѳи, ѡть єлїнь же крокодилїє,98 и єлици 
сѹть даже и до дьньсь. помоливше се на мѣстѣ ѡномь, и вьꙁимаюе прьсть 
ицѣлꙗють ѹгриꙁенїа аспидь и ꙁмїи.

глаголють же ꙗко алеѯандьрь македонианинь, дошьдь на гробь99 пророка, и ѹвѣдѣвь 
ꙗже ѡ немь и вь алеѯандрїю прѣнесе мои ѥго. по всемѹ градꙋ положивь, раꙁсѣꙗвь100 
сихь ѡкрьсть єго. аспиди ѹбо ѡтьтѹдѹ ѡтьтьгна, въведе101 же вь место сихь, ꙁмие 
глаголемїе гаргалы. ихже ѡть аргы принесе, ѡтьтѹдѹ ꙋбо имѣють именованїє.

дасть же пророкь ꙁнаменїємь (?) їереѥмь єгптьскымь. вѣдети102 ꙗко сьтрѣсѹт се идо-
ли ихь и падꙋт се. спаса ради ѡтьрочете. и103 ѡть дѣвы рождьшаго се ǀǀ (3б) вь 
ꙗслехь, и сего ради даже и до нынꙗ, боготворетъ. дѣвѹ родивьшѹю, и ѡтроче вь 
ꙗслѣхь полагаюе кланꙗють се ѥмѹ. понеже и потоломею (?) царѹ вьпрашаюѹ ѡвїи 
нынꙗ се104 глаголахѹ, ꙗко ѡтьчимъ прѣданїемь ѥсть таинство сїе, прѣподобнимь 
пророкомь ѡтьцемь нашимь, прѣдано бысть. тѣмь и чаѥмь рече сьврьшенїе таинь-
ства.

глаголеть же се ѡ пророцѣ, ꙗко прѣжде плененїа црькве, въсхити105 ковьчегь ꙁакона, 
и ꙗже вь немь, и положи сїа подь камень, и рече прѣдьстоѥимь. ѡтиде господь 
ѡть сїѡна на небо и паки прїидеть ꙁаконь положити вь синаи. силою и ꙁнамениѥмь 
бѹдеть106 намь пришьствїе ѥго, єгда дрѣвѹ вси ѥꙁыци поклонет се, рече же ꙗко ковь-
чегь сыи, никтоже иꙁметь ѡть сѹдѹ, тькмо аронь ѥдинь, їєреи, и єже вь немь и 
скрижали никто же не ѡтьврьꙁеть к томѹ. ни ѡть єреи ни ѡть пророкь. тькмо107 
мѡси иꙁьбранныи108 божїи, и вь вьскрьсенїи прьвѣѥ ковьчегь вьстанеть, и иꙁидеть и 
положит се вь синаи. и вьси свети кь немѹ сьберѹт се. чаюе господа и ѡть врага109 
бѣжѹе. хотеаго ѹбити сихь. на камени же ꙁнамена прьстомь своимь име110 божїє. 
и бысть ѡбраꙁь ꙗко истѹканїє желѣꙁа.

97 а + и.
98 а: коркодили.
99 а + светаго.
100 а: раꙁсѣа.
101 а: ѡтьгнавь. веде.
102 а: видѣти.
103 а –1.
104 а: ѡ винѣ сеи.
105 а: вьсхытити.
106 а + кь.
107 а: тьчию.
108 а: иꙁбранникь.
109 а: врагь.
110 а: слово.
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и ѡблакь свѣтьль ѡсїа111 место тѡ. и никтоже ѹвесть мѣсто, ни прочьсти можеть сло-
веса ѡна, до дьне ѡного. єсть же камень ѡнь112 пѹстини. идеǀǀже (4а) прьвѣє ковь-
чегь бысть. посрѣдь двою горꙋ, идеже лежить мѡси и аронь. и вь нои ꙗко ѡблакь 
свѣтьль биваѥт на мѣстѣ ѡномь по прьвомь ѡбраꙁѹ.

бѣ же пророкь їєремїа, лѣтомь прѣвьꙁьшьдь вьꙁраста113 маль, ѡстрѹ имѣе ѡмаленѹ114 
брадꙋ. сьврьшаѥть же се сьборь ѥго, въ чьстнимь апостольствѣ, светаго и врьховнаго 
апостола петра. лежеаго блиꙁь светые великые црькьве

београД, арХив санУ, 142, препис Кипријана рачанина из 1692. гоДине 
128б–132а

(128б) Мѣсеца маїа ,а. светаго пророка єремїе.

Стыхь

Дѹшꙋ окаменѥни ѹстрани божїа страха,

Каменїемь побише божьствнаго єремїю.

Въ пръвы маїа каменїемь побиень бысть пророкь єремїа

Съи иꙁь ѹтробы матернѥ освеень бысть. бѣше же ѡть наваѡѳа. въ пригробїех же 
єгпьтскыхь, каменїемь побиень ѡть люди ѹмрѣть. и положень бысть на мѣстѣ 
жилиа фараѡнова. ꙁанѥже єгптѣне прославише єго, свободивше се ѡть нѥго. помоли 
бо се и погѹблꙗюихь аспиды иꙁмрѣше, єже въ водѣ ѕвѣрїе. иже наричють єгптѣне 
неѡфоѳь, єллины же кородилы. да єлици ǀǀ (129а) вѣрны, до дьнъшнꙗго дьне молет 
се на мѣстѣ номь. въꙁымаюе ѡть пръсты гроба єго. хапанїа аспиднаго ѹврачꙋют 
се. глаголют же, ꙗко алеѯандрь македонскыи царь. ставь надь гробомь пророчїимь, 
ѹвѣдѣвь ꙗже  нѥмь въ алеѯандрїю прѣнесе чьстные єго мои. *и кръсть града съ 
нимь бышьдь. и чьстнѣ положивь въ нарочитѣ мѣстѣ. и ѡтьнѹдꙋ аспиды прогна, 
и ꙁмїе глаголѥмые аргалы въсѣхь ѡтьгнавь и погꙋби.

Даде же пророкь въ животѣ своемь, ꙁнаменїе їереѡмь єгпьтскымь. ꙗко подобаеть 
сътрести се идолѡмь ихь и пасти. ради спаснаго трочете, ѡть дѣвы рождьшомꙋ се 
въ ꙗслѣхь.

Глаголѥт же се  пророцѣ. ꙗко прѣжде плѣнѥнїа ерѹсалимскаго, и раꙁдрꙋшенїа 
црькве светаго сїѡна. въсхытивь ǀǀ (129б) ковчегь ꙁавѣта господьнꙗ. и ꙗже въ 

111 а –1.
112 а + вь.
113 а: вьꙁрасть.
114 а: ѡмалѥнꙋ.
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нѥмь скрижалы. и сътвори подь каменемь великымь съкрыеномь быти. и рече 
прѣдьстоеимь. ѡтиде господь ѡть сїѡна на небесехь. и пакы прїидеть ꙁаконь 
положити въ синаи въ силѣ. и бѹдеть вамь ꙁнаменїе пришъствїа єго. вънѥгда дрѣвꙋ 
поклонет се племена и въси єꙁыци. и рече. ꙗко тьи ковчегь пръвѣе въскрьснеть, и по-
ложень бѹдеть на горѣ синаисцѣи. и въси светы къ нѥмꙋ съберꙋт се, ждꙋе господа. 
камен же ꙁапечатлѣвь пръстомь своимь въ име господьнѥ. и бысть въображенїе ꙗко 
иꙁваꙗнїемь желѣꙁнымь. и блакь свѣтль бсѣнꙗше мѣсто но.

глаголют же  пророцѣ. ꙗко въ врѣме плѣнѥнїа єрѹсалимскаго, єгда плѣнивь єго 
ǀǀ (130а) навъходоносорь царь. пославь єремїа ѹченикы свое, глаголѥмаго върꙋха и 
авимелеха. въ виноградь принести ємꙋ ѡть плода ного, въ врѣме єсенное. и ѡнѣмь 
напльнившимь кошнице свое грꙁдїемь и смѡквами. и ѹснꙋвшемь подь сѣнїю. и 
покръвени быше аггеломь господьнимь. ерѹсалим же плѣнѥнь бысть. и люди 
божїи съ єремїемь пророкомь ꙁаведени быше въ вавлонь.

ѡни же ѡтроци сѹдбою божїею неврѣдими быше и спаше ,лв, лѣть. и въꙁбꙋдившим се 
имь, ꙁрѣхꙋ сльньце на поль дьне, ꙗкоже бѣ и єгда ꙁаспали бѣхꙋ. ѡть гроꙁдїа же и 
смоквахь видѣвше єе стрьдь текꙋь, и бративше се пакы ѹснꙋше, и спаше дрꙋгыхь 
,лв, лѣть. и тако въꙁбꙋдише се въ врѣме весное, сиречь априлїа мѣсеца. дьню же ǀǀ 
(130б) прѣклоншꙋ се. ѡть гроꙁдїа же и смоквахь стрьдь текѹь. иже и въꙁеше, и на-
чеше ити въ ерѹсалимь. иꙋе пꙋть имже прїидоше, мнѣвшемь имь ꙗко ть дьнь 
ѥсть вънже посла ихь єремїа. ѡть мнѡгыхь же врѣмень въса ино бѣхꙋ. ѡни же иꙁ
ꙋмлѥни мнѣхꙋ себе. ѡбаче прїидоше блиꙁь града. и не поꙁнаваахꙋ ꙗко ерѹсалимь 
єсть. и брѣтоше старца нѣкоего чьстна. и въпросише єго  градꙋ и  єремїи пророкꙋ. 
н же рече имь. до нынꙗ ,ѯд, лѣть сꙋть ѡть нѥлиже плѣнѥнь бысть ерѹсалимь, и 
ꙁаведень ѥсть єремїа съ людми въ вавлонь. вы же что глаголѥте. ѡни же рекоше емꙋ. 
ае не би быль старостїю чьстьнь, насмѣали ти се быхѡмь, ае би и самы аггелы 
пришли, ǀǀ (131а) въ единь чась не можахꙋ плѣнити светыи градь.

и покаꙁаахꙋ ємꙋ гроꙁдїе и смоквы. скаꙁꙋюе ємꙋ въса ꙗже  себе. старць нь раꙁꙋмѣвь 
ꙗко чюдо ѥсть нѣкое божїе, и рече имь. ѡ чеда, видите ꙗко весна ѥсть, и нѣсть врѣме 
грꙁдїю. и скаꙁавь имь въса по редꙋ  плѣнѥнїи града и  еремїи.

и ти въ себе прїидоше, и вѣрꙋ еше старцꙋ номꙋ. и плакаше се плачемь велїемь. и прїидѡше 
въ ерѹсалимь. и събра се градь въсь, ѹвѣдѣти таковое чюдо. и єлици болны и немоны 
и хрѡмы и слѣпы, въкꙋсише ѡть смоквь и гроꙁдїа ного. въси ꙁдравы быше. и въси 
прославише бога. тие же ѡтроци вънидоше въ пеерꙋ плачюе. и ѡть жалости своеи, 
ǀǀ (131б) написаше посланїе къ єремїи, иже повелѣнїемь божїемь пришьдьшꙋ рлꙋ. и 
ставшꙋ блиꙁь ихь. ѡни же посланїе но повѣсивше емꙋ на гръло. рлꙋ же полетѣвшꙋ 
и пришьдьшꙋ въ вавлонь. и слꙋчи се еремїи пророкꙋ съ людми божїими иꙁносеа 
нѣкоего ѹмрьша сраилтѣнина. рлꙋ же падшꙋ на ѹмьршимь. и въскрьсе мрътьвы 
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и видѣвь єремїа пророкь кнїгꙋ на грьло рлꙋ, и въꙁьмь ю и прочъть прѣдь въсѣми. рлꙋ 
же ѡтьлетѣвшꙋ пакы.

Видѣвше же въси таковое чюдо. и повѣдано бысть царю. испростивь ихь царь. и 
ѡтьпꙋстивъ ихь ити въ своꙗ. и пророка даромь почъть. и тако двигше се людїе съ 
єремїемь, и въꙁвратише се ǀǀ (132а) въ ерѹсалимь съ радостїю великою. и брѣть 
ѹченикы свое єремїа. и прославише бога  събывшим се чюдесемь.

Бѣше же пророкь єремїа врѣменемь старь. тѣломь скꙋдь въ малѣ. имѣе брадꙋ вьꙁьстрьнꙋ 
и сѣдь. съврьшает же се съборь єго въ прѣчьстнѣмь апостольствѣ, светаго и врьхов-
наго апостола петра. сълежеꙋ при светѣи и вѣлицеи црькви
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Tomislav Jovanović

BIBLIcaL and aPocryPHaL PaTTernS of THe ProLoGue VITa of 
THe HoLy ProPHeT JereMIaH

Summary

The paper examines the influence of old Testament books and an apocryphal writ-
ing on the Prologue Vita of the Holy Prophet Jeremiah. This hagiography is usually 
found in prologues in verse for the month of May. furthermore, it is sometimes 
encountered in the manuscript copies of the Service to the Holy Prophet Jeremi-
ah. In the surviving Serbian manuscript copies of his hagiography, dating from 
between the 14th and 17th centuries, it is possible to observe a relative similarity, 
despite some divergences that are due to the fact that there existed two indepen-
dent Slavic translations – one Serbian and the other Bulgarian, created within the 
Tarnovo Literary School. along with these two variants of the hagiography, there 
is a third version, which can be found in the manuscript copy of Kiprijan račanin 
(cyprian of rača), printed in 1692 at Szentendre as part of the Service to the Holy 
Prophet Jeremiah. The composition was partially written under the influence of the 
old Testament Book of Jeremiah. The first section of Kiprijan’s manuscript copy of 
the Hagiography corresponds to the variant included in the prologue, but it was 
considerably expanded and the amended sections mainly followed the model of a 
specific variant of the apocryphal Story of the Prophet Jeremiah about the Pillage 
of Jerusalem. The appendix presents the edited texts of all three variants.
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Сл. 1. Дечани 52, л. 114б, 1394. 
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Сл. 2. Дечани 52, л. 115, 1394. 
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Сл. 3. Хиландар 228, л. 3, 1430/1440.
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Сл. 4. Архив САНУ 142, л. 128б, 1692. 

1 46

Томислав Јов ановић



Сл. 5. Архив САНУ 142, л. 129, 1692. 
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Сл. 5. Здесна налево: Димитрије Богдановић, помоћник управника Народне 
библиотеке Милорад Најдановић, његова светост патријарх српски господин Герман, 
непосредно по отварању нове зграде Народне библиотеке (1973)
Сл. 6. Иво Андрић (други слева) у посети Археографском одељењу; слева надесно: 
Димитрије Богдановић (први), помоћник управника Народне библиотеке 
Милорад Најдановић (четврти) и манипулант у библиотеци Милан Јакшић (пети)

478



Сл. 7. Димитрије Богдановић (први слева) са Светозаром Радојчићем и супругом 
Соњом у Семинару за историју уметности Филозофског факултета
Сл. 8. Димитрије Богдановић (први слева) у Институту за историју уметности 
Филозофског факултета с Дејаном Медаковићем (у средини) и Радованом 
Самарџићем (здесна)
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Сл. 9. Слева надесно: Димитрије Богдановић, Бранислав Црнчевић, Матија Бећковић, 
Дејан Медаковић, Душан Радовић и Стеван Раичковић на Светој Гори
Сл. 10. Димитрије Богдановић с колегама у Сентандреји: Стојан Вујичић (други 
слева), Динко Давидов (седи у средини), Сретен Петковић и Миодраг Јовановић 
(стоје здесна)
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Сл. 11. Димитрије Богдановић с колегама у Раваници: Јованка Калић (прва слева), 
Фрањо Баришић (трећи слева), Станислав Хафнер (пети), Радован Самарџић 
(шести)
Сл. 12. Димитрије Богдановић с Димитријем Стефановићем у Великој Ремети
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Сл. 13. Димитрије Богдановић држи предавање на Универзитету Колумбус 
(Охајо)
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Сл. 14. Димитрије Богдановић у својој радној соби
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Сл. 15. Опис Ходошког зборника (Народни музеј, Праг), радни материјал
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Сл. 16. Опис рукописа бр. 32 из збирке манастира Дечана, радни материјал
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Сл. 17. Радни материјал из 1977. године за Инвентар ћирилских рукописа у 
Југославији (XI–XVII века)
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Сл. 18. Археографски опис српског рукописа бр. 267 Народне библиотеке 
„Св. Кирил и Методиј“ у Софији (1983)
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