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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 истраживања. 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. Једна од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Објавио 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 књижевности 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 посвећених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од стотину 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 стварању 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 кир-Силуанове, 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 Вуковог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографије. 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 збиркама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је приступ 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 необична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактични приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко продуховљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Уводна реч

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 посвећеном споменицом.
Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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ЈЕзик, књижевност и рукописно наслеђе

Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског
„In Theodorum martyrem“ (CPG 4300; BHG 1768)
у српскословенском преводу1
Јоханес Рајнхарт

Апс тракт. – Слово Нектарија Цариградскога на празник мученика Теодора
(CPG 4300; BHG 1768) било је преведено не само на арапски, грузијски и јерменски већ, такође двапут, и на црквенословенски језик. Један превод је настао
у Бугарској, а други у Србији, вероватно у јужним српским крајевима током XIV
века. У овом чланку се издаје српскословенски превод, те анализира његов језик.
Кључне речи: српскословенска књижевност, преводи са грчког језика, јужносрпски говори, Нектарије Цариградски, двоструки преводи

Слово Нектарија Цариградског на празник мученика Теодора (CPG 4300;
BHG 1768) према информацији у Clavis patrum graecorum било је преведено на јерменски, грузијски и арапски. Осим тога постоје такође два
словенска превода,2 који засад нису били издани. У овом чланку ће један
од њих, наиме превод на српскословенски, бити издан и анализиран.
Нектарије је од 381. године до смрти 397. године био цариградски патријарх и претходник Јована Златоустог на патријаршијском престолу. Према
подацима у Clavis patrum graecorum постоје само два његова дела – осим
споменутог слова наводи се и Похвала светом Стефану (CPG 4301), која
се очувала само у јерменском преводу. Bibliotheca hagiographica graeca
оспорава му ауторство овог слова, те је то можда разлог што његовог
имена нема у неколико приручника из византијске историје књижевности и патристике.
Најстарија верзија Слова, чији оригинал, као што је управо речено, не одговара грчком тексту CPG 4300/BHG 1768, постоји само у
* Јоханес Рајнхарт, Институт за славистику, Универзитет у Бечу
johannes.reinhart@univie.ac.at
1 Захваљујем Археографском одељењу Народне библиотеке Србије и његовој бившој
начелници проф. др Татјани Суботин-Голубовић за слање копија из рукописа Народне
библиотеке бр. 26.
2	Најстарији, источнословенски текст, није превод текста CPG 4300 / BHG 1768. Нисам успео да пронађем грчки оригинал овог текста.
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источнословенским преписима; најстарији рукописи су из XIV в. (РГБ,
ф. 304 [СТЛ], бр. 9, 9r21–14r12; Поч.: Ꙗко много мнѡжьство блгти твоеꙗ и
достоино намъ съ двмъ плмꙑ днь похвалити г а). Други преписи ове верзије3:
ГИМ, Чуд. бр. 20 (XIV в.); РГБ, МДА, фундам., бр. 48 (1477–1479)4; РГБ,
Егор., бр. 279 (XV в.)5; РНБ, Солов., бр. 1051/1160 (XV в.); РГБ, Егор., бр.
565 (XV/XVI в.); РГБ, Ундол., бр. 558 (XV/XVI в.); РНБ, Погод., бр. 952
(1542); ИРЛИ, Величко, бр. 1 (1511–1512). На темељу лексиколошких критеријума сматра се да је превод ове верзије источнословенски (Пичхадзе
2011, 32, 57–59), те је вероватно већ настао у Кијевском раздобљу.
Два јужнословенска превода су знатно млађа, они су настали током XIV в., најраније у XIII в. Један од ова два превода посведочен је у
великом броју преписа (почетак према српскословенском рукопису Cod.
Vindob. slav. бр. 31 [XV в.]: Колъ много мнѡжьство блости твоее и. праведно намь
ѥ днь сь двомь провѣати пѣсьнно):
1.

Беч, Сod. Vindob. slav. бр. 31 (српскослов., XV в.; Birkfellner 1975, 147,
II/48), лл. 380r–393r.
2.	Санкт Петербург, РНБ, Гильф. 34 (средњобуг., крај XIV в.; Зборник
слова и поука; Христова и др. 2009, 144, бр. 62), лл. 196v–202r.
3.
Рум. академија наука, бр. 152 (средњобуг.-молд., XV в.; Recueil des fêtes
de l’année; Mircea 2005, 134, бр. 696), л. 310r.
4.
Рум. академија наука, бр. 300 (српскослов., XVI в.; Recueil Grand
carême; Mircea 2005, 134, бр. 696), л. 253r.
5.
Драгомирна, 1813 (средњобуг.-молд., крај XV в.; Recueil Grand carême,
IIe partie; Mircea 2005, 134, бр. 696), л. 11r.
6.
Лавов, Львівська наукова бібліотека им. В. Стефаника, Збирка A. С.
Петрушевича, бр. 2 (средњобуг.-молд., XVII в.; Панигирик мин. за
фебр. – мај; Свенціцький 1906, 109; Иванова 2008, 473), л. 18r–24v.
7.	Хиландар, бр. 431 (средњобуг., XVI в., Зборник житија и слова; Богдановић 1978, 165; Турилов, Мошкова 1999, 310сл., бр. 783; Иванова
2008, 473), л. 261r–270v.
8.	Хиландар, бр. 404 (средњобуг., XIV в.; Маргарит; Богдановић 1978,
158; Турилов, Мошкова 1999, 386сл., бр. 979), л. 107.
9.	Хиландар, бр. 410 (српскослов., 1632; Златoуст Аверкијев; Богдановић
1978, 160; Турилов – Мошкова 1999, 386, бр. 978), л. 207v.

3

Čertorickaja 1994, 139.
1986, 79, № 332.
Исто, 152, № 1351.

4	Турилов
5
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10.

Москва, ГИМ, Воскр., бр. 105 (средњобуг., XIV/XV в.; Зборник поука;
Амфилохий 1875, 149), л. 149v–155 (26/2).
11. Дечани, бр. 89 (српскослов., крај XIV в.; Златоуст посни; Богдановић
1982, 43 [бр. 421], Богдановић и др. 2011, 361), л. 231–238v (34/2).
12. Дечани, бр. 97 (српскослов., почетак XVI в.; Златоуст; Богдановић
1982, 43 [бр. 426]; Богдановић и др. 2011, 402), л. 107v–118 (16).
13.	Твер, Музеј, 1 српскослов. лист (XV в.; Турилов 1986, № 1491).6
	Овај превод је највероватније начинио неки Бугарин.

Други јужнословенски превод (почетак према српскословенском рукопису cod. Vindob. slav. бр. 131: Ꙗко многыѥ и беꙁисльныѥ твоѥ блг҃ости г҃и. право
ѥ днь намь сь дв҃домь пѣнь иꙁреи гл҃юе.) очувао се само у два српскословенска преписа из XIV в. и вероватно је дело српског преводиоца:
1.
2.

Беч, Национална библиотека, cod. Vindob. slav. бр. 131 (српскосл., XIV
в.), л. 189r17–199v17;
Београд, Народна библиотека Србије, бр. 26 (српскосл., XIV в.),7 л.
170v6–180v13.

Бечки рукопис, који је 1877. г. кћи Вука Стефановића Караџића продала Дворској библиотеци, има 245 листова и садржи осим Слова Псеудо-Нектарија, Теодосијево Житије св. Саве, Похвалу св. Симеону и св. Сави,
друга слова (од Анастасија Синајског и Јована Златоустог), Поуке оца
сину, еротапокритичке одломке, покајну молитву, као и део Апокалипсе
Методија Патарског.8 На основу каснијих записа можемо закључити да
се рукопис пре набављања од Караџића налазио у Пећи. Биркфелнер је
одредио XIV в. као време настанка рукописа, Луција Цернић трећу четвртину XIV в.,9 Јадранка Проловић осму деценију XIV в.10 Палеографском
анализом Луција Цернић је утврдила да је рукопис написао хиландарски
монах Јов, који је преписао и низ других рукописа.11 Зато је вероватно да
је и наш рукопис настао у Хиландару.
Препис београдске Народне библиотеке бр. 26, који је био купљен
1949. године од Владимира Вуксана, потиче из треће четвртине XIV в.,
има 368 листова и одређује се у каталогу као Зборник слова светих отаца.12
6	На

преписе под бр. 8, 9, 10, 11, 12, 13 љубазно ми је указала Климентина Иванова.
овај препис љубазно ме је упутио Томислав Јовановић.
Birkfellner 1975, 242–244 (II/88).
Цернић 1981, 352 (бр. 51; на слици бр. 52 приказана је једна страница рукописа).
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Овај зборник садржи више од 60 различитих текстова. У језику су били
пронађени многобројни трагови средњобугарске, македонске матице.13
Текст треће верзије Слова гласи према Бечком рукопису Codex
Vindobonensis slavicus бр. 131:
НЕКТАРИꙖ АРХЇЕПКПА КѠНСТАНТИНА

граⷣ. повѣсть, коѥѥ ради вины. прьвѹю сѹбо-|тѹ сго поста празнⷣѹѥмь, Сго великѡ-|мн ика ѳеѡⷣра | тирѡна. и ѡ постѣ. и ѡ млтⷭини б ѡ (?) | Ꙗко многыѥ и безчисльныѥ твоѥ блости и. | право ѥ днь намь сь ддомь пѣн ь изреи гю-|е. и како
много и чюднѣише, ꙗко ѿ небы-|тиꙗ приведе на. тьже приведе, а не ѹпоⷣби | иже прѣжⷣе
сьдѣлова. нбо же гю и ꙗже на нѥ. 189v землю же и море. и ꙗже сѹть вь нихь, симь |
бо дѣло и хытрости испльнѥниѥ и ѹставь, сло-|вомь быше. и сьмысльно бо ре и разѹмно.
и ра-|зѹмь бы всакомѹ ѥствѹꙗ рожⷣеннымь. чини | же и израениꙗ. и ѥлика
ꙗвьствьнаꙗ быше | виⷣимаꙗ. прѣбывають и стоѥть, даже до вьто-|раго ѥже кь намь
пришьствиꙗ. ѡбаче нь тыѥ |горнѥѥ силы словомь ѥдинѣмь, паче же мани-|ѥмь сьстави.
что же бы и ѡ на. ѡ прѣславно-|мѹ чюдеси. бь же прѣвѣчныи, и безначелныи, | своима
рѹкама сьзда члка. влⷣка си. ть же |не тьчию до сего бы бгость, нь и бжвнымь | дьхновениѥнь почьть. дшѹ словеснѹю и | ѹмнѹю даровавь. и кь симь и раискаго жите-|лꙗ
сьдѣла члка. и ѥже красоты раискыѥ, не-|изренныѥ и недомысльныѥ. и ѥлика прѣжⷣе |
твари сьдѣлова, вса покори ѥмѹ и дарова. | ꙗкоже кто чедолюбьць ѿь и многѹ любо-|вь
имѣѥ кь нѥмѹ, наслѣдника и господи-|на постави и. и ѿ всѣхь дароносима. (2) сиꙗ же
| добрѣ вѣмь. ꙗко испытно знаѥте ѡ всемь, | ꙗко тьите се любьзно вьнимаюе. ѡбаче | и кь симь недостатьчнаа ꙗко вѣдеимь ѡ-|стависм. а прочаꙗ да не прострѹꙗ слово
и | приведѹꙗ многаꙗ. ѥлико ѿ лѹкаваго при-|ѥмь бѣдѹ попльзнѹв се ѿ бѣса, заповѣдь (190r) гю и вьсхотѣниѥ бжтвѹ. ѡ горе мо-|ѥмѹ падению. прѣстѹплѥниѥ и
прѣ-|зираниѥ. таже ѡбнажениꙗ. и скрьве-|ниꙗ. и ѥлика кь симь послѣдоваше. да | не
тькмо сиꙗ гю. ѡбаче толика и прѣ-|велика иже кь нѥмѹ ѿ всѣхь бжтвь-|ныхь блодарованиѥ. се же прѣвыше | сьгрѣшениѥ. и да сиѥ рекѹ. иже толи-|кыхь приѥмь блодарованій. на тво-|рца своѥго вьзвелича се. и вьзвⷣиже выю | свою. что же иже сьзⷣавыи ѥго
бь. ѡнꙋ | прьсть и прахь непотрѣбнѹ, иже свои-|ма рѹкама ѹкрасивь. и толикаꙗ
бго-|дарованиꙗ и почьстьми ѡбогативь, | бжтвьнымь ѥговѣмь промышлѥниѥ. | злаго
ѿстѹпника и прѣстѹпника. | ѥда прѣзрѣ. или ѡстави. ни ѹбѡ. нь | паче скрьвена
вьзыскавь, и ѡбрѣте. | показавь ѥго, нь члколюбно. таже бо | сихь что имамь га, ѥлика сьтвори чо-|вѣчьскыи рдь. злонравиѥмь и тво-|рца прогнѣваше. братоѹбииствиѥ. |
мѹжеложьствомь. и прѣлюбодѣиство-|мь. идолослѹжениѥмь. и ꙗже кь симь. | (3) и что
по семь. ѥда ѿринѹ. или ѹничи-|жи, никакоже. нь ꙗко ѿь прѣжⷣе мно-(190v)гыми
дѣлы блыми наказавь нась таже | видѣвь на сѹеѥ не ѿбраьших (!) се ѿ злобы |
13

Исто, 45.
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что творить. Сьниде ѿ ѻа ꙗдра. ѡле ди-|вномѹ помилованию. бь же сыи присносꙋ-|ныи и бесьмрьтныи. да вь кратцѣ рекꙋ. | пльть приѥмь ѿ прчтыѥ ды. вь мою
нелѣ-|потѹ рабию ѡблѣче се. таже распет се. | погребе се, вьскьсе. сьвьскрѣсивь ме
па-|дшаго. коѥ кь симь члколюбноѥ. или па (!) | пакы ѥже милостивно проениѥ. и
ае кто | ѿь ѿ своѥѥ ѹтробы родить са и вьзра-|стить. и малѹ веь сьгрѣшить
сьвѣтꙋ | повелѣнноѥ ѥмѹ, не тьчию раны ѥдины | и биѥниꙗ, ѥже приносить ѥмѹ доволно | ѥ. нь ѿлѹчаѥть, проклинаѥть, ѿганꙗ-|ѥть. ѥгоже прѣжⷣе люблꙗше. сице и вла-|сть
имѹе своѥго раба за малѹ потрѣ-|бѹ, ае сьгрѣшить ѡкаꙗнныи. мѹ-|чениѥмь и
везаниѥмь, и гладемь и жежⷣе-|ю ѹдрѹчаѥть, и вь дальнѹю странѹ прѣ-|даѥть вь заточениѥ ѥго. намь же коли-|ка добра дасть. сьзⷣани быхѡмь. почте-|ни. прославлѥнїи.
тми и тмами бло-|сти ѡбогаени. дародателю семѹ что | вьзⷣахѡмь. ѡбезьчьстихомь.
прогнѣ-|вахѡмь. ѹкорихѡмь. ѡскрьбихомь. (191r) ть же не прѣзрѣ. нь бь сыи, и ѿь
и пастырь | звань бываѥ ѿ неразѹмныхь. и дшѹ свою | за ѡвце полагаѥть. не ѡбезьчьстить. нь ѡ-|баче и падшеѥ ни вьскрѣшаѥть. и сьгрѣша-|юеѥ прааѥть. ни вьзⷣаваѥть по достоꙗ-|нию мьсть противѹ нашеи злобѣ. ае бо | безакониꙗ назриши и, и
кто постоить. | всегда печет се  за ѥже ради маломѹ ста-|дѹ ѡ исправлѥнїи. жⷣить
ѻбраениѥ | всакомѹ. азь бѡ ѥсмь бь гѥть. иже не хо-|ѹ сьмрьти грѣшномѹ, нь
ѻбратити | се и живѹ быти ѥмѹ, вь рати и напасте |помагаѥть и вьсприѥмлѥть. ѥдина
со-|бою, а дрѹгаа сыими своими. (4) ꙗкоже | и сиѥ нꙗ великоѥ вь на сьврьши се чюдо.
| Еже прѣсвѣтлааго ради, и добропобѣдь-|нааго мника еѻдѡра, сьтвори чюдь-|ноѥ и
прѣвеликоѥ, иже напрѣдь слово ска-|жеть. ѡбаче, иже ради прѣжⷣереныхь ве-|лиꙗ дѣла ба
нашего, и того бгости вели-|чьства, извѣстно всѣмь сьтвори. ꙗко лѣ-|ты многыими вь
забытиѥ гльбоко вьло-|жи прѣпронорливыи. и ꙗдь свои вьсхотѣ | излиꙗти. нь не вьзможе до конца поло-|жити свои сьвѣть. вѣрно намь сиѥ бго-|чьстивїи мѹжиѥ прѣложише.
и вь лѣ-(191v)то бываѥмаꙗ напинна ѿ вѣрныхь прине-|соше извѣстно имѹе. не
тькмо сиꙗ, | нь и сами сѹе самовидци быти чюде-|сы. испытно на тврьдо ѹвѣривше.
ꙗ-|же многыими неразѹмно, велиꙗ дѣла |ба нашего. ꙗвьствно всѣмь сьтвории | намь
прѣреченнаꙗ. Нꙗ начинаю по-|вѣсть. вѣрно мю вы прострите слѹ-|хы ваше, и слово
вьсприимѣте сладко. | ае и немоь словѹ вьнимаюе. сь | словомь чюдо принесѣте.
прѣмногꙋ-|ю блость ба нашего. ѥже незлопомнѣ-|ниѥ. ѥже члколюбиѥ. ѥже дльготрь-|пѣниѥ. ѥже кь намь ѡаꙗ бгоѹтро-|биꙗ. како не прѣзираѥть. не ѡставꙗ-|ѥть
многаи на вь напастехь. иже ѿ | неразѹмиꙗ, и ѿ прьвозлоначелнаго бѣ-|са. и ѿ нѥговѣхь таибникь вьпасти | вь погыбѣль пропасти. паче и дши а-|е слѹчит се принести
пагѹбнѣи бы-|ти ловитвѣ. нь всегⷣа прно нашеи немо-|и цѣлбѹ подаваѥть. и безь
бѣды. и | безь печалии ѿ вражиꙗго сьвѣта и па-|гѹбы, выше на ѹстраꙗѥть. (5) а ѥже
ѡ | чюдеси ѥсть здѣ, ѡ любимици избра-|ннїи, и вѣрни словѹ приѥмници. не ве-(192r)
лю вамь не разѹмѣвати. ѥлика и ꙗже | ѿ присно ненавистника нашего диꙗвола, | и
ѥговѣхь злоѹгодникь сьвѣти и лѹкавь-|ствиꙗ. на нераздѣлнѹю нашѹ вѣрѹ. ꙗ-|коже
нѣцїи жрьци на врѣмена и лѣта по-|гыбоше. Бь҃ же нашь нашего ради смѣре-|ниꙗ, поси-
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лаѥ вседрьжавнѹю десницѹ | свою на помоь намь. не дасть бо нась | пррч ьскы реи вь
ловитвѹ зѹбомь ихь. | ꙗже ветха и прьваꙗ настоѥеѥ ськрыти. | Ѥдина бѣше и сиꙗ
иѹлїана ѿстѹпника | ꙗрѡсть и бѣсваниѥ, на бжтвнѹю на-|шѹ вѣрѹ. иѹлиꙗна
гавшаго хѹлѹ | на вышнꙗго ба. и вьзⷣвигшѹ рѹкѹ бо-|борнѹ, на блочьстивѹю
нашѹ вѣрѹ. | сиѥ благоѹвѣтливо вѣмь. ꙗко ае не вь | ѡбразѣ, нь вь слѹхь вьсприѥсте
вси вы. | на хртиꙗне скрьби и бѣдыи, и ловлѥниꙗ. | ꙗко не печаше се прѣдрьжевати
ѥзыкы. | и варвары побѣждати. и сѹпротивныи | грады разарꙗти. нь ни вь чтоже
имѣше. | мѣнꙗше бо веи, ꙗко нѣчто мало и не-|добитно. хртиꙗны же разарꙗти и тѣ |
вѣрѹ погѹблꙗти, и ба ѹничижати. | ѡ бѣда велиꙗ. ѡ ꙗрѡсти лютаꙗ. иже | вса сьстави маниѥмь. и того родити се (192v) ѥже не поⷣбаше, и прѣбывати вь семь ми-|рѣ.
идолы же почитати, и по всѹдѹ того-|ва слава быти и величаниѥ. дѣло ѥмѹ бѣ-|ше сиѥ
паче всѣхь, и тьаниѥ и нѹжда. | (6) ѥлико бывахѹ тако по много бѣсованїе | и ѥгова
ѥресь простираше се. ибо невѣрь-|ствиѥ ꙗкоже нѣкыи пламень, вьшьⷣ вь | честѹю шѹмѹ
и вьзвысив се нѹдит се | ѡпалити ѻкрть ближнꙗꙗ вса. сице й | ѥгова дѹша ѹхырениѥ приѥть. по-|двизоваше се разгараѥмь пожеи все | хртиꙗны. и тѣмь прѣтити велми. ꙗко-| же бывахѹ тако. и по много гнѣвь испль-|нꙗше се, и высѡко ꙗрѡсть вьзношаше се. | что имамь гати. коꙗ быше и ѥлика на | хртїаны, мѹ чениꙗ и бѣдии ѿ безбожна-|го безаконника ѹхырениꙗ. ѹтробамь | распорениꙗ, и срⷣцемь изнеманиѥ. и
ребро-|мь прорѣзаниѥ. биѥниꙗ велми палица-|ми люто. ѻчесемь изнеманиѥ. зѹбѡ | истрьзаниѥ. рѣзаниѥ ѥзыкѡ. ѿсѣче-|ниѥ рѹкама. прѣбитиѥ ногама. много-|ѡбразно ѡ
нѥмь палѥниѥ злохытриѥ. | котли же, и желѣзни ѻдри. ражнїи и пе-|чениꙗ. и ѥлика
тогⷣа ѡрѹдиꙗ сьмрьть-|наꙗ, на хртїаны вьзмагаахѹ. Сице вь-(193r)зьꙗрив се. вьсескврьнныи ѹбо, ꙗко не й-|мѣѥ до конца силѹ испльнити невѣрь-|ствиѥ. мници же ѹбо
мѹкы прїимаа-|хѹ ха ради, и трьпѣниѥ показоваахѹ. | ни вь чтоже мѹкы мѣнꙗахѹ
ѥже вьзь-|лагаахѹ на нѥ. нь ꙗко нѣкыѥ крас-|ты сказаннымь сами тьаахѹ се. й |
болѣзни ѹдобь ѿлагаахѹ. ѥдиного | же по ѥдиномѹ мѹчити и сьмрьти прѣ-|давати. не
вьзможно бѣше вькѹпѣ | и некористно быти. нѹжⷣа бо бѣше всѣ | погѹбити. ꙗко да
бѹдеть ѥмѹ цртво | безначелно и непоколѣбим. (7) симь та-|ко бываюимь. хртиꙗньскаꙗ же вѣ-|ра никакоже до конца погѹблѥна бы-|ваюи. Сьвѣть сьвѣтѹѥт се
дшегѹ-|бныи и безьчлчныи. мю вась нꙗ | ꙗко сладко приѥмни имь сказанию, | и
вѣрно прострите слѹхь вашь. смо-|тривь бо по вьсѹдѹ всескврьнныи, | и сьмысливь
ѡбрѣте врѣме до конца, | и ѹхыренно поставити невѣрьствиѥ. | ниже ранно мѹчити.
ни сьмрьти прѣ-|давати. и всѣхь гражⷣаньь вь забы-|тиѥ положи. дондѣже всѣхь вь
идоло-|слѹжениѥ поринеть. нь и тако бь. (193v) сьвѣть ѥгова невѣрьствиꙗ вь сѹѥтѹ |
и пѹстошь сьтвори. (8) ꙗко бо приспѣше | чистыѥ ди и бжтвьныѥ саꙗ четыриде-|тница. ѥже всакь вьзрасть вьспомина-|ти прьвнꙗꙗ своꙗ сьгрѣшениѥ, и ѡ быва-|ѥмыѥ
грѣхы каꙗти се. ѥже и скоро паⷣ-|ѥмь. ꙗко тогⷣа паче рати приѥмлѥмь по-|гыбѣлныѥ ѿ
врага, и бѣдно ѥсть вьзвⷣи-|гнѹти се. Нꙗ же начнѣмь прьваго де, |тогдашнꙗго ипарха
ѥгоже имѣше ѥдино-|мысльна и поⷣбна вь своѥмь невѣрьствии. | и призвавь ѥго га
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ѥмѹ. (9) ѡбаче вѣси ѡ | ипарше ꙗко многыми ѡбрази вьсприѥхо-|мь и хытрости, ꙗко
да ѹгасимь хртиꙗнь-|скѹю вѣрѹ и не вьзмогохѡмь. мнѣ же ть-|аниѥ ѡ семь не мало
ѥсть. нꙗ же ми сь-|вѣть, ѿ богвь бы, ꙗко добро ѥ и несѹпро-|тивно, понѥже бо сию
нⷣелю прьвѹю хри-|стиꙗне блочьстно почитають. и тье-|т се сьхранити се ѿ скврьни, и
чисти бы-|ти паче инѣхь дии постныхь. повелѣ-|ваю ѥлика сѹть на трьгѹ ѹготованна | на продаждѹ снѣднаꙗ, и питиꙗ, да вь-|змѹт се на странѹ. и да ничтоже ино |
дрѹго поставит се на продажⷣѹ. тьчи-|ю ѹготовлѥнна ѥгоже азь тебѣ дамь (194r) ѥже
на снѣдениѥ, и на питиѥ смѣшенаꙗ | жрѣниꙗ крьви богвь нашихь, нѹжⷣа бо | ми ѥ
семѹ быти. ѥда како ѹспѣшно вь-|сѣ створимь ꙗсти, и послѹшають нась. | Елици не
вьсхотеть богожрьтвьнаꙗ вь-|кѹсити ае и разѹмѣть сьвѣть нашь, | и не имѹе
ѿкѹдѹ кѹпити нѹжⷣнаꙗ | на потрѣбѹ, ѹмрѣти имѹть ѿ глада. | (10) Сиꙗ слышавь
ипархь ѿ ѹсть безбожнаго. | добрѣ быти гаше. нꙗ ѹвѣхь ꙗко срⷣце | цево вь истинѹ
вь рѹцѣ богѡвьь. и ꙗко | бы вькѹпѣ слово, и дѣло сьврьшаше се. и ꙗ-|же бѣхѹ на
продажди прѣдьпоставлѥнь-|наꙗ. повелѣваше имь вьзимати и спрето-|вати. цева же
ꙗже бѣхѹ ѡскврьнѥна | прѣлагати на продажѹⷣ. Что ѹбѡ иже | сьтворивыи на бь. ѥда
прѣзрѣ. или ѿвра-|ти лице своѥ ѿ на, николиже. нь ꙗко бы-|ваахѹ прискрьбнаꙗ ловлѥниꙗ, и сьвѣ-|ти лѹкавїи погыбѣлныѥ. Пакы намь |ѹхытри ссениѥ прѣбгыи бь.
(11) ибо тогⷣа | настоѥомѹ архїерею и прьвопастырꙋ | абиѥ. извѣстно ѥмѹ сьтвори безбожноѥ | ѹхырениѥ. и великомника ѳеoдѡра, | иже вь истинѹ бии дарь. на ссениѥ на-|ше и вѣры дарова. ꙗко вь снѣ рекше сего по-(194v)сла. и абиѥ хвь мникь.
прѣста патрїа-|рхѹ и прѣ нимь ꙗвлꙗше се а не вь снѣ. и кь | тѣмь, да вьспоменѹ словеса сымь ꙗже | гаста. сице ѥмѹ ре. прьвопастырю вь-|стани и сьбери хво стадо, и всѣ
испытно | ѹтврьди. да никакоже иже ѿ сѹиихь | прѣложеннаꙗ, и за питиꙗ. ибо
невѣрни-|кь и законопрѣстѹпникь иѹлиꙗнь, сквр-|нныими крьвьми идоложрьтвьтными (!) вса | oскврьниль ѥ. ть же архїєреи ѿвѣаваа-|ше сомѹ. и како ли
да бѹдеть ѡ и мои вь-|зможно сиѥ быти. ибо богатимь вьзможь-|но ѥ не кѹпити.
прѣѹготовлѥнна имѹ-|ть доволныѥ потрѣбы постѹ поⷣбнаꙗ. а | ѹбогыимь что да
бѹдеть имь на ѹтѣше-|ниѥ. иже не имѹть чесо ради ѥдиномѹ дю, | нѹжⷣнѹю потрѣбѹ на пиѹ. Га ѥмѹ | мникь. кливо подажⷣь имь, по нашемѹ | словѹ рекше
кѹтиꙗ, ꙗко да нѹжⷣьноѥ | ѹтѣшеть. Пакыи же патрїархь сомѹ | гаше. и что ѥсть
бываѥмо. не разѹ-|мѣю бо иже сице нарицаѥт се. мникь же па-|кы ѿвѣавааше, ѡле
велиѥ ѥгово приле-|жаниѥ и теплыѥ помои. пшеницѹ ре | свари. и разаⷣваи всѣмь на
снѣдениѥ. сице (195r) бо вь ѥвхаитьскои земли по словѹ наше-|мѹ, коливо гати навыкохѡ. сице бо да | сьтвориши. и хво стадо безь пакости и без | сьблазна чисто сьхраниши. и кто ѥси ты | и мои, патрїархь га мникѹ. иже сице ми-|лосрⷣьно и члколюбно
попечениѥ и тьанїе | твориши нашемѹ спению. Азь ѥсмь ре, | хвь мникь ѳеѻдѡрь. иже
ѿ ба послань бы |вашего ради спениꙗ. (12) коѥ кь семѹ быти | прѣславно. Бы нѣкогⷣа
прркѹ ѡннѣ про-|вьзвѣениѥ нїневїтѣнѡмь ꙗко имать | градь ниневїи погрѹзити се,
и потоплѥнѹ | быти. ѥда како ѿнѹдь кь покаꙗнию ихь | вьзвеⷣть. ѡбаче по множаише
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сиѥ паче ѡ-|ного, и по прѣславно. тамо тьчию ѥдино | прр кь послань бывь. и градноѥ
разорениѥ | порѹчеваше имь. здѣ же хвь мникь ѳе-|ѻдѡрь. дшамь погѹблѥниѥ бываѥмо | порѹчеваѥть. и тькмо прркь, ꙗко имать | градь потопити се вьзвѣаваше. мникь
| же пакы, и вины исцѣлѥниꙗ. да не развра-|тет се толикыѥ дше и погѹблѥни бѹдѹть
| вь идолослѹжениѥ, извѣстно намь пока-|за. ѥлико ѥ дша почтена ѿ тѣла. толико |
выше сиѥ, и по прѣславно паче ѡного. и ѥ-|лико ѥ страшно и погорше градѹ разорити се,
(195v) и потоплѥннѹ быти сь дшами. толико | мнить ми се пакы выше ѥ, иже показавь | члколюбиѥ и помоь и избави ѿ сихь | паче ѻного иже проповѣдавыи. ае
прро-|ка
недостоина гѥмь. Мника же паче по-|читаѥмь. ѥдиномѹ бо томѹ хѹ и бѹ |
  
вькѹпѣ быше. и ѿ того вькѹпѣ дѣло | ѥже сьтворише повѣданнаꙗ имь. на же | на
прѣреченнаꙗ слово приводить. (13) Ꙗко-|же сице сиꙗ ѹслышавь патрїархь дивлꙗ-|ше се,
и радости испльнив се. и вьставь | и хво стадо сьбравь. и ꙗже ѿ мника хва | ѳеѻдѡра и
како ꙗви се и прѣста. и помо-|и порѹчениѥ и вса испытно всѣмь испо-|вѣда гѥ. и ꙗко
ѥмѹ бы сказано сьтвори. | и безь пакости сьхранꙗше хво стадо. | И ꙗко неⷣлꙗ сьврьши се
и коньць бы. и хы-|трости ѥговы непользны быше и некори-|стни. иѹлиꙗнь вса ѹвѣвь
и дѣло. и ꙗвь-|ствно бы ꙗко побѣжⷣень бы до конца. и вь-|зеше ꙗже бѣхѹ на продажⷣ и
прⷣѣложена | ѡскврьнѥнаꙗ. и ꙗже ѡбычноѥ пакы прѣ-|ложити се повелѣ. И абиѥ сѹботѣ
приспѣ-|вши. хртиꙗне ѹвѣвше, ꙗко хытрости | ꙗрѡстнаго раздрѹшише се. бгодарьсть-|внѹю пѣснь добропобѣдномѹ мникѹ (196r) ѳеѻдѡрѹ приложисмо. празⷣдникь
свѣть-|ль и прѣкраснь томѹ сьврьшивше. пше-|ницѹ же сваривше и ѹбогымь разⷣаꙗше. | ѡ ссени тѣмь извѣстно всѣ сьтворише. | Тѣм же на всако лѣто ѿтолѣ даже и до
нꙗ-|шнꙗго де. ꙗже ѡ чюдеси присно паметь-|наго мника ѳеѻдѡра. паметь вьсѣмь
вѣ-|рнымь поставише бгочьстно почитати. ре-|кше ѥже мы нꙗ творимь празⷣникь.
ѥже ра-|ди сице намь бы мникь теплыи помоникь. | и ѿ злочьстивыѥ вѣры, злочьстнаго сьвѣты | потрѣблѥниѥ. (14) Нь кто довольнь ꙗко вь исти-|нѹ да похвалить
испльнь по достоꙗнию бь-|стнѹю бгость, ꙗко ѿ грьтана того диꙗ-|вола. иже тогⷣа
прѣмѣнѥниѥмь ѥдинѣмь | исхытивь. ѥже свѣтоꙗвлѥнми чьстнаго | мника ѳеѻдѡра.
нꙗ же и на ѥже всегда ѿ | своѥго неразѹмиꙗ и невьниманиꙗ, повино-|вени бываѥмь
диꙗволѹ. нь сьхранꙗѥть и | ссаѥть. и ѿ ѥговѣхь сѣтеи избавлꙗѥть. | Сиꙗ вса ѹвѣвше.
принесѣмь и мы нѣчто | дародателю таковомѹ бѹ. что же инѡ | быти. милостинѥю ѥмѹ
принесѣмь. ни-|ѥдино бо ѿ всѣхь сѹиихь ѥ. ꙗко сию при-|ѥмлѥть сладко бь. паче же
и вь ди сиѥ поль-|зно ѥсть. сего ради намь прѣповелѣваѥть. (196v) и ѹбо поению
врѣме. и поениѥ со, и ѥ-|же бываѥть дши и тѣлѹ чистота. бываѥтъ | стыню бго
дшьно богатно подаваюе | за сиѥ прѣчистыхь стртеи хвѣхь, вы (?) | ть да приносимь.
(15) ѡчистимь себе нетьчїю | брашна тькмо и питиꙗ. нь и ѿ всакыѥ ины-|ѥ прилогы
скврьнныѥ. клетвопрѣстѹплѥ-|ниѥ гю. клеветы. льжѹ. враждѹ. блѹ-|дь несьдрьжимь. и иже всѣмь злымь на-|чело прьвоѥ и конць сребролюбиѥ. симь | бо потрѣблѥниѥ
красныи пость. ѥже чи-|сть и непорочьнь. прѣжⷣе сими и сь тѣми, и | по тѣмь милостыню
стежимь. ѥже ꙗко | вь истинѹ не до третиꙗго нбсе. нь до само-|го того иже нбо сьтвори

272

Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског „In Theodorum martyrem“…

на вьзводеи. ми-|лостынꙗ ѥ ꙗко ѡгньнаꙗ колесница, и | прѣвыше нбсь вьзводить ѿ
землѥ ихьже | приѥмлѥть. сь нѥю краснь бываѥть нашь | пость, и бгоприѥтьнь бѹ.
ꙗко кадило же | мтва исправлꙗѥть се. (16) и да ми не речеши, | четвородевныѥ пости,
и шестодевныѥ. | добро ѥсть и сиѥ. ѿражениѥ стртемь ѥ. | ꙗкоже без да, грьдо и непотрѣбно ѥсть, | наше тѣло и недѣиствьно. такожⷣе безь | млтынѥ вьсѹѥ наше поениѥ
бываѥть (197r) и ѿкѹдѹ сиѥ извѣстно вамь прѣложѹ ѿ | тѣхь писаниꙗ. гѥть бо.
млтынꙗ и вѣ-|ра не oскѹдѣѥть ти. и пакы. млть же и и-|стина прѣидет ѣ. и вь
инѣмь. млти хо-|ѹ, а не жрьтвѣ. и на иномь. хоѹ ми-|лость, а не жрьтвѹ. и милѹѥи ѹбога. вь | заѥмь бѹ даѥть. смотри ѡбаче множаи-|шаꙗ бываѥмоѥ да ѡставимь. не ѿ сказа-|ниꙗ паче, нь и ѿ тиѥ веи вамь скажѹ | ꙗже ѡ милостыни, колико
прѣвьсходить | почьсти. (17) ае бо приидеши заѹтра блѣдѡ | лицемь и долѹ ничеь,
вьсѹдѹ вь исти-|нѹ имѣѥ постничьскыи дльгь. и прѣдь-|станѹть ти ниии и ѹбози
назии, ѿ | глади и жежⷣе изнѹрꙗѥми. тмы молѥ-|нми зовѹе гласомь, на милость
призы-|ваюе. ть же ѡтидеть тьь. ниѥдинꙋ |же ѿ тебе вьсприѥмь нѹжⷣнѹю ѹтѣхꙋ.
| како да вьмѣстит се прочеѥ пость твои | рци ми. не тьчию тькмо изнѹрениѥ тѣ-|лѹ.
нь ниѥдинѹ пользѹ имѣѥ. ни при-|бытка приѥмлѥть иже сице творить. | нь речеши ми
ꙗко и нѣцїи когда гють. | Вѣмь бо наше стѹдныѥ прирокы, и сѹ-|ѥтныѥ вины. дѣтеи
имамь множь-|ство. храню женѹ. пекѹ се ѡ рабѣхь, (197v) и рабынꙗхь. Болѥ ѥ симь
довольно по-|давати. нежели мѹжемь лѣнывимь и безь-|дѣлниимь, иже не хотеть
трѹдити се. изво-|лѥниѥмь своимь ѹбожьство ѹхырꙗють. | и кь симь притчю да ни
цркыѥ приводиши. | прьвоѥ мьзⷣа бо своимь добро. (18) что приносиши | вины ѡ члче,
иже сѹїи вь грѣсѣхь. непови-|ньнь ти ѥ бь. ѡа дѣтемь. и господина домꙋ | створите.
поⷣбаѥть ти блодарити, и сьврьши-|ти ѥго заповѣди. ѥдинородныи ѥствѹ ми-|ловати нь
приѥмлѥши мѣсто блодаренїа, | винѹ неприꙗзниннѹ жестосрьдиѥ. и не ть-|кмо сиѥ.
нь и тѣхь имже николиже что пода-|ль ѥси имь прогнѣваѥши. что ѥ сиѥ иже тво-|римь
ѡ члци. ѹсрамим се понѣ своѥго ѥства | понѥже ино дрѹгоѥ не срамлꙗим се. ꙗко
поⷣ-|бни ѥсмы вси ниїи и богатїи. дшѹ и тѣ-|ло вьсприѥхѡмь. и ѿ ѥдиного творца
вьси | сьзⷣани быхмь. и вь соположениѥ, и поро-|жⷣениѥ почьсти нашеѥ. не вѣмь бо како
жи-|теискаꙗ не ѹтькмена быше. и прироци ра-|зⷣѣлѥнныѥ члкомь, ѥже по равности не
жи-|ти. и ѥже вышьше. ꙗко ѿ ѥдиного сѹдиѥ | сѹдим се. и равно на сѹдиии прѣстанемь. | Сиꙗ вса вѣдее. донелиже стоить трьжьство. | спениѥ ризы милостынѥю кѹпимь. и поть-(198r)им се приѥти сь поспѣшникы ниеѥ. да не |ѹкорени бѹдемь на
страшнѣмь сѹдии. вь-|зримь кь дрьжеомѹ всачьскаꙗ и прѣвьсходе-|а а. како по
всегⷣа прогнѣвань ѿ на и ѹкарꙗ-|ѥмь. и не гнѹшаѥт се на ни ѿврааѥт се. нь ꙗ-|ко
молѥнь бываѥть ѿ на, ѥже ѥ намь на пьзѹ (!) | абиѥ подаваѥть. (19) да ѥгда тако бь,
иже сы бь. | и ѿ неразѹмныхь рабьь ѹмолѥнь бываѥть. | мы же своѥрднааго и ѥдиноплеменна. ѥже | николиже на что прогнѣвавша. паче же сице | господѹ и влⷣкы наричють. и ѥлико кь си-|мь и на млть на влѣкѹе. прѣзираѥмь и | затикаѥмь ѹши ꙗко
аспида, ѥже не слыша-|ти гласа. И где сѹть сиꙗ члколюбиꙗ. или ѿ-|пѹениѥ милно
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(?). нь паче сѹпротивна, и прѣ-|ениѥ люто. блвень бь. ꙗко рекше сиѥ, вьзⷣь-|хь ѥгоже
вьзⷣыхаѥмь. и тоци рѣчныѥ, и сльнь-|чныи свѣть. равно всѣмь и независтно про-|стрьль
ѥ. понѥже никто ниь свободь ае и | како причести се вьзѹⷣхѹ. или приѥмь свѣ-|тосиꙗниѥ. нь прѣжⷣе из чрѣва изьшьⷣшѹ, | и вьзиⷣхь самыи вьстезаѥмь. бы имѣниѥ не-|вьсхыенно, ни боꙗзниво. а земли бразⷣы | и мѣрила, и морю. богатеим се сиꙗ раздѣ-|лише ны. (20) ѡ велиѥмѹ жестосрьдию. ѡ вели-| комѹ сѹровьствѹ. ꙗко и ниїи живѹть.
(198v) ѹсѹмним се мало. да никакоже сьтворимь | ѡ дрѹзии и братиꙗ, ѥже не помиловати ѹбо-|гаго лазарꙗ. да не како и намь ꙗко и богатомѹ | лазарѹ, ть тамо покажеть.
да не вьзврати-|мь рѹкѹ всако прѣлежеѹ нꙗ на милость. | ꙗко да не како вьзмим
се тамо прьстьнаго | краꙗ того, ѻмочити, и не полѹчимь. да не вь-|зненавиⷣмь ѹбогыѥ
приѥти, ае слѹчить | ти се на честь. да не како ѹслышимь. приѥль | ѥси блаꙗ вь
живѡтѣ своѥмь. вса измѣнет се. | вса прѣидѹть. милостынꙗ же вь вѣкы прѣ-|бываѥть. ниѥдино имамы понести ѿ сего жи-|тиꙗ. вса намь бь дарова. и мы дарѹимь
просе-|иимь намь. ае и биꙗ сѹть. нь ꙗко сво-|имь сѹиихь. тако намь мьзⷣѹ ть
подаваѥ. | (21) и ае кто вь на имать вьзлюблѥнна дрѹга. | или пакы господѹ великѹ.
и призоветь ѥго | на дѣло каково любо ѥже ѹмысли. и наче сьврь-|шити ѥмѹ повелѣнноѥ. и не вьзрадить. не ть-|кмо имѣниѥмь, нь и свою жизнь. ѥгове ради лю-|бве. не
имамь что реи. томѹ же самомѹ бѹ, | ꙗвьствьно вьпиѥть улиѥ. понѥже сьтвори-|сте
ѥдиномѹ братѹ моѥмѹ мьншемѹ, мнѣ | сьтвористе. мы же прѣзираѥмь и нерадимь. |
Вьспренѣмь и виⷣмь повелѣнноѥ, ꙗко льгко ѥ и | бго. ѿ изьбытькь хѹдыхь скрижаль
и нечи-(199r)стыхь, и ѿ имѣниꙗ погыбѣлнаго, вьпиѥ кꙋ-|пити цртво нбс҃ноѥ. и не
хоемь. ѡ колико | вьсплачемь. ѥгⷣа вьсхоемь и не вьзможемь | полѹчити что. (22) азь
гѥши ни нѹжⷣныѥ потрѣ-|бы имамь доволны. что гѥши. ни чаше ли | стѹдены вды
не имаши подати просеомꙋ. | ни ли слово бго. и гдѣ имамь слово реи за сиѥ. | ѡ чюдеси великомѹ, и млрдию. ꙗко бь своѥ | цртво намь вьзⷣати ѥ. иже сь бго-|стию и изволѥниѥмь, а не лѹкавьствомь по-|давати ѹбогымь. Сиꙗ вса ѹвѣвше. пость | и милостиню сьпрежимь. ꙗко на крилѹ ѿ | землѥ дше наше на нбса прѣидѹть. и ѥже по-|стити
се, дшевныѥ стрти исцѣлꙗѥть. ми-|лостинꙗ же, вѣчнѹю жизнь исходатаиствѹ-|ѥть.
ни ѡ ѥдиномь печаль имѹе, сь жени-|хѡ хрїстѡ сьвьнидѣмь. (23) сиꙗ же милѹюи-|мь, и по вее ренно ѥ. а жестосрьдыимь, ниѥ-|дина чрьта тькмина ꙗвит се.
Мы же мни-|кѹ сь сими поⷣбнѹю пѣнь вьспоимь. и чюдеси | присно ѡбнавлꙗти паметь
сами приносее. | добропобѣдномѹ мникѹ ѳеѻдорѹ вѣрно | вьзѹпиимь. ѡ мникомь
свѣтлость и сїи-|мь красота. ѡ бии дарь вь истинѹ ѳеѡⷣре. | ѡ хранителю и пособниче
вѣрнымь неѿстѹ-|пнии. не забываи на ѹбогыхь и смѣреныхь. (199v) нь всегда присно
мити се не прѣстаи ѡ на прѣ-|чюдне. ни пакы, иже по всегⷣа мысльнаго дша-|мь нашимь їѹлїана, иже тогⷣа и нꙗ злоначе-|лнаго врага борѹаго на. да не прѣзриши прѣ|чьстне. живеши бо и по сьмрьти ꙗвѣ речемь. | ꙗкоже ь ре гѥ. иже вь ме вѣрѹѥть. ае
и | ѹмреть нь живь бѹдеть. ты же не тькмо вѣ-|рова. нь и сьмрьть приѥть ѥго ради
достохва-|лне мниче. живеши сь бмь жизнь нестарѣ-|юѹю и бесконьчнѹю. и ꙗкоже сь
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хомь жи-|веши и близь томѹ прѣстоиши. млтива се-|го, твоими млвами рабомь твоимь сьтвори. | и ꙗко тебе ради, здѣшнїихь напастеи изба-|вити се. и тамошнѥѥ блости
полѹчимь. | Блгⷣтию и члколюбиѥмь а нашего ха
 . ѥ-|мѹже сла и дрьжава. и нꙗ и
прно и вь вѣкы | вѣкѡ, аминь
Варијанте Београдског рукописа бр. 26 су следеће:
189r18 коѥѥ] 170v7 коѥ; 189r20 тирѡна] 170v10 ø; 189r20 б ѡ (?)] 170v10
благослови ѡче; 189v1 и ꙗже сѹть вь нихь] 170v18 и ꙗже вь ни сѹть; 189v7 нь]
170v25 нь и; 189v25 многаꙗ] 171r17 многаа; 190r7 се] 171r25 сего; 190r20 га]
171v10 гли; 190v1 нась] 171v17 на; 190v2 ѿбраьших (!) се] 171v18 ѡбраьших се; 190v8 вьскьсе] 171v23–24 и вьскрсе; 190v8 сьвьскрѣсивь] 171v24
сьвьскрсив; 190v20 ѹдрѹчаѥть] 172r9 ѹдрꙋчаѥмь; 190v20–21 прѣдаѥть] 172r10
пдасть; 190v21–22 колика] 172r11 коли; 190v25 ѡбезьчьстихомь] 172r14 ø; 191r3
ѡбезьчьстить] 172r18 ѡбезьчесть (!); 191r12 ѥмѹ] 172r27 ø; 191r21–22 лѣты]
172v10 лѣтьи; 191v1–2 принесоше] 172v16 приносише; 191v6 ꙗвьствно] 172v21
ꙗвьство (!); 191v21 нашеи] 173r9 Ø; 191v23 печалии] 173r10 печали; 191v23 вражиꙗго] 173r10 вражиꙗ; 192r2 диꙗвола] 173r15 сооны; 192r21 разарꙗти] 173v6
разрꙗти (!); 192r23 хртиꙗны] 173v8 хрїстиꙗне; 192r23 и] 173v9 Ø; 192r26 маниѥмь] 173v11 маꙗниѥмь; 192v8 честѹю] 173v19 чьстꙋю; 192v12 хртиꙗны] 173v23
хртїане; 192v13 гнѣвь] 173v24–25 гнꙗвь; 192v16 хртїаны] 173v27 хртїане; 192v19
прорѣзаниѥ] 174r3 проразапиѥ (!); 192v25 тогⷣа] 174r8 Ø; 192v26 хртїаны] 174r9
хртїане; 193r18 приѥмни имь] 174r26 приѥмнымь (?); 193r25 положи] 174v5 вьложи; 193v3 чистыѥ ди и бжтвьныѥ] 174v8–9 чистии ди бжтвнїи; 193v5 сьгрѣшениѥ] 174v10–11 сьгшениꙗ; 193v6 ѥже] 174v12 ѥ (!); 194r9 ѿ ѹсть безбожнаго] 175r11–12 ѿ ѹсть ѿ безбожнаго; 194r17 сьтворивыи] 175r19 сьтворив; 194v6
никакоже] 175v7 никако; 194v15 ѹбогыимь] 175v16–17 ꙋбогым же; 194v21 и
что ѥсть бываѥмо] 175v23 и что ѥ сиѥ бываѥмо; 195r5 и мои]176r5 и; 195r10
прѣславно] 176r10 по прѣславно; 195r12 ниневїи] 176r12 Ø; 195r15 ѥдино] 176r15
ѥдиною; 195r19 порѹчеваѥть] 176r18–19 порꙋчаваѥть; 195v5 же] 176v3 Ø; 195v16
сьхранꙗше] 176v13–14 сьхраниши; 195v22 пакы] 176v20 Ø; 196r16 исхытивь]
177r12–13 исхытимь; 196r18 неразѹмиꙗ] 177r15 Ø; 196r25 приѥмлѥть сладко бь]
177r21–22 приѥмлѥть бь ꙗко бь; 196v1 и ѹбо] 177r23 ибо; 196v3 имже] Ø; 196v4
стыню] 177r26 млтиню; 196v5 за сиѥ] 177r26 нь и за сиѥ; 196v5–6 вы (?) ть да
приносимь] 177v1 вь паметь да приносим; 196v14 ѥже] 177v10 ѥ же; 197r2 гѥть]
177v24 гѥ; 197r3 не oскѹдѣѥть ти] 177v25 да не ѡскꙋдѣѥть; 197r3 же] 177v25 Ø;
197r4 ѣ] 177v26 Ø; 197r6–7 вь заѥмь бѹ даѥть] 178r1–2 заѥмь даѥть бѹ; 197r8
не ѿ сказаниꙗ] 178r3 и не ѿ сказанїа; 197r9 нь и ѿ тиѥ веи] 178r3–4 нь ѿ тыѥ
веи; 197r12 ничеь] 178r6 ничьь (!); 197r14 ти] 178r8 и; 197r14 назии] 178r8
и назїи; 197r15 ѿ глади] 178r9 ѿ глади же; 197r15 изнѹрꙗѥми] 178r9 инꙋрими;
197r21 ниѥдинѹ] 178r15 ѥдинѹ; 197v4 своимь] 178r23 Ø; 197v4 ѹхырꙗють]
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178r24 ѹхырѥть; 197v6 мьзⷣа бо своимь добро] 178r26 мьда с своимь добрѡ;
197v8 господина домꙋ] 178v2 гпда домѣ; 197v10 ѥдинородныи] 178v3–4 ѥдинородныѥ; 197v16 срамлꙗим се] 178v10–11 срамлєм се; 197v17 ѥсмы] 178v11 ѥсмо;
197v21 прироци] 178v16 прївьпрси
 (!); 197v23 вышьше] 178v18 выше; 197v25 донелиже] 178v20–21 донелижи (!); 197v26–198r1 и потьим се] 178v22 потьим се;
198r6 молѥнь] 179r1 молѥнь; 198r6 на пьзѹ (!)] 179r2 на полꙋ; 198r7 подаваѥть]
179r2 понаваѥть; 198r7 иже сы бь] 179r3 и ѥ же сы бь; 198r16 блвень] 179r12
блве; 198v7 ѻмочити] 179v2 Ø; 198v10 блаꙗ] 179v5 бгагаꙗ (!); 198v15 подаваѥ ]
179v12 подаѥть; 199r7 имамь] 180r4 имамы; 199r9 вьзⷣати ѥ  ] 180r6–7 вьдати
вьвѣстиль ѥ (?); 199r24 ѳеѡⷣре] 180r22 Ø; 199r25 пособниче] 180r22 прⷣѣпособниче;
199r25–26 неѿстѹпнии] 180r23 неѿстꙋпниче; 199v12 млвами] 180v9 млва (!);
199v14 полѹчимь] 180v11 полꙋчити.
Варијанте се деле, осим очитих погрешки, у језичке (нпр. 189r18
коѥѥ] 170v7 коѥ) и текстолошки значајне. У Бечком рукопису преовладавају текстолошки значајне варијанте:
(a) Бечки рукопис бр. 131 има бољу варијанту:
190v20 ѹдрѹчаѥть] 172r9 ѹдрꙋчаѥмь καταπιέσας
190v25 ѡбезьчьстихомь] 172r14 Ø Παρωργίσμεν (?)
191r12 ѥмѹ] 172r27 Ø αὐτὸν
191v21 нашеи] 173r9 Ø ἡμῶν
195v16 сьхранꙗше] 176v13–14 сьхраниши διεφύλαττε
196r16 исхытивь] 177r12–13 исхытимь ἐξέσπασε
196v13 ѥже] 177v10 ѥ же τὴν
197r2 гѥть] 177v24 гѥ Φησὶ
197r3 не oскѹдѣѥть ти] 177v25 да не ѡскꙋдѣѥт μὴ ἐκλειπέτωσάν σοι
197r14 ти] 178r8 и σοι
197r15 ѿ глади] 178r9 ѿ глади же λιμῷ
197r21 ниѥдинѹ] 178r15 ѥдинѹ μηδὲν (ἐπιφέρουσα)
197v4 ѹхырꙗють] 178r24 ѹхырѥть ἐπιτεχνάζονται
197v6 мьзⷣа бо своимь] 178r26 мьда с своимь μισθὸν τὸν εἰς τοὺς ἰδίους
197v8 господина домꙋ] 178v2 гпда домѣ οἴκου κύριον
197v26–198r1 и потьим се] 178v22 потьим се καὶ σπεύσωμεν
198r16 блвень] 179r12 блве Ἀγαθὸς
199r25 пособниче] 180r22 прⷣѣпособниче πρόμαχε

276

Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског „In Theodorum martyrem“…

199r25–26 неѿстѹпнии] 180r23 неѿстꙋпниче ἀῤῥαγεστάτε
199v12 млвами] 180v9 млва (sic) ταῖς λιταῖς
199v14 полѹчимь] 180v11 полꙋчити ἐπιτύχωμεν
(б) Београдски рукопис бр. 26 има бољу варијанту:
189r20 тирѡна] 170v10 Ø ‒ Ø
190r7 се] 171r25 сего αὐτοῦ
190r20 га] 171v10 гли λέγειν
192r2 диꙗвола] 173r15 сооны Σατᾶν
194v15 ѹбогыимь] 175v16–17 ꙋбогым же τοῖς πένησι δὲ
195r5 и мои]176r5 и Κύριε
195r10 прѣславно] 176r10 по прѣславно παραδοξότερον
195r12 ниневїи] 176r12 Ø ‒ Ø
195v22 пакы] 176v20 Ø ‒ Ø
196r18 неразѹмиꙗ] 177r15 Ø ‒ Ø
197r3 же] 177v25 Ø ‒ Ø
198v7 ѻмочити] 179v2 Ø ‒ Ø
199r9 вьзⷣати ѥ   ] 180r6–7 вьдати вьвѣстиль ѥ (?) ἀντιπαρασχεῖν ἐπηγγείλατο
199r24 ѳеѡⷣре] 180r22 Ø ‒ Ø
Језички србизми у нашем тексту су ретки, ако не узмемо у обзир
старије појаве као развој назалних самогласника, прелаз *y у i и једначење
полугласника. Уочавају се следеће појаве:
1.

2.

3.

14

фонетски србизми: v(ь)sak- (189v4: всакомѹ; 191r10: всакомѹ; 193v4:
всакь; 196r5: всако; 196v6: всакыѥ; 198v5: всако), vьzupiti (199r23: вьзѹпиимь);
морфолошки србизми: -е (ген. јед. жен. р.) (198v20: ѥгове); jegov- (190r15:
ѥговѣмь; 192v6: ѥгова; 192v10: ѥгова; 193v1: ѥгова; 195v18: ѥговы; 196r20:
ѥговѣхь; 198v20: ѥгове), togov- (192v2–3: тогова); -mo (1. л. мн.; 189v23–24:
ѡстависм; 196r1: приложисмо);
лексички србизми: šuma ‘шума’14 (192v8: шѹмѹ – ὕλης).

Код овога примера је посреди погрешан превод. Грч. ὕλη значи како ‘шума’ тако и
‘твар, материја’. Међутим, на овом месту (PG 39, 1828B) постоји друго значење (уп.
латински превод materiam); но преводилац је изабрао прво значење. Ваља нагласити да реч шума постоји и у бугарском (уп. Skok 1973, 422, s. v. šȕma).
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Само је изузетно засведочено отврдњивање првотно мекога r: прьвопастырꙋ (194r22).
Има и неколико примера прелаза *ij > ej, који истина није изворни
српски рефлекс, већ се може лако протумачити као утицај македонске
редакције црквенословенскога језика. Ова појава долази готово искључиво у наставку генитива множине i-основа: сѣтеи (196r20), стртеи (196v4),
дѣтеи (197r25), напастеи (199v13); житеискаꙗ (197v20–21). Облик ljubov- са
о на месту прасловенскога задњег јера је уобичајен у српском средњовековном књижевном језику, а потиче такође из западнобугарског или
македонског старословенског језика и налази се једанпут у нашем тексту:
любовь (189v18–19). За разлику од других текстова Београдског зборника
бр. 26,15 у Слову Псеудо-Нектарија нема трагова средњобугарских матица
(нпр. замена назала, прелаз јерова у е и о).
Морфосинтактичка појава, која може потпомоћи да одредимо домовину преводиоца, јесте израз компаратива конструкцијом po + позитив/
компаратив. Ова појава је засведочена неколико пута у нашем тексту:
192v13 по много – πλεῖον
195r25 по прѣславно – παραδοξότερον
195r26 страшно и по горше – χαλεπωτέρα
199r18 по вее – περισσῶς.

Ова конструкција компаратива постоји, како је добро познато, у бугарском16 и у македонском,17 осим тога, и у јужносрпском призренско-тимочком наречју.18 У бугарском су најстарији примери из XIII в. (у Орбелском Триоду), док за српски језик нема хронолошких података. На темељу
ових облика компаратива може се претпоставити да је текст нашег слова
био преведен у првој половини или око средине XIV в. на јужносрпском
подручју.
Синтакса Слова Псеудо-Нектарија истиче се низом карактеристичних појава: узвичним дативом,19 великим бројем конструкција са чланом,
између осталог, и честом употребом инфинитива са уводним чланом.
15
16
17
18
19

Штављанин-Ђорђевић и др. 1986, 45.
Vaillant 1958, 590 (§ 292) ; Мирчев 1963, 161сл. (§ 47); Иванова-Мирчева, Харалампиев 1999, 108.
Конески 1965, 120 (§ 143).
Brozović 1990, 74; Ивић 2001, 150 (§ 111).
Miklosich 1883, 588 (Nr. 7); Vondrák 1928, 261 (I. 8); Vaillant 1964, 189 (§ 122); Vaillant
1977, 85 (§ 1300); Мразек 1963, 258 (§ 85: восклицательный дательны. У старословенскоме долази само у Супрасаљском кодексу. У српскословенском Дамјановом
зборнику из XIV века (бечки словенски рукопис бр. 24) постоје још три следе-
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Наводимо барем неколико примера таквих појава.
Узвични датив:
189v9–10 ѡ прѣславномѹ чюдеси – Ὦ τοῦ θαύματος!
190v3–4 ѡле дивномѹ помилованию – Βαβαὶ τῆς συμπαθείας!
198r25–26 ѡ велиѥмѹ жестосрьдию. ѡ великомѹ сѹровьствѹ – Ὢ σκληρότητος! ὢ
ὠμότητος!

Конструкције са чланом:

189v6–7 даже до вьтораго ѥже кь намь пришьствиꙗ – ἄχρι τῆς δευτέρας αὐτοῦ πρὸς
ἡμᾶς ἐπελεύσεως
190r11 что же иже сьзⷣавыи ѥго бь. – Τί οὖν ὁ πλάσας αὐτὸν Θεὸς
193v6–7 ѥже и скоро паⷣѥмь – (ἡμέρων …) ἐν αἷς καὶ τὸ πεσεῖν ῥᾴδιον
194v21–22 не разѹмѣю бо иже сице нарицаѥт се – Ἀγνοῶ γὰρ τὴν κλῆσιν
196v9–11 и иже всѣмь злымь на-|чело прьвоѥ и конць сребролюбиѥ – καὶ τῆς τῶν
πάντων κακῶν πρώτης καὶ τελευταίας, φιλαργυρίας
198r9–10 мы же своѥрднааго и ѥдиноплеменна. ѥже николиже на что прогнѣвавша. (…
прѣзираѥмь) – Ἡμεῖς δὲ τὸν ὁμογενῆ, τὸν μηδέποτε ὑμᾶς (*ἡμᾶς) παρορμήσαντα,
(… παρορῶμεν)
198r13–14 ѥже не слышати гласа – πρὀς ἐπᾴσματα
198v2–3 ѥже не помиловати – διὰ ἀσυμπαθείας.

Неке реченице су тешко разумљиве, а осим тога, има и очитих погрешних превода. На лексичком нивоу споменимо следеће примере погрешног превода: ꙗкоже (191r14; Ὃς), цркыѥ (197v5; δημώδη), добро (197v6;
καλῶν), ризы (197v26; ἐφόδια). Из синтактичких погрешних превода наводимо само следеће:
191r18–19 (чюдо …) иже напрѣдь слово скажеть – (θαῦμα …) ὃ καὶ παρακατιὼν ὁ
λόγος δηλώσειεν
195v20–21 вьзеше – ἐξῆρε
195v22–23 и ꙗже ѡбычноѥ пакы прѣложити се повелѣ. – προβληθῆναι δὲ τὰ ἐκ
συνηθείας προσέταξε.

ћа примера за узвични датив: (1) ѡле страшномоу таиньствоу – Ὢ μυστηρίων ξένων (л.
146v14–15; Прокло цариградски, CPG 5832 = BHG 1839; Супр 506.16–17: ѡ таибьно дивьноѥ); (2) ѡ страшьнымь и дивнымь веемь. – Ὢ ξένων καὶ παραδόξων θαυμάτων!
(л. 131v9–10; Григорије Антиохијски, CPG 7385; Уп. зб. 242a14–15: ѡ страшьнамъ
и дивьнамь веьмъ); (3) Ѡле новымь и прѣславнымь веемь. ‒ Ὢ καινῶν καὶ παραδόξων
πραγμάτων! (л. 246r15–16; Јован Златоусти, CPG 4536).
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Овим примерима се прикључују конструкције са неконгруентним
падежима, које би се могле тумачити падежним синкретизмом јужносрпских наречја:
192r10 ꙗже ветха и прьваꙗ настоѥеѥ ськрыти – Ὧν ἵνα τὰς πάλαι καὶ πρώτας τὸ
παρὸν ταμιέσωμεν
193v2–3 ꙗко бо приспѣше чистыѥ ди и бжтвьныѥ – Τῶν γὰρ ἁγνῶν καὶ θείων …
ἡμέρων καταλαβόντων
198r17 тоци рѣчныѥ – τὰς τῶν ὑδάτων ῥύσεις
198v13–14 и мы дарѹимь просе-|иимь намь – Χαρισώμεθα καὶ αὐτοὶ τοῖς δεομένοις.

Преводни стил нашега текста карактерише се, с једне стране, необичним речима, а са друге, различитим проширењима. Наводимо следеће
речи: благоѹвѣтливо (192r16; εὖ), дародатель (190v24, 196r22; δωτήρ), свѣтосиꙗниѥ (198r20–21; φῶς). Необичан је превод грчке речи ἀοίδιμος ‘славан,
гласовит̓ словенском речју приснопаметьнь ‘увек у сећању’, где је преводилац
пошао од сложенице са ἀει- ‘увек’ у првом делу.20
Примери за двоструки превод (ἓν διὰ δυοῖν): толика и прѣвелика (190r5–
6) – τὸ μέγιστον, всегⷣа прно (191v21) – εἰσαεὶ, мѹчениꙗ и бѣдии (192v16) –
βασάνων, сьвѣть ѥгова невѣрьствиꙗ вь сѹѥтѹ и пѹстошь сьтвори (193v1–2) – εἰς
φροῦδον τὸν ἑαυτοῦ πεποίηκε δυσσεβὲς βούλευμα, тьчию тькмо (197r20) –
μόνον.
Примери за проширивање: братоѹбииствиѥ. мѹжеложьствомь. и прѣлюбодѣиствомь. идолослѹжениѥмь (190r22–24) – τὰς ἀδελφοκτονίας; И ꙗко неⷣлꙗ
сьврьши се и коньць бы. (195v17) – Καὶ δὴ τῆς ἑβδομάδος τελειουμένης.
Уопште, превод нашег текста се разликује од средњобугарског превода тиме што у њему не преовладава принцип дословног превода.
Текст садржи и неколико кратких библијских цитата, који, међутим,
не придоносе хронологији превода, будући да се они или слажу са старословенским текстовима, или нема изданога текста са којим се слажу;
уп. нпр.:
не дасть бо нась пррчьскы реи вь ловитвѹ зѹбомь ихь. (Пс 123.6; 192r8–9) ‒ Син:
Бнъ ь Їже не дастъ насъ въ ловитвѫ зѫбомъ їхъ
понѥже сьтвористе ѥдиномѹ братѹ моѥмѹ мьншемѹ, мнѣ сьтвористе. (Mт 25.40;
198v22–24) Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε. ‒ Мар: понеже сътвористе единомѹ отъ малꙑхъ братръ моихъ мьньшихъ
мьнѣ сътвористе. ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
ἐμοὶ ἐποιήσατε.

20

Идентичан превод у Житију Варлаама и Јоасафа, СДЯ VIII: 565, s. v. приснопамѧтьныи.

280

Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског „In Theodorum martyrem“…
иже вь ме вѣрѹѥть. ае и ѹмреть нь живь бѹдеть. (Јв 11.25; 199v6–7) ὁ εἰς ἐμὲ,
λέγων, πιστεύων, κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται. ‒ Мар: вѣрѹѩи въ мѧ аште ѹмьретъ оживетъ. (Pg SKf: живъ бѫдетъ)21 ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται.

Из свега изложеног произлази да је текст Слова (Псеудо-)Нектарија цариградског „In Theodorum martyrem” највероватније настао у првој
половини XIV в. у јужном делу Србије. Уврштава се, дакле, међу друге
српскословенске преводе тога доба,22 као нпр. Јерусалимски типик, полемички списи Григорија Паламе,23 дела Псеудо-Дионисија Ареопагита,24
полемичке расправе византијског цара Јована VI Кантакузина,25 други
превод Историјске Палеје26 или апокриф о Јосифу и Асенети.27 Постојање
другог јужнословенског превода овог слова необично је стога што је готово у исто време, вероватно у Бугарској, већ направљен превод, који се
очувао такође у неколико српских преписа. У источнословенску књижевност оба јужнословенска превода, српски и средњобугарски, нису продирали, можда зато што је тамо већ постојало друго слово на исти празник.

21	Алексеев

и др. 1998, 52.
Уопште о српским преводима са грчког у XIV: Богдановић 1980, 164–189 (Глава III:
У знаку Свете Горе, 1300–1389), Трифуновић 1994, 234 сл., Турилов 2012.
23 Kakridis 1988; Kakridis, Taseva 2014.
24 Fahl S., Fahl D. 2010–2015.
25	Турилов 2012, 560.
26 Reinhart 2005.
27 Reinhart 2010.
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Johannes Reinhart
The Sermon of (Pseudo-)Nectarius of Constantinople
“In Theodorum martyrem” (CPG 4300; BHG 1768)
in a Serbian Church Slavonic Translation
Summary

In Slavic literature there are three different translations of (Pseudo-)Nectarius of
Constantinople’s sermon “In Theodorum martyrem”, one extant only in East Slavic
manuscripts and two made at the end of the Middle Ages in South Slavic lands.
One of these South Slavic translations has come down to us in several copies and
was probably made in Bulgaria. The other one is known only in two Serbian manuscripts of the 14th century.
The paper treats the Serbian translation, publishing it and analysing its language.
On the basis of this analysis it is probable that the text originated in the Southern
parts of Serbia in the first half of the 14th century.
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