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Беседе, слова и поуке на Благовести у преводу и преради 

Гаврила Стефановића Венцловића 

Резиме 

Гаврил Стефановић Венцловић, јеромонах, вредни писар и надахнути 

беседник из прве половине XVIII века, својим радом обележио је једно од 

кључних раздобља у историји српске културе.  

Међу противречностима којe обележавају његов живот и дело, једна од 

најуочљивијих је несразмера између неколико хиљада руком писаних страница 

које је за собом оставио и штурих, неповезаних и непотпуних података о његовом 

животу. Најчешће се претпоставља да је живео од 1680. до 1749. године. Сматра 

се да је током Велике сеобе 1690. године прешао у Сентaндреју, где је у 

преписивачкој школи при капели Св. Луке био ученик калуђера Кипријана 

Рачанина, из манастира Рача крај Дрине, једног од последњих расадника српске 

писмености. Након школовања служио је на парохијама по српским насељима у 

Горњем Подунављу, у Сентандреји, Ђуру, Коморану и Острогону. Често је мењао 

пребивалиште, а записано је да је 1739. године дошао у Коморан као „славни 

проповедник из Сентандреје”. 

У првом периоду његовог рада настале су богослужбене књиге писане на 

српскословенском језику. Наша тема тиче се другог периода у Венцловићевом 

стварању и односи се на дела која су писана на народном, односно, његовим 

речима, „на простом српском“ језику. Међу њима се налазе беседе, слова и поуке, 

углавном намењене читању на богослужењу. 

Гаврил је црквенословенске беседе, у настојању да допре до својих 

слушалаца, преносио на израз који је њима био много разумљивији. Превод, иако 

најчешће веран, некада је веома слободан. Поред тога, на местима која су 

представљала апстрактније појмове и сложенија расуђивања, изворни текст је 

допуњавао својим објашњењима. Некада су Венцловићеве допуне кратке, у виду 

неколико речи које додаје или прерађује, некада су то дужи сегменти, а није 



 

 

реткост ни да се потпуно одвоје од основне теме као мање или више независне 

ауторске целине. 

У раду се бавимо беседама на Благовести у преводу и преради Гаврила 

Стефановића Венцловића које се налазе у рукописној књизи Слова изабрана, 

завршеној 1743. године. Овај рукопис данас се чува у Архиву САНУ под бројем 

137 (101). Нашу грађу чини тринаест беседа: два слова Јована Златоустог, слова 

Јована Дамаскина и Максима Исповедника, пет слова Лазара Барановича, два 

Јоаникија Гаљатовског, тлкованије, поученије и пролог на Благовести. 

Преглед досадашњих истраживања о Гавриловом делу показује 

разноврсност тема које су обрађиване: испитивано је његово порекло, настојало се 

да се употпуни његова биографија, анализирани су језик и правопис, сагледаване 

одлике стила, трагано за изворима. Чини се, међутим, да је овом последњем 

посвећено сразмерно мало истраживачке пажње. 

Стога смо као методолошки оквир овог истраживања одабрали 

компаративни поступак, који смо поделили у две фазе. У првој, поређењем 

Венцловићевих текстова са доступном грађом, трагали смо за текстовима за које 

је најизгледније да су могли бити његови извори.  

Одредивши предлошке Венцловићевих беседа одвојили смо дословно 

пренесене делове изворних текстова од оних који представљају Гаврилове допуне 

и прераде. Беседе смо приредили посебно означавајући разлике у односу на 

идентификоване изворе. Обележили смо места која су верно пренесена на српски 

језик, места која су слободније преведена или парафразирана и она која немају 

паралелу у изворном тексту. 

Након што смо издвојили сегменте који су извесно оригинално 

Венцловићеви, анализирали смо одлике његовог правописа, језика, стила и 

преводилачког поступка и размотрили основне теме које су присутне у његовим 

допунама.  

Особине Венцловићевог говора посматрали смо у односу на оне које су већ 

идентификоване у досадашњој литератури. Сагледали смо основне одлике 



 

 

правописа, навели њихову учесталост и подвукли типичне карактеристике. 

Поређењем одабраних беседа са идентификованим изворима, настојали смо да 

издвојимо и укажемо на типичне поступке приликом преношења и прерађивања 

црквенословенских предложака. Посматрали смо одлике његове лексике и стила и 

анализирали употребу народних израза, односно црквенословенизама и 

позајмљеница. Препознали смо неколико основних тематских категорија у које се 

могу сврстати допуне и прераде предлошка. На овај начин желели смо да, колико 

је то могуће, проникнемо у Венцловићев поглед на свет, као и да истражимо у 

којем смеру су ишла његова настојања на просвећивању пастве. 

Циљ рада био је да се пре свега филолошком анализом рукописног 

материјала, који до сада није у већој мери проучаван, покаже Венцловићева 

књижевна и језичка даровитост у приближавању сложене богословске садржине 

постојећих дела хришћанског наслеђа недовољно образованом народу. Успутно, 

његова дела смо посматрали и као сведочанство о духу времена и друштвеном 

контексту одвијања сеоба српског народа. На крају дисертације налазе се 

приређени текстови Венцловићевих беседа на Благовести. 

 

Кључне речи: Гаврил Стефановић Венцловић, Благовести, беседе, извори, 

преводилачки поступак, приређени текстови 

Научна област: филологија 

Ужа научна област: наука о књижевности 

УДК:  

 



 

 

Orations, Sermons and Moralities on the Feast of the 

Annunciation, as Translated and Adapted by Gavril 

Stefanović Venclović 

Summary 

Gavril Stefanović Venclović, hieromonk, diligent scribe, and inspired orator 

from the first half of the XVIII century, marked one of the most significant periods in 

the history of Serbian culture. 

Amongst the many contradictions that characterize his life and oeuvre, the most 

notable one is the disproportion between the several thousands of hand-written pages he 

left behind, and the sparse, unconnected and incomplete data on his life. It is usually 

assumed that he lived between 1680 and 1749, and supposedly moved to Szentendre 

during the Great Migration of 1690. There, he studied at the chapel of St. Luke, under 

the tutelage of the monk Kiprijan Račanin of the Rača Monastery by the Drina – one of 

the last nurseries of Serbian literacy. Upon completing his education, he served in 

parishes across the Serbian settlements in the upper Danube area: Szentendre, Gyor, 

Komarom and Esztergom. He changed his residence frequently, and upon his arrival to 

Komarom in 1739, he was heralded as “the famous preacher from Szentendre”.  

The first period of his creation saw the liturgical books in the Serbian-Slavonic 

language.Our topic addresses the second period of Venclović’s creation and relates to 

the works written in the vernacular – in his own words, “the simple Serbian” language. 

They include orations, sermons and moralities, mainly intended for reading during the 

divine service. 

In an effort to reach his listeners, Gavril translated the Church-Slavonic orations 

to much more understandable expressions. Although mostly faithful, these translations 

were occasionally very liberal. In addition, he supplemented the abstract concepts and 

complex reasoning from the original text with his own explanations. In some cases, 

Venclović’s amendments are as short as a few words he adds or adapts; in the others, 



 

 

they are longer segments, which not infrequently digress from the main theme and act 

as more or less independent authored entities. 

This thesis specifically deals with the orations on the Feast of the Annunciation, 

as translated and adapted by Gavril Stefanović Venclović, in the manuscript book Slova 

izabrana (The Selected Sermons), completed in 1743. The manuscript is kept in the 

SASA Archives, number 137 (101). Our research corpus consists of thirteen orations: 

two sermons of John Chrysostom, sermons of John of Damascus and Maximus the 

Confessor, five sermons of Lazar Baranovich, an exegesis, a morality and the 

Annunciation menologion. 

An overview of previous research on Gavril’s work shows the diversity of the 

topics discussed: his origins were investigated, attempts made to complete his 

biography, his language and orthography analysed, characteristics of his style 

recognized, his sources tracked. It would seem, however, that relatively little attention 

has been devoted to the latter. 

Therefore, as a methodological framework of this research, we chose the 

comparative method, which we divided into two phases. In the first phase, by 

comparing Venclović’s texts with the available material, we searched for the texts most 

likely to be his sources. 

After determining the sources of Venlcović’s sermons, we separated the literally 

translated parts of the original texts form Gavril’s amendments and adaptations. Further, 

we edited the sermons by marking the differences to the identified sources. We 

differentiated between the faithfully translated segments into the Serbian language and 

the freely translated or paraphrased ones, as well as the ones that had no parallel in the 

original text. 

Having ascertained the original Venclović’s segments, we then analysed the 

characteristics of his orthography, language, style and translation, and discussed the 

main topics present in his amendments. 

The properties of Venclović’s speech were observed and related to those already 

identified in the literature. We perceived the main features of his orthography, stated 



 

 

their frequency, and underlined its typical characteristics. By comparing the selected 

sermons with their identified sources, we tried to single out and emphasize the typical 

methods that characterized the translation and adaptation of Church-Slavonic sources. 

We observed the properties of his lexicon and style, and analysed the use of folk 

expressions, the Church-Slavonic words and loanwords. In terms of possible 

classification of Venclović’s amendments and adaptations, several principal thematic 

categories emerged. This has afforded us the opportunity to comprehend, as much as 

possible, Venclović’s worldview and to investigate the direction of his efforts on 

enlightening the flock. 

Primarily through a philological analysis of the manuscript (which, up to now, 

had not been studied in great depth), the objective of the thesis was to show Venclović’s 

literary and linguistic talent in bringing the complex theological content of the 

contemporary Christian work to uneducated people. Incidentally, we regarded his 

oeuvre as a testimony on the spirit of time and the social context during the Serbian 

people’s migrations. The edited texts of Venclović’s sermons on the Annunciation are 

available in the appendix of the disseration. 

 

Keywords: Gavril Stefanović Venclović, Annunciation, sermons, sources, translation 

method, prepared texts 
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Specific scientific field: literary studies 
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1 

1. Увод 

Гаврил Стефановић Венцловић, јеромонах, вредни писар и надахнути 

беседник из прве половине XVIII века, својим радом обележио је једно од 

преломних раздобља у историји српске културе. 

Подаци који су нам познати о његовом пореклу и животу веома су штури, 

непотпуни и неповезани. Најчешће се претпоставља да је живео од 1680. до 1749. 

године. Сматра се да је током Велике сеобе 1690. године прешао у Сентaндреју, 

где је у преписивачкој школи при капели Св. Луке био ученик калуђера Кипријана 

Рачанина, из манастира Рача крај Дрине, једног од последњих расадника српске 

писмености. Након школовања служио је на парохијама по српским насељима у 

Горњем Подунављу, у Сентандреји, Ђуру, Коморану и Острогону. Често је мењао 

пребивалиште, а радио је, како сам каже „без мјеста в чуждих домјех, из чуждих 

књиг в оскуденији телесних потреб“. Записано је да је 1739. године дошао у 

Коморан као „славни проповедник из Сентандреје”.  

Велика је несразмера између података које имамо о Гаврилу Венцловићу и 

многобројних рукописних књига које је за собом оставио. Гаврил је исписао око 

20 000 страна, од чега око 9 000 на језичком изразу са народном основом, како је 

сам наводио „србско простим језиком“, „простим људем на разумност“ и „на 

службу сељаном некњижевним“. 

У времену у којем је живео, времену сеоба, многих ратова, болести, недаћа 

и опште неизвесности, Венцловићево огромно дело представљало је подвиг за 

себе. Ипак, Гаврилова заслуга далеко превазилази број страна исписаних његовом 

руком – овај неуморни јеромонах упорно и искрено је радио на просвећивању 

своје пастве. Пола века пре Доситеја Обрадовића, у Венцловићевим беседама 

срећемо просветитељске идеје. Иако знатно скромнијег образовања од Доситеја, 

Венцловић је био свестан значаја просвећивања. Између осталог, критиковао је 

непримерено понашање свештенства, наглашавао да је међуљудска помоћ 

важнија од „празног богомољства“, указивао je на трагичне последице незнања и 

примитивизма у народу, нападао ружне обичаје, кудио бахатост „богатица“, 
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истицао значај сељака, залагао се за лично достојанство изнад племићких 

привилегија, па чак и, далеко испред свог времена, говорио о неравноправности 

жена. 

У настојању да допре до својих слушалаца, Гаврил је црквенословенске 

беседе преносио на израз који им је био много разумљивији. Превод, иако 

најчешће веран, некада је веома слободан. Међу хиљадама страна рукописа 

налази се расуто и мноштво цитата из Светог писма. Иако није настао са том 

намером, Гаврилов превод се може сврстати међу прве покушаје превођења 

Библије на српски народни језик. 

Поред тога, на местима која су представљала апстрактније појмове и 

сложенија расуђивања, изворни текст је проширивао својим објашњењима. 

Некада су Венцловићеве интервенције кратке, у виду неколико речи које додаје 

или прерађује, некада представљају дуже сегменте, а није реткост ни да се 

потпуно одвоје од основне теме и чине мање или више независне ауторске 

целине. 

Венцловић је, поред књижевног, дао незанемарљив допринос и на пољу 

правописа. Много пре Вукове реформе, он је користио засебне графеме за гласове 

ћ, ђ и џ. Неки аутори наводе да је и за гласове љ и њ увео посебне знакове. 

Постоје различита мишљења о значају његовог књижевног рада. Једни 

Гаврила сматрају вредним преписивачем, који се трудом знатно издигао изнад 

своје средине, али чије књижевно стваралаштво не превазилази домет преноса са 

црквенословенског на народни језик. Други, пак, у њему виде изузетно плодног 

изворног аутора беседа, стихова, сакупљача пословица, па чак и творца прве 

српске драме. Трећи постављају питање оригиналности, односно потребе да се 

пре доношења суда о Венцловићу одреди критеријум према којем би се 

оцењивала оригиналност његовог дела. Сматрају да би се при томе морала имати 

у виду и чињеница да је Гаврилово образовање почивало на средњовековној 

књижевности, у којој су схватање и однос према оригиналности били знатно 

другачији од савремених. 
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Подељени су и ставови теоретичара књижевности око тога којој књижевној 

епохи припада Венцловић. Поједини га виде као писца са којим се завршава 

средњовековна књижевност, други као првог писца нове српске књижевности, а 

неки сматрају да делимично припада обема епохама, односно да се не може 

сврстати искључиво нити у једну од њих. 

Први аутор који је писао о Венцловићу био је Гаврило Витковић, који је 

70-тих година XIX века започео вишегодишњу акцију прикупљања српских 

старина по Аустроугарској и њиховог преношења у Србију. Међу њима се 

налазила и већина данас познатих Гаврилових рукописа. Тихомир Остојић је 

писао о Венцловићу у својој монографији о српској књижевности из 1905, а један 

од најзначајнијих и најчешће цитираних радова написао је Владан Јовановић 

1911. године. У наредних неколико деценија објављено је свега неколико радова, 

до појаве монографије Милорада Павића 1972. године. Ова студија, у многоме 

оспоравана, освежила је интересовање истраживача за Венцловићево дело. Међу 

најчешће цитираним ауторима који су оспоравали Павићеве наводе су Ђорђе 

Трифуновић и Јован Деретић. Они су у својим радовима из исте године (1972) 

навели низ аргумената против Павићеве квалификације Венцловића и његовог 

књижевног дела, који се заснивају на чињеници да је Павић некритички све 

текстове третирао као Гаврилове ауторске, без много освртања на његове изворе. 

У новије време, Павле Ивић (1997) је Венцловићев говор окарактерисао као 

сремски и у складу са тим претпоставио његово порекло, а Александар Албијанић 

(1982, 1987) описао најмаркантније одлике Гавриловог језика. Подробнијим 

поређењем рукописа са могућим предлошцима бавила се Челица Миловановић 

(1981, 1982). Љупка Васиљев је 1996. године Буквар из 1717, који се раније 

приписивао Кипријану Рачанину, идентификовала као Венцловићев, што су 

каснијом студијом потврдили и Томислав Јовановић и Димитрије Стефановић 

(2013). 

Овај кратак преглед аутора који су се на различите начине бавили делом 

Гаврила Стефановића Венцловића свакако није свеобухватан, већ има за циљ да 

укаже на неке од радова на које смо се најчешће позивали током бављења овом 

темом.  
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Преглед досадашњих истраживања Гавриловог дела показује разноврсност 

тема које су обрађиване: испитивано је његово порекло, настојало се да се 

употпуни његова биографија, анализирани су језик и правопис, сагледаване 

одлике стила, трагано за изворима. Чини се, међутим, да је овом последњем 

посвећено сразмерно мало истраживачке пажње. Свега неколико аутора настојало 

је да идентификује могуће Венцловићеве предлошке и издвоји његов изворни 

текст, тј. онај за који не постоји паралела у идентификованом предлошку. Владан 

Јовановић се у свом раду из 1911, О језику Гаврила Стефановића Венцловића, 

бавио поређењем Венцловићеве прераде зборника Мач духовни са изворним 

текстом украјинског беседника Лазара Барановича. Челица Миловановић је у 

своја два рада, О изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића 

Венцловића (I и II) из 1981. и 1982. године, упоредила поједине Венцловићеве 

преводе са могућим предлошцима. Констатовала је да грчки извори нису могли 

бити Гаврилови предлошци, већ да су до њега дошли највероватније путем 

рускословенских зборника. У раду О неким језичко-стилским особинама 

Венцловићевих списа о Светој Петки из 2002. Димитрије Стефановић 

идентификовао је један Венцловићев предложак, са којим је упоредио Гаврилову 

прераду. 

Поред наведених, нисмо пронашли друге радове који су се бавили 

утврђивањем и поређењем Венцловићевог текста са изворима. Оваква анализа је, 

међутим, неопходна за јасније и потпуније сагледавање дела овог заслужног 

писара. Поред тога, издвајање његових оригиналних сегмената има значаја и у 

ширем контексту. Чињеница да су његове беседе биле намењене читању народу у 

цркви упућује на то да би се у Гавриловим проповедима могла наћи ретка и 

драгоцена етнографска и културолошка грађа. 

Стога смо као методолошки оквир овог истраживања одабрали 

компаративни поступак, који смо поделили у две фазе. У првој, поређењем 

Венцловићевих беседа са доступном грађом, трагали смо за текстовима за које је 

најизгледније да су могли бити његови извори. Затим, поређењем са 

идентификованим предлошцима покушали смо да сагледамо основне одлике 

Венцловићевог књижевног стварања. Настојали смо да, колико је год то могуће, 
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јасно раздвојимо и обележимо места која су верно пренесена на народни језик, 

места која су слободније преведена или парафразирана и она која немају паралелу 

у изворном тексту. 

Пошто најчешће није било могуће поуздано утврдити Гаврилов директан 

предложак, поређења смо вршили са текстолошки истим или веома сличним 

текстовима из доступних словенских зборника. 

Тема нашег истраживања су беседе на Благовести у преводу и преради 

Гаврила Стефановића Венцловића, које се налазе у рукописној књизи Слова 

изабрана, завршеној 1743. године. Овај зборник данас се чува у Архиву САНУ 

под бројем 137 (101). Нашу грађу чини тринаест беседа, које се налазе на 

странама 591б–727а: два слова Јована Златоустог, слова Јована Дамаскина и 

Максима Исповедника, пет слова Лазара Барановича, два Јоаникија Гаљатовског, 

тлкованије, поученије и пролог на Благовести. 

Одлике Гавриловог правописа и језика посматрали смо на свих тринаест 

беседа, док смо анализу преводилачког поступка и лексике, као и стилску и 

тематску анализу спровели на девет одабраних беседа. 

Рад смо поделили на шест поглавља у којима смо из различитих углова 

посматрали Венцловићево дело. С обзиром на то да су нам о његовом животу 

познате само ретке и непотпуне чињенице, у другом поглављу, након уводних 

разматрања, настојали смо да прикупимо биографске податке и претпоставке о 

Гавриловом животу из досадашње литературе. Затим смо дали детаљнији преглед 

његовог књижевног стварања, као и основних дилема теоретичара књижевности у 

вези са Венцловићевим делом. Сматрамо да је за сагледавање значаја рада овог 

вредног писара и надахнутог проповедника неопходно имати у виду и шири 

контекст, те смо у наставку приложили преглед оновремених историјских и 

друштвених околности. Вредност Венцловићевог просветитељског труда посебно 

се истиче када се посматра у односу на културни, образовни и духовни миље 

његове пастве. Због тога смо настојали да, користећи управо Гаврилова 

сведочења, направимо увид у његов живот међу парохијанима. 
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С обзиром на то да смо за грађу одабрали беседе на Благовести, у трећем 

поглављу најпре смо изнели краћи преглед порекла и историје обележавања овог 

празника. Затим смо истражили како су се кроз векове развијале беседе на 

Благовести, од изворне приповести из Светог писма, преко слова светих отаца, до 

Венцловићевих извора. Бавили смо се и идентификацијом његових предложака, 

разматрајући изворе из којих је наш проповедник највероватније преузео беседе 

на Благовести исписане у зборнику Слова изабрана. 

У четвртом поглављу анализирали смо одлике језика и правописа. Особине 

Венцловићевог говора посматрали смо у односу на оне које су већ 

идентификоване у досадашњој литератури. Ортографију смо испитали на свих 

тринаест одабраних текстова. Сагледали смо основне одлике правописа, навели 

њихову учесталост и подвукли типичне карактеристике. 

Гавриловим преводилачким поступком бавили смо се у петом поглављу. 

Поређењем одабраних девет беседа са изворима идентификованим у трећем 

поглављу настојали смо да издвојимо и укажемо на типичне поступке приликом 

прерађивања предложака – преношење текста у изворном облику, верно 

превођење на народни језик, као и уношење краћих или дужих сегмената који 

немају паралеле у предлошку и представљају оригиналне Венцловићеве 

творевине. 

Раздвојивши текст који извесно није изворно Венцловићев од онога који је 

у мањој или већој мери представља његово оригинално стварање, у наредном, 

шестом поглављу посматрали смо одлике лексике и стила. Анализирали смо 

употребу народних израза, као и црквенословенизама и позајмљеница. Покушали 

смо да установимо које стилске фигуре, колико често и у којој функцији користи 

Гаврил. Обратили смо пажњу и на то како оне стоје у односу на текст предлошка 

и у којој мери се на њега ослањају. 

У последњем, седмом поглављу, бавили смо се типологијом већих 

сегмената оригиналног Венцловићевог текста. Препознали смо неколико 

основних тематских категорија у које се могу сврстати допуне и прераде 

предлошка. На овај начин желели смо да, колико је то могуће, проникнемо у 
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Венцловићев поглед на свет, као и да истражимо у ком смеру су ишла његова 

настојања на просвећивању пастве. 

Овом раду прилажемо и приређене текстове које смо користили, а који, 

надамо се, могу бити од користи у даљим истраживањима. У првом прилогу 

налази се изворни текст Беседа на Благовести, рашчитан у складу са начелима 

која су дата у истом прилогу. У приређеном тексту обележене су Гаврилове 

допуне и прераде, при чему смо користили различите ознаке за сегменте на 

црквенословенском, делове који представљају слободније преводе или парафразе 

и за оне који су изворно Венцловићеви. Други прилог садржи палеографски албум 

са одабраним карактеристичним и занимљивим страницама. 

На крају овог осврта желели бисмо да укажемо на два терминолошка 

решења која смо користили у раду. Венцловићев зборник Слова изабрана садржи 

жанровски различите текстове који су типиком предвиђени за читање на празник 

Благовести и имају одређено место у богослужбеном поретку. Међу њима је 

највише слова, али су ту и тлкованије, поученије и пролог. С обзиром на то да су 

сви ови текстови намењени читању у цркви, као заједничко име за све њих 

користимо термин беседе. Исто тако, за беседе које смо анализирали користили 

смо назив Беседе на Благовести, будући да се ради о тематској целини зборника. 
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2. О животу и раду Гаврила Стефановића Венцловића 

2.1. Кроз биографију 

Међу противречностима којe обележавају живот и дело Гаврила 

Стефановића Венцловића, једна од најуочљивијих је несразмера између неколико 

хиљада руком писаних страна које је за собом оставио и штурих, неповезаних и 

непотпуних података о његовом животу. 

Претпоставља се да је Гаврил Стефановић Венцловић рођен око 1680. 

године (Павић 1972: 7), „родом… од сирмиски стран“, како сам наводи у једном 

запису (Поповић, Богдановић 1956: 233). Иако је у средњем веку Срем обухватао 

и већи део северозападне Србије, све до Колубаре, анализа Венцловићевог говора 

упућује на то да је могао бити родом из Срема у данашњим границама (Ивић 

1997: 100). Како сам бележи, он је био „син Стефанов“, а презиме Венцловић је 

додао као превод патронима (грч. στέφανος ‒ венац).1 На основу овог облика 

презимена, Јован Скерлић сматра да је Гаврил био пољског порекла, као и да је 

преводио са пољског. Ова теза је, међутим, оповргнута од стране других аутора, 

између осталог због тога што је Гаврил писао лепим народним језиком, који би 

тешко могао бити језик неког странца (Радојчић 1931: 316). 

У Угарску је највероватније дошао у току Велике сеобе (Поповић, 

Богдановић 1956: 233). Међу избеглима су тада били и монаси подрињског 

манастира Раче, којима је 1697. патријарх доделио опустели манастир Беочин на 

Фрушкој Гори. Венцловић се на једном месту својој пастви обраћа са „браћо 

Дрињани“, па постоје и непотврђена мишљења да је једно време могао боравити 

са Рачанима у овом манастиру (Милеуснић 1997: 54). Извеснији је податак да је 

образовање за свештеника стицао у преписивачкој школи при капели Св. Луке у 

Сентандреји, негде у току прве деценије XVIII века. Школу је водио Кипријан 

Рачанин, што и сам Венцловић на неколико места са поносом истиче (Павић 1972: 

10–12). Према једном каснијем Венцловићевом запису, он je у Сентандреји постао 

                                                 
1 Превођење имена Стефан није усамљен случај, а таквих примера има и пре Венцловића 
(Радојчић 1931: 316). 



 

9 

„от храма светаго апостола евангелиста Луки пострижник“ (Павић 1972: 16), али 

није јасно када. 

Године 1711. у Ђуру се помиње неки свештеник Гаврило, а 1715. у 

Острогону (Поповић, Богдановић 1956: 233). Један од најстаријих сачуваних 

Венцловићевих аутографа је писмо које је у име ђурског „обрштера“ Петра Јенеја 

писао митрополиту Вићентију Поповићу, а у којем се сам писар потписује као 

„поп Гаврил“. Према непоузданим подацима,2 ово писмо датира из 1715. године 

(Младеновић 1964: 134). Међутим, мало је вероватно да је Венцловић пре 1717. 

постао свештеник, јер се у Минеју за август, завршеном те године, потписао као 

мали дїаконь Гаврїиль (Синдик, Гроздановић-Пајић и Мано-Зиси 1991: 121). Судећи 

према запису из Минеја за март и април, за који је утврђено да је настао између 

1717. и 1720, Венцловић је постао јеромонах негде у том периоду: писа  попъ 

Гаѵрилъ ермонахъ на полз дши и тел (Синдик, Гроздановић-Пајић и Мано-Зиси 

1991: 116). 

Након тога, о јеромонаху Гаврилу нема података све до 1726, када је 

митрополит Мојсије Петровић у свом дневнику забележио да је „добро да је 

(архимандрит Исаија Антоновић) попа Гаврила у Коморан вратио“ (Поповић, 

Богдановић 1956: 234). Међутим, већ 1. јула исте године Венцловића је у 

Коморану заменио неки „поп Рафајло“, а Гаврил је „лепо исплаћен“ и послат 

митрополиту, највероватније у Будим (Павић 1972: 17). 

Наредних шест година о Венцловићу се не зна ништа, све до 1732, када је 

био ђурски парох. Следеће године је био у Коморану, а наредне (1734) опет у 

Ђуру, где је мењао преминулог свештеника (Поповић, Богдановић 1956: 234). 

Протокол ђурске цркве вођен је истом руком од 1734. до 1746, а из 1735. датира 

запис „крсти јего поп Гаврил“, који неки аутори приписују Венцловићу, упркос 

томе што се он најчешће потписивао као „јеромонах“ (Ковијанић 1953: 164). Исте 

године је и у протоколу коморанске цркве забележено да је крстио једно дете 

(Павић 1972: 18). Претпоставља се да је 1736. године био капелан у Ђуру, 1737. и 

1738. на парохији у Сентандреји, а 1739. и 1740. у Коморану (Поповић, 

                                                 
2 Писмо је датирано само даном и месецом. Годину 1715. наводи Радослав Грујић, у чијој 
оставштини је писмо пронађено. 
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Богдановић 1956: 234). У Коморан је дошао већ као „славни проповедник из 

Сентандреје“ (Ковијанић 1953: 164) и ту је, како претпоставља М. Павић, држао 

проповеди на Божић, Сретење, Ускрс и Благовести. Исте године, 1739, Венцловић 

је забележио да се налази „близу Беча“, у Ђуру (Павић 1972: 18). 

Већину живота Венцловић је провео, како сам каже „без места, в чуждих 

домјех, из чуждих књиг в оскуденији телесних потреб“. Често је преписивао из 

више књига истовремено: „Започех из три књиге в једно поученије синаксарско 

списивати; а из тужди книга двоструко преписујушти зјело ми дангубно…“ 

Неретко се жалио да пише у брзини, радио је много и брзо, а вероватно је 

преписивањем и продајом књига сам себе издржавао. Његов запис из Ђура 

умногоме одсликава општу неизвесност, тескобу и немаштину у којој је живео: „у 

својој нужди, или недоскупи, бављу се, у чатању и писму, које и в немоштех 

прехожду сујетно ми дни и љета“ (Поповић, Богдановић 1956: 236, 239). 

О себи пише да је „настран“ (саможив) и да није за манастир, јер „зна како 

је тамо“ и наставља: „Исто моја невоља нуди ме тамо ити зашто имам напаст от 

бјеса отдавно, а не мање, него више се појављује, те ми ваља цјелбе тражити“. Чак 

и када би се усудио да оде у неки манастир, каже да не би имао где да се врати јер 

нема „свога особитог пристанка, но всјуду чуждеје“ (Поповић, Богдановић 1956: 

239). 

Године 1743. записао је да је „в глубоцеј старости“, „омалакасао и очи ми 

врло изнемажу, слабо видим“. Сматра се да је тада имао око 60 година и да се 

налазио у некој врсти депресије, уморан од сукоба са паством, борбом са 

католицима и „много чатања и писанија“. У писму епископу се исповеда: 

„Пустиним же живот блажен јест и божеставним желанијем воскриљајуштим се 

апосреде млв и пиштеј житејских. И ја тако живушт от моје младости, о својеј 

воли, није ми могло, без многога порока, пребити и аште ми се в том конец 

придесит се то всује будет иночаски образ и објет мој.“ Такође, Венцловић моли 

епископа да утиче на сељаке у Помазу3 да му помогну да крај извора 

Сулејмановац подигне ћелију у којој би пребивао као „ремета“ (Поповић, 

                                                 
3 Варошица између Сентандреје и Будима. 
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Богдановић 1956: 239). Том приликом, жеља му није испуњена, али М. Павић 

наводи да је касније, 1747, постао „општи духовник“ (Павић 1972: 13).4 

Након тога, о јеромонаху Гаврилу нема података, а Владан Јовановић 

износи да је према једном запису Венцловић умро 1749. године, али не наводи о 

којем запису се ради (Јовановић 1911: 107). 

2.2. О образовању 

У Венцловићево време најученији слој друштва представљали су 

свештеници, пре свега монаси, мада је и међу њима „неписменост била обична 

ствар“ (Остојић 1905: 29). Просечни културни ниво високих јерарха био је 

скроман, а ни један митрополит до Павла Ненадовића није завршио неку духовну 

академију (Поповић 1959: 342). 

Богословско образовање свештеника најчешће је било прилично 

ограничено. Међу извештајима изасланика митрополита Вићентија Јовановића из 

1732. године, који су послати да утврде стање међу свештенством, чести су 

наводи: „о тајнама и црквеним заповедима не зна ништа“ или „о заповестима 

божјим или тајнама натуца“; „натуца веома слабо“; „црквене тајне зна, али с 

формами гдјечто погађа; могло би се болше бити“. Иако је захтев виших црквених 

власти био да свештеници „бар науче читати“, они су већином службе знали 

напамет, а понеки су читали „по старински“, то јест, знали су читати србуље. Са 

писањем је ситуација била још лошија: понеко је знао писати „простачки“, 

народним језиком, а тек малобројни „школски“ (Поповић 1959: 357‒358). 

Образовање свештеника није ни могло бити много боље. Иако су српске 

школе у Аустроугарској постојале и пре Велике сеобе, при манастирима или у 

неким трговачким градовима на Дунаву (Остојић 1905: 20), то извесно нису биле 

школе у данашњем смислу те речи. Обично су свештеници или монаси имали по 

два-три дечака који су код њих становали, помагали у кућним пословима и 

црквеним дужностима, а заузврат учили читање, писање и „свештеничко правило“ 

                                                 
4 Павић не наводи извор овог податка. 
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(Поповић 1959: 389).5 О квалитету наставе Владан Јовановић пише: „Пошто би 

пробавили у манастиру по неколико година, научивши по мало читати и писати и 

што је најглавније од црквених обреда напамет ‒ с таквим, готово никаквим, 

знањем слати су у народ за свештенике, да после само неколико година забораве и 

оно мало читати и писати, што су били пре тога којекако научили“ (Јовановић 

1911: 110). 

Уџбеника готово да није ни било. Међу првим букварима је управо 

Венцловићев из 1717. године, који је састављен по узору на руске букваре. 

Даровитији ђаци су текстове из црквених читанки учили напамет, па често нису 

били у стању да прочитају текст који раније нису видели, правдајући се да „ту 

књигу нису учили“ (Стошић 2006: 40). 

Премда сразмерно мало, било је и оних који су стицали највишу 

богословску спрему, у руским духовним академијама. Између 1721. и 1768. 

Духовну академију у Кијеву похађало је 28 Срба (Поповић 1959: 361). 

Венцловић је, сасвим извесно, имао теолошког образовања, које је стицао 

посредно, преписујући богослужбене књиге, као и руску антикатоличку 

литературу. Д. Поповић сматра да му је „општа култура била сасвим мала“, а 

знање из историје „не светске, но српске, сасвим незнатно“. Тако, у једном писму 

Венцловић пита будимског епископа о Св. Сави и Св. Симеону: „Не знам им 

подретло, кога је закона и рода био Свети Симеон и колико су љет који живили, 

којего се года преставили, од колико је љет који у иночество дошао, и 

архијерејство“ (Поповић, Богдановић 1956: 236). 

Подељена су мишљења око Венцловићевог познавања страних језика. 

Поједини аутори (Скерлић, Остојић, Витковић) веровали су да је са пољског 

превео Историју Барона Цесара, али Радојчић наводи да је он само руски превод 

Бароније преносио на српску редакцију (Радојчић 1931: 314). Поповић сматра да 

је, иако је руске књиге читао и преводио, неизвесно колико је добро познавао овај 

                                                 
5 У школе нису ишли само они који су се спремали за свештенички позив, већ сви који су желели 
да науче да читају и пишу. Тако су са будућим свештеницима школе заједно похађали и будући 
трговци, занатлије и официри. Сви су слушали исте предмете, па се дешавало да неки световњаци 
контролишу колико свештеници савесно и исправно врше поједине обреде (Поповић 1959: 382). 
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језик. Свој став поткрепљује чињеницом да се у Венцловићевим преписима срећу 

руски изрази за које постоје српски еквиваленти, као што су дождети, каждо, 

кромје, ожидавати, отвјет, плишт итд. (Поповић, Богдановић 1956: 236) 

Верујемо, међутим, да је руским језиком добро владао, јер је украјинске зборнике 

не само преводио, већ и додавао своја објашњења, те да је уплив русизама пре 

последица непажње ‒ или можда чак свесног избора ‒ него непознавања језика. 

Венцловићево образовање није се, дакле, могло мерити са представницима 

раног барокног проповедништва код Срба који су похађали елитне украјинске 

школе, као што су Симеон Залуцки, Мануел Козачински, Дионисије Новаковић и 

други (Тимотијевић 1995: 65). Неоспорно је, међутим, да се својим радом, 

ерудицијом и свестраношћу, значајно уздизао изнад масе тадашњег готово 

неписменог свештенства (Јовановић 1911: 110). 

2.3. Живот међу парохијанима 

Положај Срба у Угарској још од самог досељавања био је тежак. Иако су 

им повластицама цара Леополда I из 1690. и 1695. године гарантоване слобода 

вероисповести, аутономија и ослобађање од пореза („десéтка“) (Радонић, Костић 

1990), остваривање ових права зависило је од тренутних интереса на двору. 

Дворском ратном савету требала је јефтина и поуздана војска, Дворска комора 

настојала је да од Срба убира порез, а мађарска властела да од њих начини своје 

кметове.6 Поред тога што су били у тешком положају и исцрпљени честим 

ратовима, живот Срба у Угарској у првој половини XVIII века отежавале су и 

оштре зиме, сушне године и епидемије куге (Поповић 1959: 88, 103, 253). 

У датим околностима стално се преплићу и прожимају верски и етнички 

идентитет, а манифестација једног најчешће је и манифестација другог. Због тога 

је српско становништво посебно погађала агресивна пропаганда католичке цркве. 

Срби су били изложени сталном верском притиску, а неретко и насиљу. Године 

1708. у будимском дистрикту жале се да их католици називају „чизматицима“, 

силом нагоне да празнују католичке празнике, а православне свештенике излажу 

                                                 
6 Због грубе наплате пореза 1703‒04. се у „доњу земљу“ вратило, како је тада, вероватно са 
претеривањем записано, „полак становништва“ (Поповић 1959: 320). 
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подсмеху и грдњи. У вараждинском генералату 1718. избија буна због убистава 

православних свештеника, а из 1720. је жалба будимских свештеника да их 

Мађари и Немци узнемиравају при служењу литургије, убацујући у цркву поган, 

овчије главе и кости (Павић 1972: 19). Постоји податак да се још 1702. због 

верског прогона око 1000 породица вратило у Турску (Трифуновић 1972: 44). 

Најзначајнији део Венцловићевог рада одвијао се у Коморану, Ђуру и 

Сентандреји (Поповић, Богдановић 1956: 234). Он се наизменично налазио у ова 

три града, често се не задржавајући дуже од по годину дана у једном месту.7 

Велики део Венцловићеве пастве у овим градовима чинили су шајкаши.8 

Они су после Велике сеобе, у време када се сматра да је Гаврил дошао у ове 

крајеве, имали већ дугу војничку традицију на горњем Дунаву. Након Другог рата 

са Турцима (1737‒1739) граница је померена на доњи Дунав и Саву. Због тога 

флотила коморанских, ђурских и острогонских шајкаша на горњем Дунаву није 

више била потребна, јер се нашла далеко од нових граница. Године 1741, 

аустријске власти донеле су закон којим се ови шајкаши премештају на Тису, 

Саву и доњи Дунав, а за оне који се не определе за селидбу одређено је да постану 

сељаци, или, уколико је била реч о официрима, да им се додели племство 

приликом напуштања војничке службе. Највећи део шајкаша није ушао у нову 

граничарску организацију, а Венцловић је последње године живота провео у 

тешким временима када су шајкаши, знајући да се њиховим флотилама ближи 

крај, са осећањем неизвесне будућности одлазили на последње походе у Баварску, 

за време Рата за аустријско наслеђе (Павић 1972: 67). 

                                                 
7 Венцловић је можда боравио и у Острогону, али о томе имамо само један непоуздан податак. 
Видети: Поповић, Душан Ј. Богдановић М. „Девет писама Гаврила Стефановића Венцловића“. 
Зборник Матице српске за књижевност и језик IV‒V. Нови Сад 1956, стр 234. 

8 Од ранијих времена, шајкаши су из поколења у поколење служили у лаким речним флотилама, 
на шајкама ‒ плитким и уским, али дугим и покретним лађама. Још почетком XI века угарски краљ 
Иштван I им је даривао повластице, које су проширене 1241. године. Значај и углед шајкаша 
нарочито су порасли у XVI веку са упадима Османлија преко Саве и Дунава, о чему најбоље 
сведочи одлука угарског сабора из 1531. године, којом се њихова права признају на територији 
целе Угарске. За време рата, шајкашима је било дозвољено да са породицама живе у логорима. У 
миру, били су господари у својим насељима, самостално управљали пословима и имали одређене 
племићке привилегије. У аустро-турском рату 1683–1699. и касније њихов задатак био је да се 
боре против турске речне флотиле, да помажу аустријској војсци, ометају непријатеља, граде 
мостове, осигуравају прелазе, врше извиђачку службу и чине разне друге услуге аустријској 
копненој војсци (Церовић 1997). 
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Положај свештеника у то доба био је веома тежак: варошице су биле мале 

и сиромашне, па су они често узимани у најам на по годину дана. Са осипањем 

православног становништва све чешће се дешавало да парохијани не желе или не 

могу да плаћају свештеника. У то време, сукоб са свештенством био је редовна 

појава (Поповић, Богдановић 1956: 238). Осим невоља са Србима, Венцловић је 

бивао и у сукобу са Грцима око језика богослужења и управљања парохијом, 

Мађарима, који су настојали да укмете и на унију преведу православно 

становништво, а сукоб са језуитима у Ђуру умало му није дошао главе (Павић 

1972: 21–22). 

 Коморан 2.3.1.

Венцловић је у неколико наврата наизменично боравио у Коморану и 

Ђуру. Према доступним подацима, највероватније је прво био у Коморану, око 

1726. године.9 О његовом првом боравку у овом граду немамо много података. 

Знамо да је црквена заједница била већа од ђурске, а Срби у повољнијем положају 

према Грцима и Цинцарима. Најчувеније коморанске породице су биле шајкашког 

порекла, староседеоци, и оне су током XVIII века водиле главну реч у цркви, 

српској вароши и много шире. „Писали су углавном на мађарском и немачком, а 

појили су цркви на словенском“ (Давидов 1997: 27).  

Подаци које имамо о наредном Венцловићевом боравку у Коморану 

сведоче да је однос према Србима у овом граду, где је било племства и више 

српских породица но у Ђуру, за Венцловића био још мучнији. Године 1733. он се 

„ваљда већ посвадио с Коморанцима; касније, како изгледа, имао је сукобе са 

својим некадашњим пријатељем, црквеним оцем обервајдом Ђурком, и спор је у 

том случају имао да пресуди сам митрополит приликом проласка кроз Коморан“ 

(Павић 1972: 23). 

                                                 
9 Коморан је постао седиште шајкаша средином XVI века, након што је 1536. године Угарски 
сабор потврдио посебна права шајкашима. О овом граду Гаврило Витковић пише: „Коморан се 
одржа за све време турског господарства, њега не дадоше шајкаши, а Турци не могаше га задобити 
ни силом оружја ни новцем. Па и онда када су продирали до Беча и до Златнога Прага, Коморан 
стајаше као стена у средини те турске поплаве“ (Церовић 1997). Током Велике сеобе Коморанци 
су се као најорганизованија српска црквена општина ставили на располагање патријарху Арсенију 
III Чарнојевићу. У XVIII веку, значај Коморана опада, посебно након 1741. године, када су 
аустријске власти донеле закон о премештању и распуштању шајкаша (Поповић 1959: 319). 
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О свом незадовољству животом у Коморану Гаврил је у неколико наврата 

обавештавао владику молећи га за премештај. У једном писму из 1740. године 

пише: „Све сам лани ожидао да ћете ме одовуд променити и кад већ сустиже зима 

(ка и саде што сустизују) та и прознах да ми није пута. Те и сам уже от оно добине 

приковах се, упразних се у писму многом, и не вем когда томе крај будет“ (Павић 

1972: 24). 

 Ђур 2.3.2.

У почетку се у Ђуру вероватно осећао пријатније него у Коморану, јер није 

било „крамола, као у Коморану што сам подносио“. Надао се да му Ђурци „не 

врху крушац на глави ка Коморанци“, али се преварио (Поповић, Богдановић 

1956: 238).10 У једном од писама владици Василију Димитријевићу из 1735. 

године Венцловић се, између осталог, жали и на то да су се парохијани 

договорили да га више не плаћају, те да траже свештеника који би им „бадихава 

служио, а от њих плаће да не чека, него како може да се живи“ (Павић 1972: 20–

21). 

Као многобројнији, Грци су издејствовали да се богослужење врши на 

грчком, а да се на српском не чита ни апостол, ни које „друго српско читање“. 

Венцловић сведочи да се због тога Срби „кољуште, јер род им је сабљом добио 

овде фундамент цркви, сабљом ће је и одржати. Докле један Србин овде траје 

дотле нек се не зову грчка црква“ (Павић 1972: 22–23). О Грцима пише и да троше 

„црквене новце на своју вољу, без српскога гласа“, те да је све то „један 

намћорлук, како би Србе искоренили“ ‒ избацили из црквене заједнице и 

присвојили цркву (Поповић, Богдановић 1956: 238). 

У доминантно католичкој средини Венцловић се сукобљавао и са 

језуитима. О томе говори и један инцидент, у којем умало није озбиљније 

настрадао. За време Рата за пољско наслеђе (1733‒1738) у Шлезију су биле 
                                                 

10 Град Ђур је припадао каптолу, а средина је била већином католичка. Православна паства је била 
малобројна и етнички разноврсна, састављена од Срба, Грка и Цинцара. По занимању, углавном су 
то били шајкаши, трговци, занатлије и сељаци. Трговци су махом били Грци, док су највећи део 
Срба чинили сељаци и тек нешто трговаца, због чега се претпоставља да су српски парохијани 
били мање имућни од осталих (Поповић, Богдановић 1956: 234). 
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упућиване и неке српске јединице. Они који би покушали да дезертирају најчешће 

су хватани на „скели“ у Ђуру, па су ту и затварани. Једном приликом, Венцловић 

је отишао у посету затворенику који је био тешко болестан, о чему даље сведочи: 

„Ишао сам с толмачем к профусу, да би ми пустио исповједати га и причестити. 

Рече он, пустити се не може, али мени слобода је улести, отвориће ми. А сутрадан 

рано у понедељник дођо с причештенијем. Профус отрече се, јер то на њему не 

стоји. Једва намолих двојицу који језик знаду. Ходише к шултусу и комендату. 

Никако не допустише. У том се дочу до језовита ‒ а ја чекао сам код тамнице. У 

том дотрча к мени ђак, каза брже да бежим. Ја тек напоље кроз капију, а допадоше 

два јежовита на стражу тражити ме... Ово је врло опак посао, да који христјанин 

допадне тамнице, то већ и с душом да пропадне...“ (Павић 1972: 21–22). 

Окружен нетрпељивошћу Немаца и Мађара, сукобљен са паством или без 

ње, Венцловић је утеху налазио у свом раду. Током једног од боравака у Ђуру 

пише: „Толико имјеју мало утјешеније здје и отраду што сам миран у ћелији, не 

имјеју које досаде ни гареза с ким, ни у цркви људске крамоље, ка у Коморану 

што сам подесио. Сâм сам у ћелији, сам у цркви настојник...“ (Павић 1972: 24). 

 Сентандреја 2.3.3.

Након пада Будима под турску власт 1541. године становништво 

Сентандреје је варирало, а Срби је доласком 1690. затичу готово опустелу. 

Претпоставља се да се тада у Сентандреји настанило око 6000 људи (Бикар 2003: 

14), међу којима и монаси подрињског манастира Раче. Стефан Рачанин бележи: 

„И в'селихом се на некоје мјесто више Будима зовомо Сентандреја... И ту 

с'градихом хиже, како који може: и церков в'здигохом от древа, близу брега 

Дунајског, и ту положихом мошти светаго кнеза Лазара србскаго...“ (Давидов, 

Медаковић 1982: 25).11 Сматра се да је тада у Сентaндреју дошао и Венцловић, а 

управо при тој цркви-брвнари Св. Луке стицао своје образовање. Према подацима 

из државних пописа из XVIII века, у Сентандреји је 1720. године било 240 домова, 

од чега 90% православних. У временима после Велике сеобе, средином XVIII 

                                                 
11 Место некадашње цркве-брвнаре Св. Луке данас је означено крстом, који се налази на Тргу Св. 
кнеза Лазара (Lázár cár tér). 
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века, Сентандреја је постала духовни и културни центар Срба у Угарској. У то 

време подигнуто је осам српских цркава.12 

О Венцловићевом боравку међу Сентандрејцима знамо веома мало. 

Можемо претпоставити да је већи део времена за које нема биографских података 

провео у Сентандреји. Извесно је да је овде постао „славни беседник из 

Сентандреје“, како је забележен у протоколу коморанске цркве по доласку у овај 

град 1739. године. Стога, иако је збирке проповеди завршавао у Коморану и Ђуру, 

верујемо да се критика упућена тамошњим парохијанима није много разликовала 

од оне коју је изговарао Сентандрејцима. 

*** 

О томе каква је атмосфера владала на богослужењима и како је изгледао 

народ којем је проповедао, сазнајемо из Венцловићевих текстова које је приредио 

М. Павић. Литургију слушају „распаси, огољених прсију, разјапљени, нахерени и 

кривошије, раскорачено и бесрамно стојећи“. „Сва им воља и памет негде напољу 

борави... Говоре молитву, а умље (им) збраја добитке и хесапи имовину, главно и 

доходак, штету и разметак, вересије и непродају...“ Док слушају његове речи 

пребрајају „пријатеље и непријатеље, седиште и путове, пољске ли које послове 

сашивајући лукавство и мунитве, дабу и парнице“, не одајући проповеднику ни 

толико поштовања колико „слуга своме господару или официром својим 

војиштани, ја л му на беседи пријатељ пријатељу…“ Његови слушаоци ће уместо 

литургије радије поћи за „лепом, накићеном младом женом“ ако је сретну на путу 

за цркву, уместо „душевне гозбе“ пре поћи за „гњилу сопру“ да би „на први јеџек 

стигли, и други не би им засели места, да би угодили своме телу и зајазили би се 

пијући по ваздан, попевајући, шалећи се, лакрдишући, претичући један другога с 

                                                 
12 У нади да ће се брзо вратити у своју постојбину, Срби су одмах након Сеобе градили 
једноставније куће и цркве од дрвета. Касније, када су постали свесни да повратак у завичај неће 
бити брз, или да га уопште неће бити, почели су да подижу и грађевине од трајнијих материјала. 
Тада подигнуте зграде храмова и данас стоје: Саборна или Београдска црква (освештана 1764, 
посвећена Успењу пресвете Богородице), Благовештенска (1752), Пожаревачка (1759, посвећена 
св. арх. Михаилу), Преображенска (1746), Оповачка (1746, посвећена св. Николи), Ћипровачка 
(1753, посвећена св. ап. Петру и Павлу) и Збешка (1738, посвећена Силаску Св. Духа). Понеки 
детаљи на зградама ових храмова права су ремек-дела тадашње архитектуре. Већина цркава 
подигнута је на местима ранијих брвнара. 
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беседом и смејући се грохотом, и ништа им није досадно ждерући до поноћи…“ 

(Павић 1972: 84, 49, 91) 

Грађанство и шајкашко племство чинило је језгро Венцловићеве пастве. 

Њих је сматрао представницима народа и стога је највише речи прекора упућено 

управо њима. „Гледао их је како из накићених кућа пуних скупоценог украшеног 

посуђа долазе нацифрани на ’коловођење игре и поскочнице’, како се на трговима 

’заслађују са свирали и хегеди’, како се размећу ’пасмани оделом са златним и 

сребрним чипкама опточеним’, како носе ’шарене хаљине и свилу с гајтани 

златни’, како проносе ’доламе и ћурдије са сребром и златом’ шаране, како се 

’драгим камењем и с бисером’ ките, и обувају ’ципеле и пантофле с куфијом 

навезене’. Зими их је гледао како улазе у цркву ’с лисицами и са самури, с пасји 

кожетинами’ и како изазивају ’срдобољу и намћор пизмени’, завист и гнев бедне 

шајкашке солдатеске и паорије, која је уза њих стајала на проповедима 

сентандрејских, коморанских и ђурских цркава, гола, боса, одрпана, ’снебивајући 

се и стискујући у себи’“ (Павић 1972: 76, 84). 

Са друге стране, Венцловић је био свестан и тога да шајкашка паства „мрзи 

и видети своје свештенике“, те да их „светују и карају, коре, поднашају се и 

подсмехују, погледају их свуда, меркају им на трагове куд ходе, што ли чине, како 

се носе“. Уместо да пароси проповедају народу, шајкаши свештеницима „беседу 

хватају, вичу на њих и туже се; штоно би ваљало поповом чинити и на људе 

меркати, то су сад људски послови“. Због тога Гаврил не критикује само паству, 

већ узрок налази у понашању самог свештенства: „Јер смо подобни томе... Него 

смо раскаљени шњима уједно и одвише долије испијамо, шалу и маскару 

проводећи, карамо се и псујемо ружећи се. Јоште и кунемо долазећи у домове, 

прегледамо младе и девојке, куће и посуђе, мотрећи што изести и попити. И то 

поваздан јоште и ноћи примакнемо. Потом изгледајући на зубе кирију пружену 

што ли нам се јоште свиди у вољу радимо измамити, те к себи одшикати још и с 

преваром! Сретнемо ли ко ли кад кога туђина путем, сву мисао и умиљање 

приложимо што издрамчити да се зајазимо и то нам је човечно посећивање с 

науком људско! Јоште и чувене злочесте речи преносећи те свађати људе. Како да 

нисмо пристали за укор и шегу својим људма“ (Павић 1972: 83–84). 
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У оваквим околностима, у времену великих промена, неизвесности и 

страдања, делећи судбину пастве са којом се и сукобљавао и коју је критиковао 

покушавајући да је просвети, Венцловић је проводио свој монашки живот. Често 

на граници опстанка, радио је вредно и много, служио, проповедао и писао своје 

беседе. 

2.4. Књижевни рад 

Књижевни рад Гаврила Стефановића Венцловића и данас je предмет 

полемика у научној јавности. Без обзира на то како се посматра његова улога, 

Венцловићево дело је својим обимом и садржајем јединствено у српској 

књижевности. Овај вредни писар за собом је оставио руком писане зборнике, од 

којих неки имају и преко 740 листова и у којима је често сам израђивао иницијале 

и минијатуре (Трифуновић 1972: 66, Остојић 1905: 37). Међу њима су преноси са 

рускословенског на српскословенски и преводи са црквенословенског на народни 

српски језик.13 

Око седам хиљада страна исписао је на српскословенском језику. Ради се о 

текстовима богослужбене намене, као што су канони, молитве, тропари, кондаци, 

акатисти, разне молитве за освећење и др. (Павић 1972: 97) 

Најстарији данас познати Венцловићев препис је Служабна књига, на којој 

је радио од 1711. до 1716. године (Поповић, Богдановић 1956: 235). Године 1717. 

у Сентандреји завршио је рад на буквару, који је до недавно био приписиван 

Кипријану Рачанину (Јовановић, Стефановић 2013: 331). У буквару је записао да 

му је „перводеланије“, тј. почетничко дело, о чему сведочи и његов прилично 

неуједначен рукопис (Стефановић 2013: 308–309). Исте године завршио је и 

Минеј за август, а негде у то време и Минеј Св. Луке за март и април.14 У запису 

у Минеју за август наводи: іеще  слова  до  конца  не  навикох (Синдик, Гроздановић-

Пајић и Мано-Зиси 1991: 121), што говори о томе да је ово један од његових 

првих преписа. Године 1725. преписао је Часове и богородичник (Павић 1972: 97). 
                                                 

13 У овом раду под називом „црквенословенски“ подразумевамо српскословенску и 
рускословенску редакцију старословенског језика. 

14 Минеј Св. Луке за март и април није датиран, а према воденим знацима сматра се да је настао 
негде између 1717. и 1720. године (Синдик, Гроздановић-Пајић, и Мано-Зиси 1991: 115). 
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У Коморану је започео, а 1734. у Ђуру завршио Разглаголник истинаго живота. 

У јуну следеће године приредио је Сабраније разних словес ради избора от разних 

књиг нарекохом јој име Пресађеница, својеврсну антологију списа светих отаца 

(Поповић, Богдановић 1956: 235). У четвртој деценији XVIII века преписао је 

Црквени зборник (око 1730‒40),15 Молитве и акатисте (1739) и Каноник (1739) 

(Павић 1972: 96–97).16 

Важно је напоменути да се у Библиотеци Епархије будимске налази и 

Минеј за мај (инв. бр. СА 14), који се у досадашњој литератури не наводи у 

попису Венцловићевих дела. Н. Синдик сматра да би се према палеографско-

ортографским особинама овај рукопис могао приписати Венцловићу, а као време 

настанка претпоставља прву четвртину XVIII века, када је преписао и остале 

минеје (Синдик, Гроздановић-Пајић и Мано-Зиси 1991: 116).  

У време док је Гаврил преписивао богослужбене књиге на 

српскословенском дошло је до велике експанзије рускословенског. Након Сеобе, 

на новонастањеним просторима није било довољно богослужбених књига. Иако је 

познато да су досељеници са собом носили и црквене књиге, њихов број није био 

довољан за богослужбене потребе у новој средини. Могућности преписивачких 

школа при храмовима биле су ограничене, а оснивање штампарије Србима није 

било дозвољено све до 1770. године. Са друге стране, агресивна језуитска 

пропаганда спровођена је и посредством црквених књига штампаних ћирилицом, 

на српском језику. „И бојећи се од тих превара, Срби су стали тражити и 

употребљавати само оне књиге које су синодским допуштењем биле штампане у 

                                                 
15 Према Каталогу рукописа и старих штампаних књига ‒ збирка Српске краљевске академије, 
саставио Љ. Стојановић, Београд, 1901. 

16 Служабна књига данас се налази у Москви, у фондовима музеја Румјанцова, М. бр. 401 (Павић 
1972: 96–98). Минеј Св. Луке за март-април и Минеј за август се чувају у рукописном фонду 
Библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји под сигнатурама СА 16 и СА 
13. Остали рукописи су похрањени у Архиву САНУ, под инв. бр. 31 (140), 71 (138), 77 (134), 78 
(132), 84 (270), 92 (267), 93 (268), 94 (271), 95 (135), 96 (133), 97 (136), 98 (272), 99 (139), 100 (269) 
и 101 (137). 
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Русији и чији је строги православни карактер самим тим био гарантован.“ 

(Скерлић 1923: 143)17 

Ипак, пресудни чинилац за продор и усвајање рускословенског била је 

подршка митрополитâ. Године 1733. митрополит Вићентије Јовановић наређује да 

црква и свештенство набаве нове књиге, али „да будут всја московскаја или ашче 

која кијевопечарскаја, обаче синодалнаја“. Сматра се да је за време његове управе 

(1731‒1737) српскословенски језик сузбијен, а рускословенски усвојен. У 

извештају српске цркве у Будиму од 1. јануара 1745. године стоји да је на тај дан у 

цркви било само осам српских рукописних књига, а да су све остале руске 

синодалне (Скерлић 1923: 143–147). 

Иако је стварао у време велике експанзије рускословенског, Венцловић је 

један од последњих стваралаца који је писао на српскословенском. Његовим 

рукописима из четврте и пете деценије XVIII века завршава се употреба 

српскословенског језика у књижевности (Ивић 1997: 70). 

Оригиналнији и обимнији део Венцловићеве заоставштине чини око девет 

хиљада страна писаних лепим и чистим народним језиком, највећим делом у 

форми беседа. Писане свечаном ћирилицом, али упрошћеним правописом, биле 

су намењене онима који нису вични компликованом црквеном писму (Павић 

1972: 98) ‒ највероватније парохијским свештеницима за потребе проповеди, али 

могуће и свима онима који су желели да се образују и учвршћују у вери. 

Уверење да поучне црквене књиге треба преводити на народни језик, као и 

огроман труд који је у то уложио, имају порекло и главни ослонац у схватањима 

украјинских теолога и просветитеља, чија је дела преводио и приређивао 

(Миловановић 1982: 13). Сматрао је да од туђих знања и обичаја ваља узети све 

што се може корисно употребити: „Ако је што снаход се стојеће за нашу потребу 

                                                 
17 Формална обавеза коришћења рускословенских богослужбених књига постојала је још од 
раније. Године 1654. московски патријарх Никон је организовао сабор који је, између осталог, 
имао за циљ исправљање црквених књига од грешака насталих преписивањем и прештампавањем. 
Том сабору је присуствовао и пећки патријарх Гаврило, који је потписом обавезао Српску 
православну цркву на употребу ревидираних литургијских књига, које су имале одобрење 
Московског синода (Чурчић 2007: 24). 
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које биље и на туђојзи ливади, нека је то узбрати! Не за сазнање себи злочеста се 

држања, ама на случај којих год лекова.“ (Павић 1972: 36) 

Тридесетих и четрдесетих година XVIII века у Ђуру и Коморану 

Венцловић је преписао и превео више рукописних зборника (Трифуновић 1972: 

29). Од рукописа на народном језику који су данас познати најстарији је 

Поученија и слова разлика из 1732. године. Затим је преписао Мач духовни у три 

књиге. Прва књига је из 1736, док друга није датирана. За трећу књигу Владан 

Јовановић 1911. наводи да ју је пронашао у тадашњој Карловачкој 

патријаршијској библиотеци, али се данас та књига не налази у библиотеци 

Патријаршије београдско-карловачке. Године 1740. завршио је Житија, слова и 

поуке и Великопостник, а 1743. Пентикости и Слова изабрана,18 међу којима се 

налазе и беседе на Благовести. Поученије изабраноје19 у две књиге преписао је 

1745. и 1746. године.20 

Како констатује Челица Миловановић, „он је морао радити брзо — кад би 

иначе у једном људском веку успео да својом руком испише и илуминира хиљаде 

и хиљаде страница!“ (Миловановић 1981: 31). О брзини којом је радио може 

посведочити и његово писмо, које је неуједначено и веома немарно. „Има се 

утисак као да његова слова пливају или се таласају лево-десно.“ (Васиљев 1996: 

170–171) 

И сам Венцловић у поговору прве књиге превода Мача духовног напомиње 

да је књигу писао у журби, да би свака беседа била готова на време, како би је 

могао говорити у недељу у цркви: „... на мне бист ради ученија ва цркви. Того 

ради сице писах на хитошти да би се скорије готово случило ка приходештеј 

недељи на службу“. Затим додаје: „... аште что нест коме људех које слово за 

ползу глаголати и учитељу не свиди се о том, а ви то чрвенилом начртајте и 

                                                 
18 У Каталогу рукописа и старих штампаних књига Љ. Стојановића стоји погрешна 1745. година. 
Према Венцловићевом запису на последњој страни овог списа јасно је да је он завршен 1743 
(Анђелковић 2008: 11). 

19 За Поученије у Каталогу рукописа и старих штампаних књига Љ. Стојановића стоји да је 
наставак Пентикости. 

20 Сви наведени рукописи се налазе у Архиву САНУ, под инв. бр. 94 (271), 92 (267), 93 (268), 84 
(270), 97 (136), 98 (272), 99 (139). 
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преиди. Может се сије глаголати и сицева против људи. Јаковије натуре сут 

људије сице и глагол к њим подобајет ва науку их, а јеже нест потреба сија, 

остави на други раз“ (Јовановић 1911: 118). 

Поређењем оригинала Мача духовног са Венцловићевом прерадом, Владан 

Јовановић је установио да је Гаврил слова преводио оним редом којим су му била 

потребна, дакле не у изворном редоследу, већ у оном који је одговарао долазећем 

празнику (Јовановић 1911: 118). 

Проучаваоци Венцловићевог дела дали су различита мишљења о квалитету 

његових превода. Она се могу приписати и различитим рукописима које су 

анализирали. Тако, В. Јовановић сматра да је превод често нејасан, а неретко и 

лишен смисла. Чини му се да је Гаврил преводио реч по реч и реченицу по 

реченицу (Јовановић 1911: 118). Са друге стране, Челица Миловановић 

позитивније оцењује његов преводилачки рад. Она наводи да се Венцловић увек 

трудио да схвати смисао, па када би то успео, давао би и сопствена објашњења 

преведеног текста, појачавајући и наглашавајући његову поенту. Ако би 

употребио страну или необичну реч, тумачио ју је или тражио одговарајућу реч из 

народног говора. Та објашњења, сматра она, иако најчешће умесна и оправдана, 

понекад могу да буду и потпуно промашена. Такође, Венцловићев језик, богат и 

разноврстан у наративним партијама, постаје доста непрецизан када су у питању 

филозофски и метафизички термини (Миловановић 1981: 30, 41). 

Занимљиво је да је цитате из Светог писма преводио прилично слободно на 

народни језик (Миловановић 1982: 13). Павић, чак, сматра да се „у његовом 

обимном делу налази у ствари један слободан, али ванредно песнички и успео 

превод готово целе Библије, и кад би се ти одломци, расути у виду цитата и 

парафраза, скупили и систематизовали, ми бисмо схватили да смо имали један 

класичан превод Светог писма стотину и више година пре појаве Вуковог и 

Даничићевог, а на истом уметничком нивоу“ (Павић 1972: 182). Слободан превод 

цитата из Светог писма на народни језик је новина која се први пут појавила у 

издањима Печерске лавре у Кијеву. Ч. Миловановић сматра да се огроман 

Венцловићев труд заснива и на чврстом уверењу да поучне књиге треба 



 

25 

преводити на прост народни језик, а да та идеја потиче управо од украјинских 

теолога и просветитеља чија је дела приређивао (Миловановић 1982: 13). 

Велики део његових текстова чине преводи рускословенских барокних 

проповеди на народни језик, што је било прилично одступање од оновремене 

праксе, када су садржаји црквено-богослужбене књижевности исписивани на 

црквенословенском (Стефановић 2013: 307). Тематски, зборници које је 

преписивао не разликују се изузетно од сличних средњовековних зборника, али 

слободним увођењем народног језика добијају другачији стилски израз 

(Трифуновић 1972: 29). 

2.5. Извори и узори 

Још за време школовања код Кипријана Рачанина у Сентандреји, Гаврил се 

сусрео са украјинским и руским штампаним богослужбеним књигама 

(Тимотијевић 1995: 66).21 Рускословенски предлошци оставили су трага на писање 

и опремање његових српскословенских текстова (Стефановић 2013: 307). 

Извесно је да је Венцловић имао на располагању зборнике Лазара 

Барановича Мач духовни и Труби словес проповедних, као и Кључ разуменија 

Јоаникија Гаљатовског, на које се често позива. Такође, М. Тимотијевић сматра да 

је Гаврилу вероватно било познато и неко од издања Учитељног јеванђеља 

Кирила Транквилиона Ставровецког (Тимотијевић 1995: 64). 

Живећи и радећи, према сопственом сведочењу, у скромним и скученим 

условима, преписујући из туђих књига и често се селећи дуж Дунава, Венцловић 

је могао имати само скромну личну библиотеку. Челица Миловановић сматра да 

се избор своди на свега две-три књиге. Поред Учитељног јеванђеља, међу њима је 

извесно била збирка беседа Григорија Богослова, коју он назива „књига 

Назијанз“, јер се преводи и преписи из ове књиге налазе у различитим збиркама 

на којима је радио у периоду од 14 година (1732‒1745). Такође, упоређујући 

                                                 
21 Тимотијевић сматра да представу о фонду који му је тада могао бити познат пружа попис књига 
које је патријарху Арсенију III Чарнојевићу послао Петар Велики 1703. године, као и попис књига 
из патријархове заоставштине. О томе видети: Тимотијевић, Мирослав, „Гаврил Стефановић 
Венцловић и барокна пикторална поетика“, Рачански зборник I, Бајина Башта 1995, стр. 74. 
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Венцловићев Великопостник са кијевским издањем Триода, она претпоставља да 

је користио или барем имао увида у украјински предложак (Миловановић 1982: 9, 

13). Поред Григорија Богослова, свети оци чија је дела Венцловић најчешће 

преписивао и преводио јесу Јован Златоусти, Јован Дамаскин, Козма Презвитер, 

Григорије архиепископ солунски, Атанасије архиепископ александријски, Андреј 

Критски и други (Витковић 1872: 155). Данас је познато да дела светих отаца 

Венцловић није преводио из оригинала, како је претпостављао М. Павић, већ да 

су она до њега долазила посредством српскословенских превода и руско-

украјинских зборника. 

Владан Јовановић претпоставља да је до ових књига можда дошао 

случајно, али да је вероватније да је неко од црквених старешина тражио да се 

Србима пошаље зборник готових беседа, јер их, у недостатку учених и 

књижевних људи, није имао ко састављати. Послате су проповеди Лазара 

Барановича, који се већ прославио у борби против увођења уније у Русији 

(Јовановић 1911: 124). 

Гаврилу, као парохијском проповеднику, за проповедање у току целе 

године била су довољна само два приручника ‒ један празничног и други 

недељног типа (Тимотијевић 1995: 66). Његов књижевни рад, међутим, својим 

обимом и садржајем далеко је превазишао те оквире. 

2.6. Одјеци Венцловићевог књижевног рада 

Тешко је оценити колики су одјек могли имати Венцловићеви напори на 

увођењу народног језика у писану књижевност. Питање је и колико је то тада и 

било могуће, јер како наводи Поповић, „ни суседни народи, много културнији 

него наш, нису имали решен овај проблем“. Гаврил Стефановић Венцловић није 

био на утицајном положају, није било штампаних књига којима би се његова идеја 

ширила, а у првој половини XVIII века код Срба још увек није постојала класа 

која би била заинтересована да подржи овакве просветитељске напоре (Поповић, 

Богдановић 1956: 237). 

Са друге стане, поставља се питање да ли је Венцловићев рад имао утицаја 

на народ. Владан Јовановић сматра да није могао имати великог успеха, јер, све и 
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да је превод Барановичевих беседа био штампан и дистрибуиран, у то време је 

било врло мало писмених људи. Даље, наводи да ни прост руски народ није могао 

разумети „фине и утанчане доказе и против-разлоге, нити уживати у облицима 

красноречја Барановичева“, па стога то није било могуће ни српском народу, који 

је у то време био на сличном степену духовног развоја. Ипак, В. Јовановић 

признаје и да је Гаврилов превод био у предности над руским оригиналом, како 

због рога што је био писан народним језиком, тако и због тога што се Венцловић 

посебно задржавао на питањима из свакодневног живота која је нарочито 

обрађивао. Према томе, иако његов књижевни рад у то време није имао већег 

утицаја, проповеди су код слушалаца морале имати успеха, о чему сведоче и 

оновремени списи који Венцловића помињу као „славног беседника из 

Сентандреје“ (Јовановић 1911: 125–126). 

2.7. Дилеме о Венцловићевом стваралаштву 

Гаврил Стефановић Венцловић нашао се у средишту расправа историчара 

књижевности о (дис)континуитету старе са новом српском књижевности. „Тај 

XVIII век, који је растрзао Србе између Старе Србије и Угарске, између 

православља и католичанства, између рата и мира, варао је проучаваоце српске 

књижевности, носећи у једној руци прошлост, а у другој будућност“ (Мишић 

2004: 213). Основна дилема око које се расправљало била је да ли је нова српска 

књижевност у XVIII веку настала из средњовековног наслеђа или као потпуно 

нова, без икаквих веза са старом књижевношћу, која је, по неким мишљењима, 

пропала заједно са српском деспотовином XV века (Мишић 2004: 213). 

Милорад Павић Венцловића, заједно са Кипријаном Рачанином, Арсенијем 

III Чарнојевићем и Арсенијем IV Јовановићем Шакабентом, сврстава међу 

„најбоље песнике барокног медијевализма“ (Павић 1991). Са друге стране, овакав 

став је наишао на критике неких ауторитета, међу којима су најзначајнији Ђорђе 

Трифуновић и Јован Деретић, који не оповргавају чињеницу да барок постоји у 

српској књижевности XVIII века, али указују на непрецизно дефинисане термине 

као што су „барок“, „барокни медијевализам“, „барокни стих“, „барокни садржај“ 

и др. (Мишић 2004: 217) Деретић сматра да је Венцловићево дело, иако садржи 
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барокне стилске елементе и народни језик, структурирано по обрасцима и 

моделима који су важили у старој књижевности (Деретић 1972: 710). 

Деретић такође истиче да ни Павићева квалификација Венцловића као 

песника не стоји: „Све Венцловићеве ’песме’ о којима говори Павић нису у ствари 

никакве песме, а најмање песме које је у том облику написао Венцловић, већ су 

само поетски фрагменти из разних његових текстова издвојени, а често и насилно 

истргнути из контекста, а потом презентирани у стиховној форми као песме... 

Невоља је у томе што ми из начина како је презентиран тај текст стичемо утисак 

као да је стварно реч о поменутој самосталној поетској целини, о песми коју је у 

таквом облику написао Венцловић, а не о фрагменту истргнутом из већег дела.“ 

Као пример наводи „Похвалу Светој Петки“, коју Павић представља као песму 

слободног стиха, а заправо се ради о похвалном слову преведеном из зборника 

Лазара Барановича (Деретић 1972: 713). 

Ђорђе Трифуновић сматра да не стоји ни Павићева теза о Венцловићу као 

сакупљачу народних пословица. Он наводи да изреке које је Венцловић бележио у 

већим целинама, вероватно нису биле претежно народна појава, за шта износи 

више разлога: постојале су средњовековне збирке превода мудрих изрека (Речи 

изабрани древних мужи философ); роман о Александру Великом, Александрида, 

једна од најчитанијих књига средњег века, била је уједно и зборник пословица; 

неке пословице су биле непосредно пренесене из библијских књига (Трифуновић 

1972: 29–30). 

Многи аутори нагласили су важност поступка којим би се утврдило шта је 

заправо оригиналан Венцловићев текст, а шта су преводи. Челица Миловановић 

указује на то да Павић често Венцловићу приписује ауторство текстова које овај 

само преводи. Тако, на пример, он „модерном књижевном прозом“ назива и два 

синаксарска текста из Триода које је Венцловић прилично верно превео са 

црквенословенског на српски језик, а за које је утврђено да су дело Никифора 

Калиста Ксантопула, из прве половине XIV века (Миловановић 1981: 29). Ни 

„прва драма на српском језику“ ‒ Венцловићева беседа на Благовести ‒ није 

изворно његова, већ се ради о слову у облику дијалога, какво се среће још код 
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Јована Златоустог Περι ίερωσύνης. Λόγος 2, а касније и код Климента Охридског 

(Трифуновић 1972: 29–30). 

Питање оригиналности Венцловићевог књижевног рада једно је од оних 

око којих мишљења још увек нису усаглашена. Ставови у многоме зависе од тога 

да ли се Венцловић сматра писцем средњовековне или нове књижевности, као и 

од тога шта се уопште сматра оригиналношћу књижевног дела. 

Трифуновић негира Венцловића као оригиналног барокног писца, а доводи 

у питање и постојање изворног српског барока у рукописној књижевности 

(Мишић 2004: 218, 220). Он сматра да је Гаврил углавном преписивач и 

преводилац, а тек у малој мери се о њему може говорити као о оригиналном 

писцу у савременом значењу те речи (Васиљев 1996: 172). 

Жанрови средњовековне књижевности (беседе, слова и др) били су 

одређени строгим канонима, који су се вековима преносили и поштовали. 

Школован у духу те традиције, Венцловић је вероватно био свестан тога да се од 

њега нити очекује, нити је прихватљива било каква радикална иновација. 

Узимајући у обзир став Лава Виготског, по којем „свако новостворено дело носи 

нешто оригинално, макар својеврстан однос према наслеђу (традицији) и свако 

ново дело нуди свој свет који је бар за нијансу другачији од спознатих светова у 

другим делима“, Мишић даје за право Павићу када каже да „Венцловићеву 

оригиналност треба тражити у опусу који је ослобођен вишевековних стега 

поетског манира“ (Мишић 2004: 218–219). Челица Миловановић додаје да је један 

од неспорно оригиналних Венцловићевих поступака уврштавање беседа 

савремених писаца у оквире традиционалних збирки беседа (Миловановић 1981: 

40). 

Чини се, међутим, да би сви могли бити сагласни са закључком Челице 

Миловановић: „Док год се систематски не одвоји све оно што је Венцловић 

преузео из својих извора од онога што је сам уметнуо и додао, све дотле не би 

требало изрицати дефинитиван суд о Венцловићу као личности и као књижевном 

посленику уопште. Да је он изразита личност и да има пуно књижевних заслуга, 
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несумњиво је, али које и какве су то заслуге, то није, чини нам се, досад сасвим 

прецизно утврђено и исказано.“ (Миловановић 1981: 28)  

У том смеру прилажемо и овај рад, као покушај да се упоредном анализом 

једног дела Венцловићевих беседа допринесе детаљнијем упознавању и 

сагледавању његовог преводилачког, односно приређивачког поступка, као и 

будућим разматрањима његове оригиналности. 
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3. Беседе на Благовести 

3.1. О празнику Благовести 

Празник Благовести (25. март/7. април) прославља догађај када се архангел 

Гаврило јавио Богородици и обзнанио јој да ће зачети и родити Исуса 

Христа. Сматра се да се овом вешћу архангела остварило пророчанство 

старозаветних пророка и да је њоме почела историја Новог завета и хришћанског 

спасења. Овај догађај у Библији је записан само у Јеванђељу по Луки (Лк 1, 26–

38). Тих свега неколико стихова вековима надахњују ствараоце бројних 

уметничких дела: слика, песама, молитава, беседа итд. 

У Православној цркви Благовести се убрајају у 12 великих празника 

(Мирковић 1961: 13). Ово је и један од најважнијих празника у народном 

календару православних Словена. За дан Благовести везани су многи обреди 

дочекивања пролећа. Обележава се као дан „отварања земље“, буђења природе из 

сна, долетања птица итд.22 (Толстој, Раденковић 2011: 27) 

Подаци о установљењу овог празника на Истоку прилично су позни и 

обавијени тамом. Сматра се да је постојало постепено обликовање празника од 

краја IV до половине V века, али сигурна сведочанства о њему потичу тек из VI-

VII века (Мирковић 1961: 44; Φίλιας 2008: 91–92).23 У IV веку света Јелена је у 

Назарету подигла базилику на месту где се према предању налазила кућа у којој 

су се догодиле Благовести. Око овог храма развило се поштовање према 

Богородици и догађају Благовести, али оно није имало форму празника 

установљеног у календару и вероватно је било ограничено само на тај град. 

Касније, са почетка V века, имамо указатеље да се сличан празник повезује са 

                                                 
22 О култу Благовести код Срба и других словенских народа видети нпр: Светлана Толстој, 
Љубинко Раденковић (ур.), Словенска митологија. Енциклопедијски речник, Београд, Zepter Book 
World 2011, 27–29; Мила Босић, Годишњи обичаји Срба у Војводини, Музеј Војводине, Нови Сад 
1996, 229–231; Миле Недељковић, Календар српских народних обичаја и веровања за просту 1995, 
Ваљевац, Ваљево 1995, 158–159; Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић (ур.), 
Српски митолошки речник, 2. доп. изд, Етнографски институт САНУ, Београд 1998, 36–37; Миле 
Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Вук Караџић, Београд 1990, 28–29. 

23 Желимо да изразимо захвалност мр Драгици Тадић-Папаниколау на преводу делова књиге Γ. Ν, 
Φίλιας, Οἱ Θεοµητορικὲς ἑορτὲς στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, Γρηγόρη, Атина 2008. 
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празновањем Рођења Христовог, али се и даље не може са сигурношћу тврдити да 

се ради о празнику Благовести (Φίλιας 2008: 92). У вези са тим је и податак да 

празник није увек слављен 25. марта, већ 18. децембра, односно непосредно пре 

Божића. Дуже времена (до XI века) празник је у појединим заједницама слављен 

чак на оба датума, док коначно није свугде прихваћен обичај да се слави 25. марта 

(Мирковић 1961: 45). Јасно сведочанство, а истовремено и хронолошки прво, о 

празновању Благовести 25. марта налазимо у „Пасхалној хроници“ (624) у којој се 

наводи податак да су „свети оци празник установили 25. марта“ (Φίλιας 2008: 97). 

Још једну сигурну потврду о овом празнику на Истоку даје нам 52. канон 

Трулског сабора (692), који наређује да се „у дане поста свете четрдесетнице врши 

литургија пређеосвећених дарова, осим суботе и недеље, и светог дана 

Благовести“ (Мирковић 1961: 44). 

Према мишљењу савремених теолога празновање Благовести 25. марта 

утврђено је крајем VI и почетком VII века, а сматра се да су постојала три 

стадијума у формирању празника: ранохришћанско поштовање Богородице и 

догађаја из њеног живота (па према томе и догађаја Благовести), установљавање 

25. марта као дана зачећа Господњег, девет месеци пре 25. децембра, датума који 

је током IV века одређен као дан Христовог рођења, и на крају, коначно 

установљење и распрострањивање празника крајем VI и почетком VII века (Φίλιας 

2008: 98–99). 

3.2. Претходни беседници који су писали беседе на Благовести 

Поред библијске основе у Јеванђељу по Луки (1, 26–38), детаљнија и 

исцрпнија сведочанства о овом празнику налазимо и у апокрифном извору, 

Јаковљевом протојеванђељу из II века (Јовановић 2005: 9–31). Лукина приповест 

садржана је и у најдревнијим Символима вере (већ од II века), као и у 

ранохришћанским предањима из периода када празновање Благовести још није 

било установљено (Φίλιας 2008: 99). 

Претходно наведена историја установљавања празника уско је повезана и 

са развојем беседа на Благовести. Наиме, иако из ранијег периода, постоје беседе 

попут три слова св. Григорија Чудотворца (III век), једна беседа Атанасија 
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Александријског (IV век) и др, које се наводе као беседе на Благовести, оне се 

сматрају неаутентичним јер, као што је речено, празник није старији од IV века. 

На основу досадашње литературе покушали смо да направимо списак 

беседа на Благовести источних отаца, од најранијих које смо нашли у изворима, 

закључно са беседом Николе Кавасиле (XIV век). Сабрали смо 32 беседе на 

Благовести. Највећи број преузели смо из списка који је објавио Г. Н. Фиљас 

(Φίλιας 2008: 193–195), а овом низу додали смо још и беседе из радова Л. 

Мирковића (Мирковић 1961) и А. Јефтића (Јефтић 2002: LXXVI), а из Мињове 

збирке (Migne) обухватили смо још шест беседа. 

1. Григорије Чудотворац (око 213 ‒ око 270), Слово прво на Благовести пресвете 

Богородице Деве Марије (спорно), PG 10, 1146–1156. 

2. Григорије Чудотворац (око 213 ‒ око 270), Слово друго на Благовести 

пресвете Богородице Деве Марије (спорно), PG 10, 1156–1170. 

3. Григорије Чудотворац (око 213 ‒ око 270), Слово треће на Благовести 

пресвете Богородице Деве Марије (спорно), PG 10, 1171–1178.24 

4. Атанасије Александријски (276 – 373), Проповед на Благовести пресвете 

Владичице наше Богородице (неаутентично), PG 28, 917–940. 

5. Јован Златоусти (347 – 407), Слово на Благовести пресвете Богородице 

(неаутентично), PG 50, 791–795.25 

6. Јован Златоусти (347 – 407), Слово на Благовести пресвете Богородице 

(неаутентично), PG 60, 755–760.  

7. Јован Златоусти (347 – 407), Слово на Благовести Богородице и против Арија 

(неаутентично), PG 62, 763–770.  

8. Петар Хрисолог, епископ Равене (око 370 – 450), О Благовестима пресветој 

Марији Деви, PL 52, 575–577. 

9. Хрисип Јерусалимски (прва половина V века), Светој Марији Богородици, M. 

Jugie, “Homélies mariales byzantines”, Patrologia Orientalis 19 (2), 1926, 336–343. 

                                                 
24 Истоветно је неаутентичном слову Јована Златоустог, PG 50, 791–795. 

25 Истоветно је слову Григорија Чудотворца спорне аутентичности, PG 10, 1171–1178. 
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10. Теодот Анкирски (прва половина V века), Светој Марији Богородици и на 

свето Христово Рођење, M. Jugie, “Homélies mariales byzantines”, Patrologia 

Orientalis 19 (2), 1926, 318–335. 

11. Прокло Цариградски (прва половина V века), Похвала пресветој Богородици 

Марији, PG 65, 679–692. 

12. Василије Селевкијски (V век, †458), На Благовести пресветој Богородици, PG 

85, 425–452. 

13. Антипатрос Востријски (V век, †460), На Благовести пресветој Богородици, 

PG 85, 1776–1792. 

14. Аврам Ефески (V век), Слово на Благовести Богородици, M. Jugie, “Homélies 

mariales byzantines”, Patrologia Orientalis 16 (3), 1921, 442–447. 

15. Анастасије Антиохијски (VI век), На Благовести пречистој и Богородици 

Марији, беседа прва, PG 89, 1376–1385. 

16. Анастасије Антиохијски (VI век), На Благовести свехвалној Владичици нашој 

Богородици, беседа друга PG 89, 1385–1389. 

17. Исихије Јерусалимски (V век), Светој Марији Богородици, PG 93, 1453–1460. 

18. Исихије Јерусалимски (V век), Светој Марији Богородици, PG 93, 1460–1468. 

19. Софроније Јерусалимски (560 – 640), Слово на Благовести пресветој 

Богородици, PG 87/3, 3217–3283. 

20. Андреј Критски (660 – 740), На Благовести пресветој Владичици нашој 

Богородици, PG 97, 881–913. 

21. Јован Дамаскин (676 – 749), Проповед на Благовести Деви Марији, PG 96, 643–

648. 

22. Јован Дамаскин (676 – 749), Слово на Благовести пресветој Владичици нашој 

Богородици, PG 96, 648–661. 

23. Јован Дамаскин (676 – 749), Слово на Благовести пресветој Владичици нашој 

Богородици, PG 96, 648–661. 

24. Герман I Цариградски (634 – 733), Слово на Благовести пресветој Богородици, 

PG 98, 320–340.26 

25. Јован Геометар (X век), Слово усклично или похвално на Благовести пресветој 

Богородици, PG 106, 812–847. 

                                                 
26 Иста беседа приписује се и Јовану Дамаскину (Јефтић 2002: 76). 
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26. Лав VI Мудри (866 – 912), На Благовести, када је радост благовештена Деви 

и клетва разрешена, PG 107, 21–28. 

27. Михаило Пселос (1018 – 1079), Слово на Поздрав, M. Jugie, Homélies mariales 

byzantines, Patrologia Orientalis 16 (3), 1921, 517–525. 

28. Јаков монах (†1099), Слово на Благовести пресветој Богородици, одабрано из 

светих списа, PG 127, 632–660. 

29. Исидор Солунски (крај XII и почетак XIII века), На Благовести свепреславној 

и благодатној Владичици нашој Богородици и Приснодеви Марији, PG 139, 72–

117. 

30. Герман II Цариградски (око 1175 – 1240), На Благовести, PG 140, 677–735. 

31. Григорије Палама (1296 – 1359), Беседа 14: На Благовести свепречистој 

Владичици нашој Богородици и Приснодеви Марији, ЕПЕ 72, 1985, 374–395.  

32. Никола Кавасила (1322–1392), На Благовести пресветој Владичици нашој 

Богородици и Приснодеви Марији, Изд. Π. Νέλλα, Ἡ Θεομήτωρ, Ἀθῆναι, Ἴδρυμα 

Εὐαγγελιστρίας Τήνου, 1968, 118–161. 

*** 

Библијска основа, као што је наведено, записана је у свега неколико 

стихова у првој глави Јеванђеља по Луки (Лк 1):  

26. А у шести мјесец послан би од Бога анђео Гаврило у град галилејски по 

имену Назарет, 27. Дјевојци зарученој за мужа, по имену Јосиф, из дома 

Давидова; и дјевојци бјеше име Марија. 28. И ушавши к њој анђео рече: Радуј се, 

благодатна! Господ је с тобом. благословена си ти међу женама! 29. А она 

видјевши га, уплаши се од ријечи његове и мишљаше: какав би ово био поздрав? 

30. И рече јој анђео: Не бој се. Марија, јер си нашла благодат у Бога! 31. И ево 

зачећеш и родићеш сина, и надјенућеш му име Исус. 32. Он ће бити велики, и 

назваће се Син Вишњега, и даће му Господ Бог пријесто Давида оца његова; 33. И 

цароваће над домом Јаковљевим вавијек, и царству његову неће бити краја. 34. А 

Марија рече анђелу: Како ће то бити кад ја не знам за мужа? 35. И одговарајући 

анђео рече јој: Дух Свети доћи ће на тебе, и сила Вишњега осјениће те; зато и 

оно што ће се родити биће свето, и назваће се Син Божији. 36. И ето, 

Јелисавета рођака твоја, и она заче сина у старости својој, и ово је шести 
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мјесец њој, коју зову нероткињом. 37. Јер у Бога је све могуће што каже. 38. А 

Марија рече: Ево слушкиње Господње – нека ми буде по ријечи твојој! И анђео 

отиде од ње.27 

Апокрифно Протојеванђеље Јаковљево, такође у кратком сегменту, износи 

приповест о Благовестима, али садржи и одређене измене у односу на библијско 

сведочанство: 1) Богородица је изашла из куће да наточи воду; ту прима поздрав 

анђела којег, међутим, не види; уплашена од непознатог гласа, враћа се у кућу и 

наставља с ручним радом; 2) појављује се анђео који је умирује и објављује јој 

зачеће Спаситеља; 3) на Богородичину сумњу у остварење објављеног, анђео 

одговара да ће се све остварити доласком Светог Духа; 4) Богородица на крају 

прихвата објаву. 

6. А Марија узе црвац и истка га. 7. И узе крчаг и оде напоље да захвати 

воде, и чу глас који јој говораше: “Здраво теби која си пуна благодати, Господ је 

са тобом. Благословена си ти међу женама.” 8. И погледа она лево и десно да 

види одакле глас долазише, а онда тресући се оде назад у кућу, и спусти крчаг и 

узе црвац, и седе да настави са ткањем. 9. А анђео Господњи стаде поред ње и 

рече: “Не бој се Марија, јер си нашла милост у Бога.” 10. Чувши то, она се 

запита шта би то требало да значи. 11. А анђео јој рече: “Господ је са тобом и 

затрудњећеш,” 12. на шта она одговори: “Шта! Да ли ћу затрудњети од 

живога Бога и родити као и остале жене?” 13. Али анђео одговори: “Не тако 

Марија, него ће Дух Свети доћи на тебе и сила Свевишњега осјениће те; 14. зато 

и оно што ће се родити биће свето, и назваће се Син Божиј, и назваћеш га Исус, 

јер ће Он да спасе народ Свој од греха. 15. И ево Јелисавета твоја тетка, и она 

затрудње сном у старости својој,16. и ово је шести месец њојзи, коју зову 

нероткињом, јер у Бога све је могуће шта рече.”17. А Марија рече: “Ево 

слушкиње Господње; нека ми буде по речи твојој.28 

Неки од наведених отаца држали су се прилично верно библијске 

приповести, односно Протојеванђеља, док су други слободније тумачили, 

                                                 
27 Цитирано према преводу Синода СПЦ. 

28 Цитирано према: http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=Протојеванђеље_Јаковљево. 
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додавали, па и значајније мењали изворну основу. У своја два слова Анастасије 

Антиохијски (PG 89: 1376C–1385C, 1385C–1389B) прилично се доследно држао 

поменутих извора, али је увео и једну значајну новину, нагласивши да се 

„оваплоћење Слова“ догодило у тренутку када је анђео поздравио Богородицу. 

Ову напомену касније су понављали и други аутори. Значајније додатке 

приповести о Благовестима доноси Исихије Јерусалимски (PG 93: 1453A–1467B). 

Богородица је, према његовој беседи, потресена објављеним речима, мисли да је 

анђео изиграва и оптужује га да је ушао у дом заручене жене. Касније, пошто је 

анђео увери о дејству Духа Светога, она престаје да сумња. Андреј Критски (†740) 

у свом слову (PG 97: 881B–913A) приказује анђела који се пита – пре објаве 

Богородици – на који начин ће испунити своје послање. Новитети Андрејеве 

приповести настављају се Богородичином забринутошћу и сумњом да је његова 

појава магија (Фиљас 2015: 10). 

Посебну пажњу привлачи дијалошка беседа Германа I Цариградског (PG 

98: 320C–340A), у којој врхуне новине црквене књижевности када је у питању 

повест о Благовестима, у односу на одговарајући библијски, односно апокрифни 

извор. И у Германовој беседи истиче се Богородичина сумња, како у присуство 

анђела, тако и у његову објаву. Марија чак сумњичи анђела да је дошао као 

претња њеној девствености или да је заблуди као змија Еву. Сматра, дакле, да је 

он заводник односно демон, упркос томе што признаје да се диви лепоти његовог 

стаса и лица. Богородичина сумњичавост се односи и на речи које јој анђео 

објављује. Њен страх је изражен готово током читавог дијалога. Она страхује да 

ће скандал који ће уследити укаљати добар глас њених родитеља, пита се где ће 

утећи када се сазна за њену трудноћу, а њена сумња не јењава чак ни када је 

Гаврило подсети на њихово некадашње „познанство“, док је Богородица боравила 

у Светињи над светињама Храма. На њена страховања, сумње и оптужбе анђео 

одговара објавом Спаситељевог оваплоћења и упорним величањем Богородице. 

Дијалог се завршава познатом реченицом из библијске приповести (Лк 1, 38): 

„Ево слушкиње Господње – нека ми буде по ријечи твојој!“ (Фиљас 2015: 11) 

Сви наведени елементи беседе постављају питање извора Германове 

приповести, о чему се Г. Фиљас даље пита: „Које је то (непознато) предање које 
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обрађује? Јер, чак и ако припишемо један део приповести његовом списатељском 

надахнућу, постоје извесни елементи који вероватно имају древнију основу. 

Премда не постоји поуздан одговор на питање о изворима које је Герман 

користио, јасно је да његова приповест није бајка. Чини се да је богословско 

предање о Богородици било врло добро познато Герману, који га утеловљује у 

дијалог Богородице са анђелом.“ (Фиљас 2015: 12) 

Ова беседа, која се приписује и Јовану Дамаскину, посебно је значајна за 

наше истраживање, јер је једна од отачких беседа која је у Венцловићевој преради 

привукла велику пажњу проучавалаца његовог дела. О њој ће бити још речи у 

одељку 3.3.3, али и у другим поглављима. 

Црквени писци после Германа Цариградског уз мање или више додатака 

понављају тему Богородичиног страха, неповерења и одлучног противљења 

анђелу и његовој објави. И приповест монаха Епифанија (†1015), нешто старија 

од Јаковљеве, доноси занимљиве новитете. Он износи да је Богородица, када је 

имала дванаест година и док се још налазила у храму, у часу молитве видела 

светлост и чула глас који је долазио из жртвеника и који јој је објавио да ће 

родити сина. У приповести се напомиње да је Богородица чувала тајну о овом 

виђењу и да га је открила тек по Вазнесењу Господњем (PG 120: 193B). Овај 

податак је јединствен у црквеним списима о богородичиним празницима. 

Међутим, у тексту се не ради о Благовестима, пошто Епифаније о њима говори у 

наредним поглављима свога дела (Фиљас 2015: 12). 

Овим прегледом отачких беседа желели смо да прикажемо како се кроз 

историју развијала приповест о Благовестима. У наставку, приказујемо који 

елементи ове приповести, на који начин и посредством којих извора су доспели у 

беседе које читамо у Венцловићевој преради. 



 

39 

3.3. Венцловићеви узори и Беседе на Благовести  

Беседе на Благовести,29 писане на народном језику, налазе су у рукописној 

књизи Слова изабрана.30 Овај зборник завршен је 1743. године, а данас се чува у 

Архиву САНУ под бројем 137.31 Књига је врло обимна (745 листова) и садржи 

слова и друге текстове на различите празнике, које је сабрао и пренео Гаврил 

Стефановић Венцловић. Беседе на Благовести налазе се на странама 591а‒727а. 

Венцловић их најављује на следећи начин:  Мѣсеца  марта  въ  кє  данъ  На 
благовѣщенїе пресветые владычице нашее богородице и приснодѣвы марїѥ Сказанїа 
и словеса предводнаа на србскы ѥзыкъ за просте люде ѡтъ многіихъ светыхъ събранна 
почителнаа приказителна похвалнаа (591а). 

Поред отачких беседа, Венцловић је користио и друге изворе, међу којима 

и зборнике Лазара Барановича и Јоаникија Гаљатовског, о чему је већ било речи у 

поглављу о књижевном раду Гаврила Стефановића Венцловића.  

У зборнику Слова изабрана записано је укупно тринаест беседа на 

Благовести које ћемо навести онако како су оне наведене у Гавриловом рукопису: 

1. Прво слово Јована Златоустог  –  СОВО  Првоѥ  и  похвалное  иже  въ  светыхъ 

отца нашего іѡанна златостаго архїепископа Константинополскаго (591а– 595а) 

2. Друго слово Јована Златоустог (2 дела) – Слово  второе  на  светое  Благовѣщенїе 

пресветые богородице тогожде іѡанна златооустаго (595а–603б) 

3. Слово Јована Дамаскина (4 дела) –  Слово  третїе  на  благовѣщенїе  пресветые 

богородице преподобнаго отца нашего іѡанна из дамаска града (603б–625а) 

4. Слово Максима Исповедника (5 делова) –  Слово  четвртое  на  благовѣщенїе 

пресветые богородице светаго маѯима исповѣдника (625а–652б) 

                                                 
29 Иако су текстови које обрађујемо различитих књижевних жанрова – слова, поуке (поученија), 
тумачења (тлкованија) и пролог – због потребе да их све обухватамо једним термином користимо 
појам беседе. 

30 Занимљиво је да су Слова изабрана једини Венцловићев рукопис у којем постоје беседе на 
Благовести. Само још у Разглаголнику (1734, Архив САНУ, бр. 135) пронашли смо један краћи 
текст на српскословенском, који се приписује Максиму Исповеднику (л. 506а). 

31 Љ. Стојановић, Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка Српске краљевске 
академије, Београд 1901, број 101, 155–171. 
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5. Прво слово Лазара Барановича из Трубе (2 дела) –  Слово  петое  здѣ  из  трбе   

(652б–661а) 

6. Друго слово Лазара Барановича из Трубе –  Слово  тогоже  лазара  зде  шестое  на 

благовѣщенїѥ пресветые богородице (661а–666а) 

7. Треће слово Лазара Барановича из Трубе (2 дела) – Слово седмое на благовещенїе 

пресветїе богородице (666а–676б) 

8. Четврто слово Лазара Барановича из Трубе – Слово  осмое  тогожде  на 

благовѣщенїе прєсветые богородице (676б–679б) 

9. Пето слово Лазара Барановича из Трубе –  ѡ  томже  празднице  деветое  Слово 

(679б–681а) 

10. Тлкованије и Пролог (2 дела) – Слово десетое на трни по єѵаггелїю или на канне 

по  пѣсми по седално єѵаггелїе ѡтъ лкы зачело  (681а–691б) и прологъ по  
пѣсны  на  оутрни  чтемъ  Мѣсеца  Марта  ке  данъ  Споменъ  празднемъ 
благовѣщенїа  преславнїе  владычице  нашее  богородице  и  присно  марїе  (691б–

693б) 

11. Прво слово Јоаникија Гаљатовског из Кључа (3 дела) –  поченїа  лтргіиска  из 
ключа  книге  рске  Сказіиванѥ  слово  зде  а   првое  На  благовѣщенїе  пресветѣ 
богородицы стіхъ (693б–710а) 

12. Друго слово Јоаникија Гаљатовског из Кључа (2 дела) –  Сказіиванѥ  второе  здѣ 

дванадесетога слова на благовещенїе пресвете богородицы стихъ (710а–720б) 

13. Слово из Учитељног јеванђеља – Слово г  из поченїа (720б–727а) 

Венцловић прилично прецизно и доследно наводи директне предлошке 

које је користио. Следећи ове наводе, за сваку од Венцловићевих беседа на 

Благовести успели смо да пронађемо по један или више одговарајућих извора у 

доступним словенским рукописним, односно старим штампаним књигама. Ради се 

о текстолошки истим или веома сличним беседама које су, међутим, записане у 

зборницима који никако нису могли бити доступни Венцловићу, било по времену 

настанка, било по месту на којем су се налазили. Само за неколико њих можемо 



 

41 

претпоставити да су заиста били Венцловићеви директни предлошци, о чему ће 

касније бити више речи. 

За прве четири беседе у Венцловићевом зборнику наводи се да су дела 

Јована Златоустог (прве две), Јована Дамаскина и Максима Исповедника. 

Међутим, увидом у горе наведени списак отачких беседа на Благовести може се 

установити да оне нису аутентичне.32 Показало се да беседе које су биле 

распрострањене у словенским зборницима под именима појединих отаца од 

ауторитета, које је и Венцловић користио, претежно нису аутентичне или су 

спорне аутентичности, о чему ћемо изнети више детаља, за сваку беседу посебно. 

У даљем тексту дајемо кратак преглед садржаја свих тринаест Беседа на 

Благовести у облику у којем их Венцловић доноси, са освртом на могуће изворе. 

Приликом овог описа, текстове Беседа посматрали смо као целину, те нисмо 

посебно раздвајали дословно пренесене делове од Венцловићевих допуна и 

парафраза. Посебну пажњу Гавриловим прерадама посветили смо у поглављима о 

преводилачком поступку, стилским одликама и типологији Беседа. 

Две беседе Јована Златоустог посматрамо сваку засебно, будући да оне 

изворно представљају независне текстове. Са друге стране, пет слова Лазара 

Барановича, односно два Јоаникија Гаљатовског сагледавамо као целине, јер су 

као такве доследно пренесене из зборника ових аутора. 

 Прво слово Јована Златоустог 3.3.1.

Прву беседу коју доноси у свом рукопису, Гаврило наводи као Прво слово 

Јована Златоустог – СОВО Првоѥ и похвалное иже въ светыхъ отца нашего іѡанна 

златостаго архїепископа Константинополскаго (591а–595а). Из претходно наведеног 

                                                 
32 Познато је да су псеудоепиграфи у древној црквеној литератури били веома честа појава. У 
различитим кодексима исти текстови приписивани су различитим ауторима. Није редак случај да 
се једна иста омилија у неким кодексима приписује рецимо Јовану Златоустом, на другом месту 
Василију Великом, на трећем пак неком трећем, а негде да се пронађе без имена аутора. Посебно 
је велики број текстова који се приписују Јовану Златоустом. Многи од њих настали су након 
његове смрти. Различити аутори писали су под његовим именом, сакривајући се иза великог 
ауторитета овог аутора, вешто подражавајући његов стил. Познато је и да су многа аутентична 
дела отачке литературе, временом доживљавала значајне измене у бројним различитим преписима, 
редакцијама, а нарочито преводима на друге језике. 



 

42 

списка слова отаца цркве видимо, међутим, да нема аутентичних беседâ на 

Благовести Јована Златоустог. Текстолошки готово идентична беседа оној коју је 

Венцловић прерадио, наводи се у Мињовој Патрологији као друго слово на 

Благовести Григорија Чудотворца (PG 10, 1156–1170), уз напомену да је и њена 

аутентичност спорна. Ми смо беседу коју Венцловић преноси нашли и у више 

ћирилских рукописа, такође под именом Јована Златоустог.33 Један од таквих 

преписа у рускословенској или српскословенској редакцији свакако je био 

доступан Гаврилу Венцловићу. Нисмо подробније поредили словенску верзију 

која нам је била на располагању са Венцловићевим текстом, али се већ на први 

поглед види да је та беседа заиста била основа Венцловићевог превода. У 

библиотечком фонду Епархије будимске,34 као ни међу књигама које је Гаврило 

Витковић донео у Београд,35 нисмо пронашли ни један зборник у којем је 

записана ова беседа, тако да нам непосредан Венцловићев предложак није био на 

располагању. 

Беседа је исписана на свега девет страна, у првом лицу. Почиње описом 

стварања света, а затим преласка твари из старог у ново и збивањима у Космосу у 

тренутку Христовог зачећа и рођења. Поред јеванђељске верзије о Благовестима, 

                                                 
33 Видети нпр: Ћоровићева рукописна збирка, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 
Београд, бр. 30; Стојановић, Љубомир, Каталог Народне библиотеке у Београду IV, Рукописи и 
старе штампане књиге, Београд 1982, бр. 261 (437), стр. 76, бр. 468 (104), стр. 302, бр. 465 (732), 
стр. 287. 

34 Даниловић, Драгана, „Сентандреја и Библиотека Српске православне епархије будимске”, 
Годишњак 1979, Народна библиотека Србије, Београд 1979, 379–384; Кисић, Милица, „Фондови 
Библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји”, Годишњак 1979, Народна 
библиотека Србије, Београд 1979, 384–388; Мано-Зиси, Катарина, Надежда Синдик, 
„Црквенословенске књиге XVIII-XIX века Библиотеке Епархије будимске у Сентандреји (каталог 
II)”, Археографски прилози 10/11, Народна библиотека Србије, Београд 1988–89, 149–277; Петров, 
Милан, „Прилог историји српских библиотека у 18. веку”, Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, Филолошки факултет, Београд 1969, 95–106; Синдик, Надежда, „Рукописи и 
старе штампане књиге у Библиотеци Српске православне епархије будимске у Сентандреји”, 
Годишњак 1979, Народна библиотека Србије, Београд 1979, 388–393; Синдик, Надежда, 
„Приновљене рукописне, старе и ретке штампане књиге у Библиотеци Српске православне 
епархије будимске у Сентандреји”, Народна библиотека Србије, Београд 2002, 401–443; Синдик, 
Надежда, Мирослава Гроздановић-Пајић, и Катарина Мано-Зиси, Опис рукописа и старих 
штампаних књига Библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји, Народна 
библиотека Србије, Београд 1991; Синдик, Надежда, Катарина Мано-Зиси, „Црквенословенске 
књиге XVII-XIX века Библиотеке Епархије будимске у Сентандреји”, Археографски прилози 9, 
Народна библиотека Србије, Београд 1987, 181–277; необјављени попис старих штампаних књига 
Српске православне црквене општине у Будимпешти. 

35 Витковић, Гаврило, Списак изложених историјских, књижевних и уметничких споменика 
српских, Београд 1889. 
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у беседи налазимо много општих места, низове поређења – добра и зла, неба и 

земље, Еве и Богородице, Адама и Христа – и неколико десетина икоса36 са 

анафорским понављањем „радуј се“, карактеристичним за форму акатиста. 

Поједина места су, међутим, и веома занимљива и поетична у 

Венцловићевој преради. Читамо једну визију Христовог рођења, стилски блиску 

старозаветним пророштвима: видымъ  где  новы  изворъ  извире  а  стаараа  бнарина 
пресише млаадо се зачинѥ и мати раагя съдетеля собомъ ненаршенаа дїете саамо печаты 
сво излазакъ крозъ матеръ  родіилю видимъ безмжн  сына без  отца и врло  сян 
ѕвезд  с  пеленами  повїена  младенца  а  св  тваръ  држы  ясле  нааликю  небесном 
престол  а маарва  се  присвоява  хѥрвімском  предстояню  небесно  свѣтленѥ  сяюђи  чдо 
показю  аггели  се  радю  а  пастыри  свираюђи  проріич  влхвы  ѡ  бог  баю  а  ѥѵрескы 
поповы на бога хл износе іродова влаада се оукыда и смртъ се собаара ад се веже а єѵва 
попева ѕміа ѥцаа ѡдъ ядъ дертеђи се гледеђи свое  роблѥ попщано из тамніица наполѥ а 
мчитель ѡстае  саамъ  оу  мкы  маало  дїете  сисе  сисаюђи  наспораава  млеко  своіѡ макы  и 
храаны  е  саамо  с  рками ношено носы  свою м носіилю  зато  и я  се  страшіимъ  стрепеђи те 
божїе тане (519б–520а). 

 Друго слово Јована Златоустог 3.3.2.

Другу Беседу Венцловић доноси као Слово  второе  на  светое  Благовѣщенїе 

пресветые  богородице  тогожде  іѡанна  златооустаго  (595а–603б). Текстолошки 

готово идентичну беседу, уз додатних неколико уводних реченица, пронашли смо 

у словенским зборницима, где се такође приписује Јовану Златоустом37. Иста 

беседа наводи се у Мињовој Патрологији као неаутентична беседа Јована 

Златоустог (PG 50, 791–795), али и као треће слово Григорија Чудотворца (PG 10, 

1171–1178), такође спорне аутентичности. Ни за ову беседу, као ни за претходну, 

у одговарајућим фондовима38 нисмо пронашли текст који је могао бити 

Венцловићев директан извор. 

                                                 
36 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 111. 

37 Видети нпр: Панегирик из XVI века, који се чува у збирци рукописа Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Београду под редним бројем 1. 

38 Видети фусноте  и . 
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Беседа је исписана на 18 страна и подељена у два дела. Венцловићевих 

уводних неколико реченица не подудараjу се са словенским изворима. Очигледно 

их је унео како би повезао беседу са претходном. Након тог кратког увода, текст 

уз уобичајене мање или веће Венцловићеве интервенције, доследно прати 

предложак. Прво се, дакле, даје неколико основних података о значају празника, а 

затим наставља детаљнији опис догађаја везаних за Благовести.  

Говори се о значају Христовог рођења за људски род. Следи поређење Еве 

и Богородице и опис Божијег плана за враћање људског рода на прави пут 

посредством девојке која неће бити непослушна попут Еве: после то ѡпетъ божіи 
аггелъ  с  неба  имаде  з  дѣвокомъ  мдромъ  и  безгрѣшномъ  говоръ  потаны  за 
повракянѥ ѡтъ вражїа плена людско г бог пакъ да бде оу слженю (596а). 

Архангел је дошао и да најави долазак давно изгубљеног спасења грешном 

прародитељу: послатъ бы архаггелъ гаѵріилъ носеђи адам  слободны пасошъ да  се врне 

натрагъ оу свою домовин раск (596а). 

Следи низ анафора које почињу са посланъ бы, којима се набрајају разлози 

његовог доласка. Износе се биографски подаци о Богородици и Јосифу, претежно 

засновани на подацима из протојеванђеља. Занимљива је претпоставка да је 

Марија смишљено била заручена за Јосифа, да је ђаво не би преварио дознавши за 

пророштво Исаијино: се дѣва въ чревѣ зачнетъ и родиткѥ сына ємманила бога с 
. . .нама    да  се  що  ђаво  хитлены  не  досеты  ни  прозна  ѡдъ  нѥ  слчен  т  божїю  башен 

тан пре времена  . . . те ѡдъ  оно доби и врло ѡнъ на  све дѣвоке меркааше пазеђи  алъ 
вѣђъ за прстеноваате с мжемъ не хаяше (598а). 

Затим се детаљно описује како Бог позива архангела Гаврила да му нешто 

учини у тајности, јер се сажалио на људски род који сав страда због греха првог 

човека, али и на самог заблуделог Адама, који у аду чека спасење: зато  хођ  доле 
сіиђи да потраажимъ тога заблгѥна адама кдъ се е подѣѡ гдѣ лї е хднїикъ а саздатъ е 
на  мо  образъ  с  моіѡмъ  ркомъ  жаѡ  ми  га  е  да  се  до  конца  стопы  грѣхъ  ѥ  вѣђъ 
ѡматорїѡ  и  заборавлѥнъ  м  ѡстаѡ  видимъ  таа  моя  стваръ  ни  пода  що  бы  и  замгя  и 
почады създаата ми врла и лепа справа сасма се поршы а съ ѕломъ ѡтхраанѥно що ѥ ѡно 
вкови колю и ждер раа ѡста празанъ ѡтъ селяана и запсты (599б–600а). 
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У другом делу беседе (600б–603б) представљен је веома живописан 

дијалог између Бога и архангела Гаврила39 у којем га Бог учи како да разговара са 

нежном девојком, Маријом, и да јој саопшти благу вест, а да је при том не 

уплаши: знашъ нїе оно пророкъ слободны него плашлива саама дѣвока а менї е посвѣђена с 
првымъ ти гласомъ такы ѡбрад ѥ смешно и весело то реци марїи рад се девоко леп 
сам ти гласъ донеѡ (600б). 

Гаврил се предомишља, није сигуран да ли ће моћи добро да учини то што 

се од њега тражи, а Бог га помало нестрпљиво охрабрује: та що се то снебіивашъ и 

смђаш се оу себы ѡ ты гаѵріиле (601б).  

Дијалог се наставља. Гаврило у неверици испитује Бога како је то могуће 

да се обистини такво чудо, а Бог му наводи примере многих чуда која је чинио у 

Старом завету. Гаврило је и даље забринут и пита се како тело девојке може 

издржати огањ божанства, на шта му Бог одговара примером старозаветне купине 

која је горела у пламену, али је огањ није спалио. На крају, архангел оставши без 

даљих питања и аргумената долази Богородици са речима: рад  се  ѡбрадованна 

марїе господъ с тобою (602б). 

 Слово Јована Дамаскина 3.3.3.

Трећу Беседу Венцловић наводи као Слово третїе на благовѣщенїе пресветые 

богородице  преподобнаго  отца  нашего  іѡанна  из  дамаска  града  (603б–625а). Ово 

слово је, такође под ауторством Јована Дамаскина, распрострањено у словенским 

рукописима.40 Из списка отачких беседа видимо да се Дамаскину приписују две 

беседе на Благовести (PG 96, 643–648 и PG 96, 648–661). Ниједна од њих, 

међутим, текстолошки не одговара беседи из словенских рукописа која је била 

Венцловићев предложак. Одговарајућа беседа постоји у Мињовој Патрологији, 
                                                 

39 М. Павић је у свом избору из Венцловићевих зборника Црни биво у срцу објединио дијалошке 
делове друге беседе Јована Златоустог и беседе Јована Дамаскина (3.3.3) и приредио их као тзв. 
„благовештенску драму“ Удворење Арханђела Гаврила девојци Марији (Павић 1996: 411–441). 
Беседа Јована Златоустог представљена је као „Пролог на небу“ и „Удворење прво“, док је 
Дамаскинова беседа подељена на друго и треће „Удворење“ и „Епилог на земљи“. 

40 Видети нпр: Поменик водичнички, Архив САНУ, бр 32. Исписан је српскословенском 
редакцијом, а сматра се да је настао крајем XV или почетком XVI века (Стојановић 1901: 209–210) 
или Панегирик из XVI века, такође српскословенске редакције, који се чува у збирци рукописа 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду под редним бројем 1. 
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али се наводи као слово на Благовести Германа Цариградског (PG 98, 320–340). У 

литератури је већ скренута пажња на то да се Германова беседа у словенским 

рукописима приписује Јовану Дамаскину.41 Нисмо имали приступ предлошку за 

који бисмо поуздано тврдили да га је Венцловић могао користити.42 

Беседа је исписана на 44 стране и подељена у четири дела. О овој беседи је 

већ је било речи у поглављу о отачким беседама, а овде ћемо се детаљније 

позабавити Венцловићевом прерадом.43 

У уводном делу (603б–610а) говори се о радости празника, а верници се 

позивају на „веселу гозбу Богородичину“: свакаа  доброродна  фела  многосъбраано  и 
милокрвно  к  праздник  множаство  побожны  людї  съборно    скпщины  радюђи  се  з 
дшами  дховно  да  свѣткемо  овы  благы  и  прехвалѥны  данъ  ѡ  бог  с  краснымъ 
пѣсмами  свою  тафр  да  проводіимо  на  стрне  веселеђи  се  ѡ  давыда  цара  красно  кђери 
приспелом  іѡ царском год  съ затицаанѥмъ  стрчаавамо се к ново ово црковно на 
гощенѥ софри (604а). 

Празник Благовести се доводи у везу са пролећним буђењем природе, што 

је у складу и са народним веровањем распрострањеним код Словена (Толстој, 

Раденковић 2011: 27): свѣцопочитоваты  и многочовѣчны  свѣтлы  съборъ  лепо  се  цифрасто 
преѡдева с накитенѥмъ с отыме и светаа црква хбаво цвѣтаа ѡтъ данасъ и ѡтъ 
стдена  зимна мраза  на  топло  и многоцвѣтасто  пролетнѥ  време  се ѡбрађа  и ясно  снце  на 
висин истиче хбавїе и повркѥ свое лче намъ доле пща зрачно (604а). Затим се осврће 

на јеванђељску верзију повести о Благовестима, Гаврилов долазак и поздрав 

Богородици: рад се (604б). Анђеоски поздрав се затим понавља у виду неколико 

                                                 
41 Атанасије Јефтић наводи: „Постоје три Беседе на Благовести приписане Св. Дамаскину: једна 
на арапском (латински превод у PG 96, 643–648) и две на грчком (PG 96, 648–661 и PG 98, 320–
340; ова последња приписана и Св. Герману Цариградском, преведена и на старосрпски, има по 
садржају и форми много заједичког са Дамаскиновим Kаноном на Благовести, са песнички 
драматизованим дијалогом између Архагела и Богородице)“ (Јефтић 2002: LXXVI). 

42 Видети фусноте  и . 

43 Дамаскиновој беседи у Венцловићевој преради пажњу су посветили, између осталих и Г. 
Витковић, „О књижевном раду јеромонаха Гаврила Стефановића“, Гласник Српског ученог 
друштва, Београд 1872, Ђ. Трифуновић, Српска књижевност у књижевној критици ‒ стара 
српска књижевност I, Београд 1972, М. Павић, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд 1972, Ч. 
Миловановић, „О изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића Венцловића“, Зборник 
Матрице српске за књижевност и језик, књ. 29, св. 1, Нови Сад 1981, 27‒42 и Т. Јовановић, Стара 
српска књижевност. Хрестоматија. Београд ‒ Крагујевац 2000, 250‒255. 
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десетина анафора, у форми акатиста.44 Овај део беседе, у Гавриловој преради није 

преведен на народни језик већ је остављен на српскословенском. 

Следи познати дијалог из ове беседе, који није карактеристичан за црквене 

проповеди и богослужбена читања.45 Дијалог протиче у настојањима архангела да 

убеди Богородицу да је он заиста Божији посланик, као и да је увери у истинитост 

вести коју јој доноси. Богородица је изразито неповерљива, а на тренутке и груба. 

У више наврата покушава да га отера из свог дома и до самог краја дијалога не 

верује његовим речима: На  то  ѡдговоры  чистаа  дѣвока  и  рече  к  аггел  мрщало 
натраагъ ѡбіиЂи де ты момче наѡколо ѡдъ мене подалеко те изааЂи из мога граада наполѥ 
и обколи ми надалѥ отчевин мою ѡдовдъ поскорїе да си измакаѡ ѡтстани се ты твога 
долазка к моіѡ кђи те ѡтъ мои вратаа хіитро се ѡдбіи не долази ти т заговаарати ме а 
мени хдо овде не продаа тіи твои масаала ни ми маазны гласова каз ... видим те да си 
сасма лѣпъ и хбавъ момакъ с красна стаса цифрасто ѡдевенъ гиздава образа свѣтла алъ те 
чдне твое речи ми говорене ѡтъ тебе що и никадъ нисамъ чла све ми се чины да нещо ты 
мене не вараашъ (608б). Анђео јој, као доказ да је свако чудо Божије могуће, наводи 

пример првосвештеника Захарије и њене рођаке Јелисавете, која је под старе дане 

затруднела.  

У другом делу беседе (610а–615б)46 наставља се живописан дијалог између 

архангела и Богородице. Марији је и даље непријатно у присуству анђела, 

страхује да ће је комшије видети са непознатим момком и да ће тиме навући 

велику срамоту на себе и Јосифов дом. Занимљив је и део у којем се Марија 

духовито и помало иронично „прошалила“ са анђелом: тадаръ марїа прошалїи  се  с 
аггеломъ  те м  то  рече ѡ младъ  юначе  дивно  е  то  твое  чдно  к мени  оуказіиванѥ  и 
стоянѥ ти врл ђдъ леп оуказе ама како  си ты то  смѣѡ дрзнти тако ѡвде  оулезти к 

                                                 
44 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 15–17; Јовић, Александра, „Акатист као химнографска форма”, Православна 
теологија и култра - зборник са научног скупа одржаног 25-26. децембра у Нишу, Центар за 
црквене студије, Ниш 2009, 159–167. 

45 Видети: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 380. 

46 Други део беседа објављен је у Г. Витковић, „О књижевном раду јеромонаха Гаврила 
Стефановића“, Гласник Српског ученог друштва, Београд 1872. и Т. Јовановић, Стара српска 
књижевност. Хрестоматија. Београд ‒ Крагујевац 2000, 250‒255. О издању М. Павића видети 
фусноту . 
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мени чдимъ се без гласа  мою кђиц ни кцноѡ оу враата ни запіитаѡ слобода лї е оуђи 
заир си ме текъ тако за нек прост дѣвок а не за цариц мыслїѡ да самъ (612б). 

Анђео наставља да је уверава, па између осталог каже: ѡдбааци  вѣђъ  т 
бедяст  невѣрн  ђдъ  ѡтъ  себе  веліимъ  ти  ѡ  дѣвоко  с  що  се  толико  инаатишъ  съ 
мномъ престани вѣђъ ѡтъ тога доста е было рѣчы (613а). 

На крају Марија попушта и прихвата речи архангела, али је и даље 

забринута због свега што је чека. Пита се: да тко кѥ ѡ том оу моме знааню оувѣрити 
іѡсифа како я ніисамъ затрднила с мшкымъ състаткомъ него ѡтъ светога дха ми 
се е то згодило ѥръно с постанка свѣта никад се то нїе здесило нитъ се е кадъ чло да ѥ 
икадъ  дѣвока  без  мшке  пріитрсе  здетна  где  ѡстала  (614а). Своју скромност, 

понизност и забринутост исказује речима: како  ли  христа  свѣтъ  вилааетскы  да 
понесемъ на свои ми маловрсны и слабы рк те како да ѡно незааходно снце с месецомъ 
носити се може (614а–614б). 

Међутим, пошто је исказала своју покорност и прихватила вољу Божију, 

Богородица и даље осећа нелагоду због његовог присуства и страхује од 

Јосифовог повратка: ты  кѥшъ  знамъ  измађи  и  ѡтіити  алъ  мени  кѥ  горко  пасти  с 
цангрызанѥмъ нѥговымъ и спочитанѥмъ то дѣвока изговоры к архаггел гаѵріил 
и ѡнъ такы е ѡставы неста іѡи га изпредъ очїю бы несвигѥнъ (615б). 

У трећем делу беседе (615б–621а) писац наставља претходну „сцену“. 

Анђео је отишао, а Јосиф се враћа кући. У овом делу беседе дат је, такође веома 

живописан, дијалог између Јосифа и Богородице. Јосиф стиже са пута и види да је 

Богородица трудна. Марија покушава да му објасни шта се догодило, али јој он не 

верује. Веома је разочаран, на тренутке и груб и захтева да напусти његов дом и 

призна му са ким га је преварила. Она га моли да је саслуша, да буде разуман и 

милостив и покушава да га увери у истинитост својих речи. Обоје се позивају на 

јеврејски закон о отпуштању жене и на пророштва. Јосиф тврди да ће, у складу са 

законом, обоје бити прогнани, осуђени и каменовани, те да се никад није десило 

да жена „од гласа затрудни“: а ѡтъ говорна гласа може ли се оу трбх зачеты дїете та 
ѡтъ почела свѣта никадъ нїе то чвено да е кадъ дѣвока з гласа достала оу себе дїете 
без пробе мжке іѡ кадъ годъ смесе ни ѡдъ нашїи првашнїи отааца нїе се намъ то чдо 
проказіивало (620б). Марија покушава да га увери у супротно наводећи пророштва 
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Исаијина, у којима је овај догађај одавно предсказан. Затим каже да ће отићи у 

своје родно место, Витлејем и чекати да се породи уздајући се у помоћ Божију. 

Јосиф је, међутим, и даље љут и разочаран: ѡ ты нова млаадо що се ніисамъ ѡ 
тебе  никадъ  наадаѡ те  срамоте  дочекати и пріимити  ніисам  ли я тебе  из божїе  цркве 
неѡпоганѥн ни натрнѥн чіимъ к  себы приватїѡ и кадъ  самъ на птъ пошаѡ раадити 
ми  ѡ  леб  чіимъ  ђемо  се  храаниты (6161а–616б). Пребацује јој што је изневерила 

његово поверење: те я  чистомъ  дѣвокомъ  без  оузрока  те  пощен ѡставихъ  кодъ 
свое кђе  дом пакъ що то садъ видымъ оу тебы матеръ непоздаан а не дѣвок 
брже ми каз и изговоры то твое шааранѥ и длакавы посаѡ (616б) 

Марија се позива на Мојсијев закон и оно што се по њему чини у оваквим 

приликама: а за ѡвы людскы земляны сдъ хичъ и не маари а напосле я зато башъ слабо 
хаѥмъ была ли с тобомъ оуѥдно данасъ ли ѡтъ тебе ѡтишла и растала се ако тї е що съ 
мномъ  мчно  боравити  а  ти  ми  оучины  по  аадет  вашемъ  оу  заакон  моѵсеѡв  тако  се 
піише ако би се гдѣ нашла чїа дѣвока с приндомъ покварена дати іѡ се драмъ сребра 
пакъ ѥ пстити ѡтъ себе нека иде кдъ е две очи воде (617а). 

Затим се поново враћа на пророштво Исаијино, покушавајући да докаже 

Јосифу да су управо њих двоје ти о којима пророштво говори: я що ми ты на ово 
піисмо мени дааешъ ѡдговоръ  а  заа ме  не  пише ли  се ѡвако   исаин  пророчаств  ѥрно  оу 
порк дати кѥ се запечатлѥна книга таквомъ човѣк кои знаа писмо а то кѥ ређи нїе 
заа ме я е не мог чатити ни прогледати е више имаѡ самъ вѣђъ свою книг и доста сам се 
начатїѡ е како ми се ѡ томе мни да не збде право ѡ теби изречено то пророчаство издаавна 
подмкломъ  за  прв  ти  жен  и  последню  издаат  дѣвок  да  се  Ђаво  не  сеђаа  на  що 
излазы то те не чины кое (617а). 

Јосиф је и даље љут и не верује јој. Тражи да му покаже момка са којим га 

је преварила да би одбранио своју укаљану част како доликује: залд шеврааншъ 
мааро  залд  деде  право  оукаажи  ми  твога  милостныка  кои  е  то  та  са  мъномъ 
пронашаѡ  се  ѡртаакъ  оу  моіѡзи  кђи  те  ми  напредъ  донесы  тога  ѕлочестніика  що  є  т 
срамот  оучинїѡ  и  покоръ  моме  род  навеѡ  да  м  такы  на  паню  глав  с  моіѡмъ 
днгѥрскомъ  брадвомъ  ѡтфіиримъ  защо  онъ  Ђидїа  мою  старостъ  ѡбезчасты  те  ми 
образъ ѡцрни да  самъ за  рг и чпотъ мегю  сви дванаистъ колена  іисраилѥвы  (617а–

617б). 
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Марија затим губи сваку наду да ће га уверити у истинитост својих речи, 

тужно моли Јосифа да је не отера одмах из свог дома, већ да јој остави још мало 

времена да размисли куда би пошла: почека ме ма іѡсо почека и немо ме сасма тако 
потааемъ  ѡдбїати  ни  протеріивати  скоро  из  свога  дома  наполѥ  ніисам  се  я  начила 
прескиђіивати ѡвамъ ѡнамъ кдъ ли чемерница тако ѡмма знаамъ засадъ ити где ли се 
подѣти  на  кою  страан  коме  ли  знаамъ  оу  кђ  на  станъ  дођи  док  се  не  промислымъ  и 
провидымъ наапре ѡ себы гдѣ би се стаанла и съврла кодъ кога а сад самъ єво ни жіива 
ни мртва ни знаамъ ѡдъ бриге що ѡтъ себе чинити молим те да ми мало мира док се 
бааръ просвѣстимъ що да чинымъ кдъ ли да идемъ (617б–618а). 

Разговор се наставља и у четвртом делу беседе (612а–625а). Јосиф јој 

понавља да што пре оде свом љубавнику, са којим је затруднела, а она одговара да 

би га врло радо пронашла, али не зна где да га тражи: а доиста я би и без твога ме 
шиляня  ѡтишла  к  нѥм  да  м  се  бааръ  іѡшъ  некы  птъ  нагледамъ  нѥгова  неисписна 
краасна  и  лепозрачна  лица  хбавинѥ  те  се  ш  ніиме  надпирати  за  то  крощо ѡнъ мени  рече 
рад се кад ме е садъ снашла голема тга дертлива (622а). 

Старац поново образлаже свој бес и жали због тога што је пристао да узме 

невину девојку и брине о њој. Након још једне дуге препирке, Јосиф помало 

попушта и дозвољава јој да остане код њега док не одлучи куда ће ићи. Појављује 

се, међутим, још једна брига: защо садъ и дргы бела дошаѡ намъ е на глав єво стигла 
е такаа заповѣстъ ѡдъ римскога цесара аѵгста те св въселѥнн маало и велико мжко и 
женско  све  преписю  на  съзнаанѥ  колико  дшаа  имаа  подъ  своіѡмъ  државомъ  валя  и 
мени тамо где  се піише  с тобомъ заѥдно  се  оупіисати алъ не знамъ що да чинымъ како 
тебе написати  своіѡмъ женомъ  стид ме  е писати те ѥръ люди знад да ми ніиси жена а 
трдна си дѣвокомъ како те мог піисати (623а).  

Следећег дана долази до преокрета. Јосиф говори Марији да је сањао чудан 

сан у којем се и њему јавио анђео: та не знамъ нещо самъ чдно снїѡ ове нођи не знамъ 
да лї е то аггелъ бїѡ що ми се е на сн оуказаѡ те ми рече іѡсифе сыне давыдовъ не 
оустрча  се  с  отога  ѡдъ  марїе  що  е  ѡна  трдна  држати  ѥ  кодъ  себе  за  свою  ти жен 
(623а). Марија му потврђује да је то Гаврло и каже:  приправи  ми  гдѣгодъ  какв 
вртопин гдѣ бы родила ово дїете и ѡдъ нашега рода ми поищи бабыц ѥвреянк коя би и 
ов  потан  с  тааѥмъ  спазила  не  проглашюђи  и  по  завичаю  мени  би  вѣрно  послжила 
(623б). 
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Јосиф додаје да му је у сну речено да ће се Марија породити у некој пећини 

и каже јој да припреми све што је неопходно. Затим јеванђељским речима 

исказује велико поштовање Богородици, али и бригу и страх од путовања које их 

чека и Ирода који у страху од рођења спаситеља наредио да се погуби сва мушка 

новорођенчад. Старац се каје што није одмах поверовао Маријиним речима, али 

сада зна да ће се родити Христос, спаситељ свих, кога ће величати сва земља. На 

крају и Богородица с радошћу прихвата све што их чека: тадар се вѣђъ и богородица 
провеселы те рече благо мены велико ми се свѣтаѡ овы данашны данъ оукааза що ме е 
повіисїѡ силовиты господъ свето м име нѥгово и милостъ ѥ нѥгова ѡдъ рода до рода 
надъ тіимъ людма кои га се боѥ (624б). 

 Слово Максима Исповедника 3.3.4.

Четврту беседу на Благовести Венцловић наводи као  Слово  четвртое  на 

благовѣщенїе  пресветые  богородице  светаго  маѯима  исповѣдника  (625а–652б). У 

Мињовој Патрологији, као ни у сабраним делима Максима Исповедника47 не 

наводи се ни једна беседа на Благовести под његовим ауторством. Међу 

словенским рукописима пронашли смо једну беседу на Благовести која се 

приписује овом црквеном оцу,48 чији почетак одговара Венцловићевој беседи, али 

их нисмо детаљније упоређивали. У фондовима49 који су Венцловићу могли бити 

на располагању нисмо пронашли беседу Максима Исповедника. 

Беседа је прилично дуга, исписана на 56 страна и подељена на пет делова. 

Први део (625а–613б) сачињен је од општих места, хвалоспева Христу и 

Богородици и препричавања различитих важних догађаја из Светог писма. 

Детаљно се говори о стварању света и описују најважнији догађаји из књиге 

Постања. Дају се и тумачења појединих библијских симбола. Посебна пажња 

посвећена је симболици броја шест са објашњењем због чега је баш у шестом 

                                                 
47 О сабраним делима Максима Исповедника видети нпр: 
http://pravlib.ru/books.html#Преподобный_Максим_Исповедник  
http://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik 
http://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/scan-patrologia-graeca/1#_90 

48 Стојановић, Љубомир. Каталог Народне библиотеке у Београду IV. Рукописи и старе 
штампане књиге. Београд 1982, бр. 421 (332), стр. 319. 

49 Видети фусноте  и . 
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месецу послат архангел да јави Богородици радосну вест. Тема Благовести уводи 

се тек у другој половини друге беседе. Наглашава се важност Богородичиног 

порекла од колена Аврамовог и Давидовог: ѥрно  по  телесноме  завичаю ѡдъ  них  се 

тегли до марїе христосъ (625б). 

Даље се говори о немогућности поимања Бога и о томе колико је човек 

мали и недостојан у односу на Творца: здателю  каковымъ  ли  гласомъ  запоѥ  м 
човѣчы ѥзыкъ оумливо комно съ страхомъ с поянѥмъ савъ свѣтъ и овы и оны горны 
слжы  (626а), па се наставља: да ако би неко и ѡ  бог  сво  разговоръ  з  дргомъ 

своимъ имаѡ писати божїи образъ нека се понапре поксы дрго що е създаато а несвигѥно е 
и неѡбватно доброразсдно (626а). Затим се описује да је све настало речју Божијом, 

а за човека се каже: ѥстъ ово щоно є словесна животиня да речемъ човѣкъ за дивот 

сличанъ  образъ  чдна  скона  велика  и  двоякаа  чдна  слеплѥна  смеса (626б). Описују се 

најважнији догађаји од стварања света, при чему се хронолошки прилично 

прецизно прате наводи из књиге Постања. Нарочита пажња посвећена је 

живописном приказу првородног греха, Божијег гнева, прогона човека из Раја и 

томе како је човек остао на земљи под вражјом владавином и окренуо се злу. 

Следи опис потопа као Божије казне за суноврат човечанства: ѥръ  неста  валялы 
люды на земли що да чины ш нима погбы савъ свѣтъ маахомъ  све шіиромъ с водомъ 
потопы  те  ѡпра  свѣтъ  ѡдъ  оне  прве  поганы (629а), али и опис милости Божије и 

жеље да се људски род не искорени у потпуности: ѡстави ноя за людско изнова семе 
и пакъ нѥм изнова дргояче издаде богъ свою заповѣдъ држати и сво породъ к отоме 
чити и наказіивати да се боѥ бога и ѕла не чине донекле тако држаше се оу своме спажаню 
а кадъ се размножише ѡпетъ свіинѥ быше те бога заборавише (629а). Затим се говори 

о Аврааму, Исаку, Јакову и Јосифу и веома детаљно о Мојсију. Описују се 

најважнији догађаји из његовог живота, његов значај за спасење Јевреја из 

египатског ропства и сва чуда која је чинио вођен Божијом вољом. Говори се и о 

Исусу Навину, уласку у Ханан, о многобројним судијама и пророцима које је Бог 

слао да врате људски род на прави пут, али људи своеволны и ѕли  заакона право не 

ктише съдржаавати (630а). 

У другом делу (613б–637б), претходни опис наставља се дочаравањем 

Божије љубави и труда на спасењу људског рода: Како що ковачъ ил м  кюнџїа  с 
прекаліиванѥмъ  понаавля  кою  стаар  справ  брађо  пощена  христяни  тако  и  богъ  съ 
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своіѡмъ  правомъ  често  како  и  саами  видимо    свачем  понавля  оваа  свѣтъ  да  е 
свакадъ  цѣѡ  и  свега  добра  пнъ  а  люде  пакъ  с  отіимъ  понаавля  съ  ѕла  на  добро  и 
сврађаюђи  кое  з  добротворенѥмъ  своимъ и  с  нагледанѥмъ ѡтъ  ѕла  съ  закланянѥмъ  и 
избавомъ  и  с  наакомъ  своіѡмъ  а  дрго  и  с  каранѥмъ  с  пређніѡмъ  раазликомъ 
приводеђи  люде  ѕлочесте  подъ  сво  ярамъ  на  свою  слжб (631б). Затим се, као увод у 

причу о Благовестима, говори о пророштву Исаијином као најави овог догађаја. 

Интересантан је детаљ да су свештеници Богородицу заручили за Јосифа да не би 

била брука пред људима што је неудата: а дрго да и овосвѣтскоме кнез каримн Ђавол 
црн не препинати що дѣвоцы с ласкомъ божїа тана съкрїе се с оудадбомъ іѡ каа с 
фереџомъ  закрилююђи  свое  дѣвоячство  с  обрадаачемъ (636а). Следе хвалоспеви 

Богородици, уз један морализаторски опис: нитї  е  таа  дѣвочица  кдаа  наполѥ 
излазила из свога іѡ двора нитъ се е по коншилк скіитала з дѣвокама шалити се ил 
м  съ  женама  зборъ  зборити (637а). Аутор пореди Богородицу са осталим 

старозаветним женама које нису имале толико вере и нису биле достојне као она: 

алъ крозъ  ов ти  свет дѣвок благословенн въ женахъ  савъ женскы  рѡдъ ѡста 
благословенъ (639а). 

Затим се свечаним тоном говори о рођењу Христовом, о значењу његовог 

имена и радости његовог васкрсења. И у овој беседи налазимо дијалог између 

архангела и Богородице. Девојка је у неверици након што је од анђела примила 

благовест: слшаюђи стрепы и рада е а двострко се плаши ѥдно єввине тамо  раю преваре 

(642а). Плаши се да не прође као Ева и  по  дѣвоячкы  говіи  м  (642а) поставља 

много питања и дуго се расправља са анђелом. Пита га о зачећу без мужа: а како ђе 
то мени слчити се кадъ я за мжа не знаамъ ѡ аггеле чдим се я твоимъ тымъ рѣчма 
гдѣ ми зачнђе оуказешъ и роденѥ не по завичаю людскоме сврхъ наатре неможно ми се то 
свиды потхлѥне  с  чини ми  се те  рѣчы вѣђъ ако  божїа промена коя то на мени  се  први 
птъ здесы а како би я бдавши дѣвокомъ иначе дїѥте родила како ли ђ сисама доити 
младенца свога ѡдкдъ да ми се споры млеко (642б). 

Следи веома изражајна Маријина реплика, зачињена занимљивим 

фолклорним мотивима и богата стилским фигурама: велиш  ми  изаткати  царск 
порфир понаапре оукаажи ми ѡснов ѡда ща кѥ изаађи оуказешъ грозгѥ а камо м чокотъ 
и лоза піиташъ посеан пшениц а камо да и семе хваалишъ цвѣђе каажи ми ѡдъ нѥга 
коренъ  и  сршлик  а  що  ми  казешъ  за  цара  празн  полат  без  потребе  що  к  ніѡзы 
изнтра валяа а сврхъ свега тога како би робиня свога іѡ господара родила и раадилца 
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сво ствары нигде несмещенога да га оу себы сместы ѥдно црѣво женско схо трскы ако се 
ватра прикчы єда е некѥ съжеђи башъ я тіимъ твоимъ маазнимъ и шаливымъ рѣчма не 
мог свѣровати (642б). 

Анђео наставља да је уверава у истинитост воље Божије коју јој је објавио. 

Каже јој да је добила Мојсијеву палицу и набраја сва чуда која је Мојсије њоме 

учинио: имаашъ  ѡ  томе  моѵсеѡв  чдотворн  палиц  кояно  е  мор  дно  ѡтворила  докле 
ісраили каа по сх проЂоше и ѡпетъ надъ фараѡновомъ силомъ затворіи га а  ѥгпт 
казюђи м чдо оу ѕмїю се преѡбрте и ѡпетъ оу рцы дигнтъ бы щаапъ и пакъ м 
ѥданъ  оударацъ  из  сха  камена  вод  оу  безводно  нисы  източы  а  и  дргы  пакъ  аароновъ 
ораховъ  схы щаапъ  без  пріисаде  земляне  како  зелено  пролиста  и  орахе  изнесе  (644б–645а) 

итд. 

Као потврду за своје речи говори јој да је Божијом милошћу и њена рођака 

Јелисавета, нероткиња, под старе дане затруднела: єво  виЂъ  твое  кѡне  єлисавеѳе 
закржлаве неродіилѥ како ѡна оу свою сѣдиню стара баба бдавши затрдны онако матора те 
пророка сына роды схы коренъ прорастлик єто изнесе те без влаге сха баашча съ цвѣђемъ 
прораасты  по  божїѡ  воли  и  безвлажнаа  земля  цвѣкѥ  и  нове  раслике  зелене  плоды  и   
безроднои мнѡго ѥсенѥ поврђе наспораава се кадааръ е богъ оу свем те що годъ хође такы 
оно  и  бде  єда  не  може  онъ  и  тебе  дѣвокомъ  оучинити  матеромъ  и  опетъ  матеръ 
дѣвокомъ по прореченю ѥреміин (645а–654б). 

На крају, анђео помало губи стрпљење и моли је да коначно прихвати 

његове речи: та  вѣђъ преволи  се  чистаа  дѣво  и  даа ми  аггел  послат  тво  гласъ 
преклонитъ  испсти  та  гласъ  когано  радъ  оуташкаткѥ  се  с  миромъ  сва  небесна 
земляна и  преисподняа  стваръ (645б). Марија након тога покорно пристаје да се на 

њој испуни промисао Божија: єто я быхъ съвїенъ свіитакъ нека се божїе слово напише 
оу мены я рно киша да изаспе се на ме єво кпина некъ е зажеже горни огань ево свѣтнякъ 
на нѥм да свѣтлы горђа свѣђа рчка я нек се съспе и срчїи се манна я постеля може леђи 
младоженя царскаа самъ столица нека сѣдне царъ црква самъ да лезе архїере тако єво 
 томе склонито ђди дѣвоцы такы и божїе слово оугѥ оу дѣвоячк полат тадаръ и 
небесне силе с людма се скпа измешаше (647а–647б). 



 

55 

 Пет слова Лазара Барановича 3.3.5.

Након беседе Максима Исповедника следи пет слова Лазара Барановича. 

Беседе Лазара Барановича које је Венцловић, како и сам наводи, пренео из 

штампаног зборника Труби словес, анализирали смо према издању из 1674. 

године.50 Међу старим штампаним књигама Српске православне црквене општине 

Епархије будимске налази се једно издање овог зборника. Зборнику недостаје 

насловна страна, па нисмо били у могућности да установимо из које године је 

наведено издање, али се у тешко читљивом запису на грчком језику на страни 2а 

помиње Ђур, због чега бисмо, уз велику резерву, могли да претпоставимо да је 

овај зборник у неком тренутку био на располагању Гаврилу Венцловићу.51 

Прва беседа, Слово  петое  здѣ  из  трбе    (652б–661а), почиње очекивано, 

парафразом јеванђељске верзије и тумачењем догађаја на Благовести. Ова тема се 

више пута понавља и препричава. Беседа је састављена већином од општих места 

и молитвословља. Пореди се Богородица са Евом и Адам са Христом. Занимљиво 

је да Бог упућује архангела на земљу у највећој тајности тако да нї  сви небесны 
аггели  скоро  не  прознад  за  то  ни  пакъ  Ђаво  на  земли не  сетїи  се  с  коіѡмъ  наамеромъ 
своіѡмъ  хитленомъ  дотле  да  се  то  забашры  що  богъ  чины  докле  пакъ  исподиже  и 
поврааты  чловѣчаскы  рѡдъ  с  првога  попзнђа  и  заблденя  на  првы  становитъ  м 
наачинъ  те  да  испны  с  изборлимъ  дшевнимъ  людма  онаа  аггелскаа  горе  места 
ѡткдно с испали овы ѕли аггели щоно с садъ бесовы наши ѡпаакы дшманы и мчители 
паклены (655а–655б). 

Затим, свечано и опширно говори се о начину на који је архангел 

поздравио Богородицу: и тко бы то тако смишлѥно на кратко све поздравліиванѥ ѥдно 
свршїѡ како що аггелъ то богородици лепо  скпа  све цѣло по  свем  съставы те изрече и  с 
великымъ  к  ніѡзи  пощенѥмъ  свршито  изговоры  рад  се  ѡбрадованна (565а). За 

разлику од појединих претходних беседа, овде Богородица без оклевања одмах 

прихвата архангелов позив, а као контраст дају се поређења са старозаветним 

личностима које су сумњале у реч Божију (Ева, Захарија, Сара): неголи з драаге волѥ 

                                                 
50 Баранович, Лазар, Труби словес проповідних, Друкарня Києво-Печерської лаври, Київ 1674. 
Зборник Труби словес штампан је 1674. и 1679. године. 

51 Зборник је у необјављеном попису старих штампаних књига Српске православне црквене 
општине у Будимпешти заведен под редним бројем 114. 
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приваты  богородица  аггелск  рѣчъ  више  не  ѡтговаара  кроме  що  га  запіита  како  ђе  без 
мжа  родити (657а). Уз похвалу Богородици наводи се и седам Богородичиних 

реплика из Светог писма, али у обрнутом редоследу: Седамъ рѣчы хрискяни находіи 
се  оу  светом  єѵаггелїю  Како  чатіимо  що  и  е  светаа  богородица  изрекла  прво  да 
речемъ последнѥ и на првомъ свршимъ кадъ е  кана галиле на свадбы к сын рекла 
овы сватовы садъ немад що пити немад віина то с іѡ речы пожаливе и домостаростне ѡ 
пощеню своме дрго каде  ѥросалим тређи данъ наагѥ изгблѥна іѡ сына рече м ѡ мое 
детешце защо нама тако чиніишъ те скривено ѡдъ насъ изостаешъ да тжимо за тобомъ 
не знаюђи кдъ си се подеѡ то е єто милокрвство големо тређе щоно слгама на свадбы за 
віино рече що вама іиссъ мо господинъ сынъ заповеды и рекне то да имаате без речи 
вамъ Послшати га и пословати то с речи наоуке и свѣтовааня Четврто каде догѥ трдна г 
захаарино кђи те се поздравы с ѥлисаавѣтомъ оне онде бїах іѡ беседе потешне и ѡ добр 
разговорне пето каде запіита аггела како ђе родити и то с речи ѡсвестне разсдне последка 
промаатранѥ шеста речъ щоно рече єво я самъ слшкиня господинова то е смеренїе хдо и 
сниско држаанѥ седмаа беседа бы іѡ каде се ѡ сын оу себы порадова з дшомъ и рече 
величіитъ дша моя господа (657б–658а).  

Барановичеве беседе нарочито обилују химнографијом и цитатима из 

Светог писма као и различитим поукама о правом хришћанском животу. Поучне и 

едукативне мисли се углавном преносе уткане у библијске цитате или 

парафразиране. 

У другом слову, Слово  тогоже  лазара  зде  шестое  на  благовѣщенїѥ  пресветые 

богородице (661а–666а), помало се одступа од теме Благовести. Оно је усмерено ка 

слушаоцу и обилује поукама. Износи се занимљива интерпретација јеванђељске 

основе о силаску Светог Духа на апостоле: іѡванъ светы каже кадно христосъ рече 
имъ ѡсезати  га  по  скрснђ  и  дхн  из  оустаа  на  нихъ  те  имъ  рече  пріимѣте  дхъ 
светъ  тыимъ  временомъ  из  оуста  м  светы  излеты  таа  голбъ  светы  дхъ 
благодатъ  дааръ  светога  дха  що  га  оуловише  на  пшеничномъ  зрневлю  с 
посѣаатымъ  з  божіимъ  словомъ  на  добро  нвы  съ  ѡтворенымъ  оустыма  оученицы 
оуватише светога дха како що и давидъ казюђи велы зинхъ я и привкохъ оу себе 
дхъ ама паче светы дхъ нихъ половы каде е ш нима тако ѡкретаѡ како що е саамъ 
зактеваѡ съ замрежаатима (664а–664б).  

У контексту ове приче скреће се пажња и на јеретике који су погрешно 

веровали: ѥретіигъ макѥдоны каа ястребъ вребааше оуловити тога голба каде се ѡтметааше 



 

57 

не звати га богомъ него то чааше и говорааше да е и дхъ божїа стваръ алъ апостоли 
не кано крагцы голба да оуватише ама само светога дха к себы примаамише те и ѡста 
кодъ нихъ (664б). 

У трећем Барановичевом слову, Слово  седмое  на  благовещенїе  пресветїе 

богородице  (666а–676б), које је подељено у два дела, записан је дијалог између 

Богородице и архангела. Тема је страх Господњи. Анђео јој у више наврата говори 

да не треба да се плаши ичега, јер је нашла милост код Господа, док она уз 

различита објашњења понавља да се сваки човек мора бојати Бога, ако жели да 

остане на правом путу: Не бо се марїе рече к марї архаггелъ не стара се честиты 
дааръ добіила си кодъ бога ѡдговоры на то дѣвока к архаггел те м рече алъ тако е 
закаазано  піисм боте се господа сви нѥговы светы а мени крощо велишъ не бояти га се 
пакъ іѡ рече архаггелъ ты си светаа ѡтъ светыихъ вышшаа и много боляа теби се 
то  пріистои  каа  матери  цѣло  доконало  миловати  господа  бога  а  не  бояти  се  защоно 
праава милостъ из срдца страв протере наполѥ рече м марїа я знаамъ да тога радъ 
и ты си слетїѡ ѡдъ бога те си к мени дошаѡ ѥръ я бога се боимъ те и врло стрепіимъ 
ѡдъ нѥга пише се да господань аггелъ богобоязливце ѡбколенѥмъ своимъ ѡдъ ѕла 
спажаа веліиш ми рад се оу томе сва мї е моя радостъ да се боимъ господа бога ѡнда 
мї  ѥ  весело  срдце  каде  оу  себы  стрепіимъ  ѡдъ  божїѥгъ  имена  тако  и  пророкъ  кааже 
господи постави ми твоме рааб да мї е за страхъ твое изговорно слово и не само людма него 
и  вама  аггеломъ  валяа  вам  га  се  бояти  защоно  предъ  ніимъ  и  хѥрвіми  стрепе  ѡтъ 
страха и дркђ серафіми (666б–667а).  

У сличном маниру наставља се ово слово на следећих неколико страна, при 

чему се, уз мање измене, многи сегменти понављају. Аргументи су често 

поткрепљени библијским цитатима и парафразама: говори то слободно ѡтъ ѱалма не 
боим се ѕла ѥрно съ мном си ты ѥдно моме слх даѡ си радо веселѥ ѡ томе и мое смерене 
кости хође се порадовати (670а); Кааже пророкъ исаїа и быткѥ вама све ове рѣчи тако каа  
піисм  нап . . .іисате  подъ  печатомъ  речи    нити  и  тко може  прочатити  кроме  ѥдна  саама 
светаа богородица кояно е и божїе слово сына м могла сместити оу себы (674а–674б). 

Кроз дијалог се провлаче и моралне поуке пастви: богъ не гледаа на образъ людскы 
неголи на  срдца  имъ  гледы  ко  е  какве  ђды  и    свакоме  род  и племен  ко  се  бои  бога 
привата  га  богъ  к  себы  (675а). На крају се Богородица покорава архангеловим 

речима, а беседа се завршава похвалом Богородици. 
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Четврта и пета беседа Слово  осмое  тогожде  на  благовѣщенїе  прєсветые 

богородице (676б–679б) и ѡ томже празднице деветое Слово (679б–681а) доста су краће 

од претходне три. Углавном их чине делови са химнографијом и библијским 

цитатима. У четвртом слову пажњу привлачи један парафразирани цитат апостола 

Павла:  кааже  апостолъ  оу  ѥџецїи  и  піикю  нема  божїа  царства  ама  ако  е  брашно 
твоме трбх хлѣбъ аггелскы и піиђе тї е изворъ жіивы бавлѥнѥ ѡ піисм и богомолств 
царство  е божїе  свака правда и чисто здржаанѥ и міиростъ щоно е  с неба и постало 
(678а). 

Читамо и поетично обраћање архангела Богородици: рече  архаггелъ  ѡдъ 
небесны  єво  я  тебы  доказемъ  радостъ  а  ѡдъ  земляны  како  и  ты що  си  зємля  и 
давыдъ  бог  ѡ  то  земли  то  глашаа  благоволилъ  єси  господи  твою  землю  а  оу 
преисподніѡ Ђаволи се мте препадаюђи плашливо тога раадъ оукаазати кѥ се сынъ божы 
оу тѣл коено кѥ ис тебе свагдашнѥ дѣвоке наа се пріимити те с отымъ раскварити вражїе 
сплете и послове м ѕле и ты на тога ѥдовита аспида и люта василиска ѕмїа настпіиши те 
кѥшъ згазити и сътрти лава и ѕмая саама кѥшъ м згрхати глаав каде црковн глав 
христа родіишъ бога бо възыскала еси нођомъ съ своимъ ти ркама пред собомъ и ніи се 
преварила тебе ѕмїа не преласкаа мдр дѣвок кано адамовиц єѵв (678б). 

У Венцловићевој преради пете беседе Лазара Барановича, да ли због много 

понављања молитвословља и општих места или због журбе, неколико сегмената 

пренето је на српскословенском, тј. није преведено на народни језик. На пример: 

велича дшо моя господа и възрадова се дхъ мо ѡ бозе спасе моемъ моли зачетаго 
ѡтъ  светаго  дха  да  въ  безаконы  насъ  зачетіихъ  и  въ  гресѣхъ  рожденніихъ  иже 
спасенїа нашего  ради пришады  спасетъ  сїа вѣстъ  рад  се ѡбрадованна господъ  с тобою 
гласъ благы блажитъ кости сего ради възапы марїа се бо ѡтъ ныня блажетъ 
ме въси роди (680а). 

 Тлкованије 3.3.6.

У потрази за могућим предлошком Венцловићевом Тлкованију, Слово десетое 
на трни по єѵаггелїю или на канне по  пѣсми по седално єѵаггелїе ѡтъ лкы 
зачело   (681а–691б), у једном дигиталном фонду52 наишли смо на Евангелие с 

                                                 
52 http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi 
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толкованием из 1756. године,53 чији текст одговара Венцловићевом. Ова 

штампана књига настала је након Венцловићевих Беседа, али је извесно да је неко 

од њених претходних издања или преписа морало бити Гаврилов узор. 

Идентификовани предложак се у књизи која нам је била на располагању такође 

приписује Јовану Златоустом, што по свему судећи не може бити аутентично. 

Наиме, међу сабраним делима Јована Златоустог54 нема тумачења Јеванђеља по 

Луки. Једно недатирано издање оваквог тлкованија налази се и међу старим 

штампаним књигама Српске православне црквене општине Епархије будимске.55  

У стилу својственом књижевном жанру тлкованија (толкованија),56 даје се 

прво кратак цитат из Јеванђеља, а затим тумачење (тлкованије) тог одељка. Потом 

се наводи следећи цитат, којем опет следи тумачење и тако наизменично. 

Венцловић се прилично верно придржава предлошка, уз адаптације својствене 

његовом раду. Занимљиво је, међутим, да он своја тлкованија не преписује од 

почетка јеванђељске верзије (Лк 1, 26), већ тек од 39. стиха, када Марија одлази 

Јелисавети. Дакле, изостаје разговор између Марије и архангела. Иако би ово 

могло деловати као Венцловићев произвољни избор стихова, увидом у типик 

постаје јасно да се ради о четвртом зачалу,57 које је одређено за читање на јутрењу 

Благовести. 

Тако је у средишту Тлкованија које је Венцловић пренео на народни језик, 

сусрет Марије и Јелисавете, а не разговор архангела и Богородице, који се помиње 

само узгред: єѵаггелїе  ѡтъ  лкы  зачело    Въ  време  ѡно  въставши  марїа  иде  въ 
горняа  съ  тащанїемъ  въ  градъ  ідовъ  и  въниде  въ  домъ  захаріинъ  и  цѣловаа  єлисавѣт 
тлкованїе  сем  Радостливъ  благовѣщенїю  гаѵріиловъ  гласъ  како  пріими  приснодѣва 

                                                 
53 http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/332?fnum=219 

54 Видети нпр: 
http://pravlib.ru/books.html#Святитель_Иоанн_Златоуст_(Полное_собрание_творений). 

55 Зборник је у необјављеном попису старих штампаних књига Српске православне црквене 
општине у Будимпешти заведен под редним бројем 110. Недостаје му насловна и првих неколико 
страна, због чега нисмо били у могућности да га датирамо. 

56 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 348‒349. 

57 Видети: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 92 и Симић, Прибислав, Хиландарски типик монаха Романа 1331, Епархијски 
управни одбор Епархије жичке, Краљево 2010, стр. 151. 
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марїа  да кѥ  она зачети и  родити  сына божїа и  то доч ѡдъ  аггела  да и захаріина 
жена єлисавѣѳа оу свою іѡ старостъ затрднила е такы како е ѡставы аггелъ тркомъ ѡде 
на гор оу градъ юдіинъ гдѣно захарїа предтечевъ отацъ боравляше ѥдно радюђи іѡ се 
да  нагледаа  свою  т  врл  ѡтъ  племена  родбин  а  за  дрго  пакъ  да  поболѥ  се  и  вѣщїе 
оуразми  до  края  (681а–681б). Марија и даље размишља о разговору са анђелом, 

још увек помало сумња у његове речи и брине се због свега што се догодило и 

што је тек чека: а и сасма за дивот чгяше се ако ѥ заисто право како се то ѡтъ толико 
хилядъ  годіина  чвено и проріицато ѥр  ђе  се богъ на земли ѡтъ дѣвоке женске феле 
родити како то ніѡзи се прилчы да ѡна нарече се божїа мати а све се пакъ бояше тога 
да  не  збде  превара  (681б). У таквом расположењу и са тим бригама, она одлази 

својој рођаци Јелисавети:  ссрете  ѥ  єлисаавеѳа  що  е  марїа  каа  за  свою  іѡ  дрг 
матеръ  држааше  даде  іѡ  понапре  пощенѥ  ѡтъ  себе  каа  старїѡ  и  меще  матере 
поздравіи се ш ніѡме пак се загрлише те се полюбише мегю собомъ како е аадетъ женами 
кадъ се две прїателице сроднице ли състан подаавно не виделе се  састатк (681б–682а). 

У тлкованију следећег цитата из Јеванђеља даје се тумачење Јелисаветиних 

речи: єѵаггелїе И исплни се дхомъ светымъ єлисавѣѳъ и възапіи гласомъ велїимъ и 
рече  благословеннаа  тьі  въ  женахъ  и  благословенъ  плодъ  чрева  твоего 
тлкованїе  Пре  тога  єлисаавеѳа  проста  е жена  была  ние  оу  себы  имала  пророчаскога  дха 
докле к ніѡзи не догѥ богоносица марїа те  се ш ніѡме полюбы а по томе  іѡ мегю  се 
цѣліиваню понапре дїете іѡ оу трбх напни се светога дха те се заигра и после пакъ з 
дѣтиня  се  дха  єлисавета  просвѣсты  те  започе  и  она  каа  пророчица  проріицати    говореню 
своме и то се ніѡзи згоди ѡдъ дѣвочина гласа и задаха (682а–682б).  

У другом делу Тлкованија у Венцловићевој преради (686б–691б), по истом 

принципу смењују се цитати из Јеванђеља и њиховог тумачења, а текст се 

завршава Маријиним повратком кући, када је дошло време да Јелисавета роди 

Јована Крститеља (Лк 1, 56). Иако нисмо детаљно упоредили предложак са 

Венцловићевим текстом, већ и на први поглед уочљиво је да је Гаврилово 

Тлкованије знатно дуже од предлошка, те да је често пуштао перу на вољу. Његова 

инспирација може се понекад видети и на основу садржаја тлкованија у његовој 

преради: преборавы с ѥлисаавеѳомъ заѥдно има до три мѣсеца после тога ѡпетъ се к 
своме дом оу іѡсифов кђ натраг се поврааты ѥрно онде бїаше аггелъ дошаѡ к ніѡзи з 
добримъ гласомъ ѡ христов казати іѡ роденю ѡдъ нѥ шестога мѣсеца то ѥстъ на 
по  године  ѡткако  е  была  затрднила  єлисавѣта  с  іѡвааномъ  христовымъ  предтечемъ 
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зато  дѣвока  и ѡде ѡдондъ  дома  ѥрно  за  она  три  мѣсеца  докъ  е  онде  богородица 
престаяла деветъ мѣсецї ѥлисавеѳы тамамъ наврши се те приспе іѡ време родити дїѥте 
а  оно  е  на  глас  дворъ  господъскы  хокѥ  много  людство  мжко  женско  да  се  скпа  онде 
събыра на чдо и за нагледанѥ раадъ роденя предтечева инди оу таквомъ калабалк нїе 
іѡ се  воли свидѣло ѡбртати се тамо а и ни адета тога не быяше пощеніимъ господъска 
рода дѣвоками находити се ни бавити оу коме людскомъ калабалк те више раадъ кога 
заазора и речїи ѡде дома своіѡзи кђи гледати свое іѡ послове како ако и старацъ іѡсифъ 
ако здесы с пта дођи да е наагѥ и затече ѥ кодъ своѥ кђе м и не би се що разсрдїѡ на ню 
за ѡдлазенѥ на далеко а за много тамо бавенѥ (690б–601а). 

 Пролог 3.3.6.1.

У Гавриловом зборнику након Тлкованија следи Пролог, прологъ по  пѣсны 
на оутрни чтемъ Мѣсеца Марта ке данъ Споменъ празднемъ благовѣщенїа преславнїе 
владычице  нашее  богородице  и  присно  марїе (691б–693б), који Венцловић није 

посебно нумерисао. Верујемо да се то могло десити омашком, јер пролог58 није 

саставни део тлкованија, нити је као такав записан у зборницима који су нам били 

на располагању. Текст пролога који је Венцловић прерадио пронашли смо у 

једном рускословенском прологу.59 Ово је други од три текста који су у тој књизи 

предвиђени за читање на празник Благовести. Текст овог пролога се у 

идентификованом предлошку приписује Јовану Златоустом, али у Мињовој 

Патрологији нисмо пронашли одговарајућу беседу. У каталогу штампаних књига 

Библиотеке Епархије будимске пронашли смо више пролога који су по времену 

настанка и месту на којем су се налазили могли бити доступни Венцловићу.60 

Пролог је исписан на пет страна. Текст очекивано почиње поменом 

празника и описом догађаја на Благовести. Претежно се понавља све што је 

речено у ранијим беседама: о љубави Божијој, о чистоти Девиној, о спасењу света 

које ће уследити рођењем Спаситеља итд: Възвесты сына аггелъ дѣвици отца 
великаго  аггела  съвѣта  веле  на  земли  бога  сказа  аггелъ  маріи  сего  мѣсеца  въ 
дваистпеты Данасъ споменъ и праздникъ понапрвы свіимъ и започело нашем спасенїю 

                                                 
58 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 291. 

59 http://sobornik.ru/text/prolog/prolog03-05/page/prolog03-25.htm 

60 Видети: Мано-Зиси, Катарина, Надежда Синдик, „Црквенословенске књиге XVIII-XIX века 
Библиотеке Епархије будимске у Сентандреји (каталог II)”, Археографски прилози 10/11, Народна 
библиотека Србије, Београд 1988–89, стр. 151–158. 
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свѣткемо  весело  свето  благовѣщенїе  пресвете  владычице  нашее  богородице  и 
приснодѣвы  марїе  каде  с  неба  послааты  ѡтъ  бога  отца  к  ніѡзи  догѥ  аггелъ 
сказати  ѡтъ  постанка  свѣта  богоговорн  за  човѣчаск  ѡдъ  врага  избав  (691б–

692а). 

Под Венцловићевим пером, на народном језику, и оваква општа места 

повремено добијају нову боју и другачији тон. Тако ће, на пример, сынъ божї оу 
човѣчаско се тѣло и обликло преѡдѣнти и на земли каа и човѣкъ жіивити и боравити 
докле истргне човѣчы родъ и крталише га ѡдъ вражїе влааде ѡдъ грѣха и ѡтъ пакла 
и пакъ приведе  га    свое  богосъзнанѥ и после и    ра кои  га  оузбд заслжилы  (692а). 

Архангел Гаврил се по доласку у Назарет дуго чуди и премишља пре него што се 

коначно одлучи да се обрати Богородици и донесе јој лепу вест: оузе се много ѡ томе 
размишляти  и  врло  се  чгяше  ѡ  томе  посл  како  то  може  быти  с  памеђ  се  договаараше 
тконо  е  вишнѥмъ неб никіимъ недознаатъ ни измишлѥнъ тко  е що  е какав лї  е 
собомъ седеђи м сврхъ навишега неба а на земли ноге свое држеђи те такавъ великъ и 
високъ  зактеде  изнова  се  на  земли  родити  ѡдъ  ѥдне  хде  дѣвоке  те  се  сместити  оу 
женско  оутробы  на  когано  ни  шестокрилаты  серафими  що  наблиз  око  нѥга  дворе  и 
многоокаты  хѥрвіми що  на  нима  и  сѣды  гледати  никаако  не  мог ѡтъ  велике  м  горђе 
зраке пакъ с єдномъ єто своіѡмъ реч съ словомъ своимъ говорливимъ изволи се тѣлесанъ 
оучинити човѣкомъ ѡпетъ стище се и рече  себы та ѡво мї е божїи заказааны свѣтъ 
и слово издаато валя ми га казати я що стоимъ и залдъ ѡвде ѡклевамъ те не идемъ 
да т ми порченостъ искаажемъ добро дѣвоцы ѡде тааѥмъ оу домъ старца іѡсифа к 
пренепорочно  и  пречисто  маріи  казати  іѡ  та  божїи  з  добромъ  доконааты  издавна 
договоръ (692а–692б). Затим у сличном стилу следи сусрет Гаврила и Богородице, 

њено запрепашћење и негодовање због његове објаве и на крају њен пристанак и 

молитвословље. 

 Два слова Јоаникија Гаљатовског  3.3.7.

Два слова Јоаникија Гаљатовског – поченїа  лтргіиска  из  ключа  книге  рске 

Сказіиванѥ  слово  зде  а   првое  На  благовѣщенїе  пресветѣ  богородицы  стіхъ  (693б–

710а)  и  Сказіиванѥ  второе  здѣ  дванадесетога  слова  на  благовещенїе  пресвете 

богородицы стихъ (710а–720б) – која је Венцловић, како и сам наводи, пренео из 

штампаног зборника Кључ разуменија анализирали смо према издању из 1659. 
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године.61 Међу старим штампаним књигама у данашњим фондовима Епархије 

будимске не налази се ни једно издање овог зборника.62 

Беседе Јоаникија Гаљатовског у Венцловићевој преради привлаче посебну 

пажњу. Оне се упадљиво разликују од других, јер иако су у зборнику Гаљатовског 

намењене читању на празник Благовести, сам тај догађај готово да се у њима и не 

спомиње или се помиње само узгред. Највише пажње посвећено је Богородици и 

њеним чудима, односно њеној улози у спасењу света. Беседе су саздане од 

мноштва барокних алегорија, а у њиховом средишту је барокно учење о 

Богородици какво не налазимо у другим Венцловићем Беседама на Благовести 

(Тимотијевић 2000). Учење о Богородици и њено величање испреплитано је са 

мноштвом моралних и богословских поука утемељених у Светом писму, 

житијима светих, сведочанствима и предањима из црквене историје и учењима о 

анђелима и анђеоским чиновима. Ови описи преносе нам готово опипљиву слику 

Богородице из барокне иконографије.  

У Првој беседи, поченїа лтргіиска из ключа книге рске Сказіиванѥ слово зде а  

првое  На  благовѣщенїе  пресветѣ  богородицы  стіхъ (693б–710а), описани су 

анђеоски чинови, као и који људи доспевају у сваки од девет анђеоских „редова“ 

или „хорова“:   првоме  нанижемъ  хор  подоле  ближе  к  нама  хор  ѥс  просто  маніи 
аггели  не  господа  що  свда  слже  подъ  архаггелском  с  заповѣсђ  оу  дргоме 
повишемъ хор бораве архаггели повише нхъ оу трекѥм ред стое кнезови више нихъ 
четврто  е  хоро  влааде  що  свдъ  влаадаю  оу  петоме  повишемъ  ред  с  начела  то  ѥстъ 
поглаваари  оу  шестоме  вишемъ  хор  єс  све  господа  оу  седмомъ  хор  престоли  да 
речемъ божїе  столице  седеђи аггели  славни  оу  осмомъ  сврхъ тїю  ред мдри  хѥрвими 
многоочиты коино за сващо знад и виде а оу понавишемъ горнѥмъ хор деветом бораве 
серафими  око  бога  слжеђи  и  двоређи  и  по  свіи  ты  аггелскы  редовы  хође  допосле  светы 
люди  разреЂены  быти  и  боравити  по  божїю  сд  каде  достан  свою  плађ  свакы  по  своме 
трднеме посл ѡвдашнѥмъ кои се како ѡ дши слжеђи бог ѡвде подизаѡ (698б). 

Богородица има своје место у сваком од наведених анђеоских чинова: Имаа 
пречиста дѣва марїа  своя столичнаа места горє на неб мегю свима аггели щоно и ѥ 
ѡтъ  деветъ  рк  ѡбашка  редова  деветъ  аггелскы  хѡраа  (698б). То се потврђује 

                                                 
61 Кључ разуменија штампан је 1659, 1660, 1663. и 1665. године. 

62 Видети фусноте  и . 
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различитим историјским догађајима или предањима из црквене историје, као и 

ангажовањем Богородице у тим догађајима у корист оних који у њу верују и који 

јој се моле. Тако, на пример, имаа пречистаа дѣва свое место и  томе архаггелскоме 
хор  защо  и  ѡна  докндисе  господи  наамерне  послове  чдне  каде  е  грчкы  царъ  лавъ 
ѥрменинъ  іконоборацъ  мчїѡ  и  неміирїѡ  христїане  за  іконе  да  и  не  почитю  яви  се 
богородица тадаръ   сн  нѥгово матери Те  іѡ  рече нека напны пн  с  врхомъ чаш 
крви и напїе ш ніѡме своме сын лав и то е белегъ нѥм бїѡ ѥръ кѥ скоро ѕломъ смрђ 
погинти како и стало м се е то бише га грци и досадъ тко ѕломъ досагюе христїаномъ 
скоро саамъ съ ѕломъ ѡбрше како се ѡ томе піише тко рече пролїива крвъ човѣч и нѥгова 
кѥ се меще ѡне прости (701б–702а). 

 На сличан начин набрајају се и остали редови: Мегю  престолы  жіивити  кѥ 
сдїе біирови єшкти и тіимъ пріиличны що людма сде свакомъ по правицы без хаатера и 
міита  ѥднако  боляромъ  и  сиромахомъ  птник  и  домакѥмъ  познанц  и  несъзнанц 
ѥрно аггелске оне столице голем правиц имад оу себы божїю с отога ѥ хора ѡніи високы 
престолъ ватренїи быѡ що  га  е пророкъ даніилъ видеѡ гдѣ богъ  отацъ  седы на нѥм и 
людма за то свое виденѥ кааза (705б). 

На крају беседе наводи се да је Богородичино место и у највишем реду, 

међу серафимима: ОУ серафимскоме хор понагорнѥмъ быти кѥ мченици коино тако 
христа бога милю да и дше свое за нѥга полааж свою крвъ просиплю сваке мке и бед 
подносе  защоно  серафими  то  и  ес  божїа  любавъ  и  милостъ  ѡ  томе  се  ѡни  дрма 
распалюю  голем  свою желю  имаюђи имъ  г  бог  и  люде  на  то  пробгюю  да  би миловали 
бога и чезнли за ніимъ ѡдъ желѥ имъ с отога е хора быѡ ѡніи серафімъ що га е видеѡ 
пророкъ исаїа како що и самъ кааже псти се рече ѡтзгоръ ѥданъ к мени измегю серафіима 
серафимъ и имаше оу рци горђъ оугаль що га бїаше с клещима из олтара оузеѡ те ш ніиме 
дотаче се моимъ оустнама горђи глѥнъ прознанюе серафімск жежк до бога имъ любавъ 
що  се  ш  ніѡме  распаляю  и  люде  до  те  такве  любави  подярю  имати  имъ  г  бог  имаа 
пресветаа сво тронъ богородица и оу томе серафімскоме хор ѥръ она и врло желиво миле 
бога и спажаа ѡдъ беде те люде кои бога милю и поредъ бога за православн вѣр 
оустаю ѡтпирђи ѥ (707а–707б). 

У другој беседи, Сказіиванѥ  второе  здѣ  дванадесетога  слова  на  благовещенїе 

пресвете  богородицы  стихъ  (710а–720б), алегорије су још занимљивије. 

Богородица се пореди и повезује са 11 неба на којима су различите звезде. Свако 

од ових неба, односно звезда, симбол је једне од Богородичиних врлина, којима је 
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она стекла „непролазно небеско право заступништва“.63 Тако су Богородица и 

њено чудотворно посредовање за спас грешника доведени у везу са целокупном 

космологијом (Тимотијевић 2000).64 Тумачења се поткрепљују аргументима из 

Старог и Новог завета, као и примерима из црквене историје. 

Ову беседу већ је описао Мирослав Тимотијевић (Тимотијевић 2000). На 

том опису засновали смо њено представљање у нашем раду, уз одређене 

коментаре и допуне оригиналним цитатима из Венцловићеве беседе, наводећи их 

на начин на који смо то учинили и при приказу осталих Беседа на Благовести. 

На почетку образлаже се симболичка веза Богородице и неба: По  слчаю 
право наша црква небомъ називлѥ пречист дѣв богородиц  говоређи к ніѡзи що 
да  те  наріичемо  ѡ  обрадованна  марїе  небо  ѥръ  міи  то  знаамо  да  богъ  горе  на  неб 
боравы по давыдов оуказіиваню к тебы оуздигохъ мое очи жывђем на небесѣхъ 
та и оу пречисто оутробы девоике марїе (710а). „Она има моћ да учини свако чудо, 

али њена небеска власт није бесконачна, и своди се на видљиви део неба 

састављен од седам планетарних сфера. То су Месец, Меркур, Венера, Сунце, 

Марс, Јупитер и Сиријус, чијим посредством Богородица утиче на људски живот 

већ од рођења сваког човека“ (Тимотијевић 2000):65 како се піише да имаа ѥданастора 
горе  небеса  по  сказіиваню филосовскоме  и  ѕвѣздочатааца  . . .  Свакіимъ  тіимъ  небомъ 
єстъ пречистаа богоневѣста наша благаа царица защо що годъ небеса имад и що 
ли чине све то и ѡна имаа и то после (710б–711а). 

О првој небеској сфери Венцловић пише: прво  е  ово  надъ  нами  понаниже 
небо  що  на  нѥм  мѣсецъ  стои  мѣсецъ  так  снааг  имаа  и  то  чины  да  раасте 

                                                 
63 Повезивање небеских тела са Богородичиним врлинама било је опште место барокне 
мариологије. Оно се често среће и у католичкој маријанској литератури већ од последњих 
деценија XVI века (Тимотијевић 2000). 

64 Схватања Јоаникија Гаљатовског, Димитрија Ростовског и Варлаама Јасинског била су позната и 
у другим срединама словенског православног света (Тимотијевић 2000). 

65 „Визија Богородице Јоаникија Гаљатовског, коју доследно прихвата и Гаврил Стефановић 
Венцловић, заснована је на христијанизацији астролошке Мајке света, која се у барокном 
херметизму често тумачи и илуструје са круном од дванаест звезда. Оваква тумачења 
Богородичиних чудотворних посредовања уобличена су спајањем тумачења сакралне астрологије 
са учењем о Богородичином непорочном зачећу и њеном небеском статусу. Богородица је постала 
невидљива веза између неба и земље, чиме је низ старих и већ одавно христијанизованих 
астролошких веровања укључен у званичну маријанску побожност. Потврђује то и Гаљатовски 
када на почетку друге проповеди на Благовештење истиче да своје тумачење Богородичиног 
чудотворног посредовања заснива на учењима филозофа и астролога. Он се, поред низа црквених 
отаца, позива и на Гросерову књигу о планетама“ (Тимотијевић 2000). 
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човѣкъ  и  из  дѣтета  быва  големъ  човѣкъ  ѥстъ  и  светаа  богородица  с  отымъ 
месечнымъ  небомъ  и  ѡна  маале  люде  на  големо  оуздиже  (711а). Као илустрација 

Богородичине помоћи „малим људима“ наводи се прича о цариградском официру 

Леона Капрала, коме је Богородица наговестила да ће постати византијски цар: 

ѥданъптъ    цариград  леѡнъ  капралъ  шетаюђи  м  се  снаполя  поредъ  бедена  градскога 
саам нещо чатааше свето богородици а текъ ч ѡдзгоръ с неба каа женскы гласъ гдѣ 
к нѥм говоры каза м светаа богородица да кѥ онъ царъ быти и наскоро збы м се то 
прореченѥ  те  из  маале  м  офицїе  що  е  то  ѥданъ  десетніикъ  и  ис  тога  бы  грчкы  царъ 
великы  држацъ  монархъ  та  и  досадъ  здѣшаю  се  те  спреке  коино  за  патрон  да  речемъ 
прїателиц  имаа  себы  свет  богородиц  те  іѡ  се  молы  и  из  бнща  ѡтъ  пка 
сиромаашка  подигне  на  големо  ѡна  човѣка  те  боляриномъ  на  глас  господиномъ 
оучиніи за преласно и вояка ергава корнише на кралство и царство може іѡ се кадъ хође 
коме що помођи кога ли из ергѥ ѡтрести и обогатити (711а–711б). 

На сличан начин се са Богородичиним посредовањима повезује утицај 

осталих планета на човеков живот: дрго е пакъ повише сврхъ првога небо що на нѥм 
ѕвѣзда  планета  стои  именомъ  меркрїсъ  подъ  томъ  планетомъ  коя  се  деца  роде  на 
свѣтъ  бд мдри  разговорни  веселы  хоратаџїе  изборлы на  глаас  люди  сладкоговорливы 
тако и светаа богородица чины кои се ніѡзи подлаж даае имъ паметъ и говоръ ако с 
собомъ и замзены блекани ѡна и просвѣсђе (711б). 

 Следи треће небо, на којем је планета Венус, затим четврто на којем се 

налази Сунце. „Богородица посредством Сунца лечи слепе, глухе, неме и добру 

свест несмишљенима даје’. Као доказ оваквог чудотворног деловања наводи се 

цариградска икона Богородице Одигитрије која је исцелила два слепца.“ 

(Тимотијевић 2000) На петом небу је планета Марс, изнад ње „звезда планета 

Јупитер“, седмом небу је „Сатурнус“. 

Изнад тих седам небеса је осмо, непрозирно небо, „тврд“, на којем су све 

звезде и које заклања сфере изнад. Невидљиве сфере почињу деветим кристалним 

небом, чија се веза са Богородицом тумачи на следећи начин: девето  небо  и  то  е 
небо  прозрачито  видіи  се  крозъ  нѥга  свіимъ  тима  небесы  и  пречистаа  дѣва 
богородица  се  наріиче  ѥстъ  ѡна  и  крищалнимъ  небомъ  те  како  кришталъ  држеђи  га 
спрођъ снца запалюе пшчаны прахъ баартъ тако и пресветаа богородица запалюе з 
божїѡмъ  любавлю  срдца  грѣшнимъ  людма  да  бы  започели  бога  миловати  а  не 
овосвѣтскы грѣхъ (716б).  
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На последњем, једанаестом небу борави сам Бог, а Венцловић га назива 

„амперијско”: Ѥданасто е небо понавише сврхъ свїю небесаа горнѥ небо що е каа 
ѡвде  що  е  стреха  надъ  кђомъ  ампереско  то  се  небо  нариче  божїа  столица  како  то 
саамъ богъ за то горнѥ небо казе крозъ исаїю пророка те велы небо е мо престолъ а 
земля мї е мое подножьѥ (718б). „Поред њега стоји Богородица, која му гледа лице. 

Већ сама чињеница да небеска царица стоји пред Богом Оцем, а не пред Сином 

као у ранијим деизисним представама, јасно указује на уздизање Богородичиног 

посредништва у барокном сколастичком богословљу“ (Тимотијевић 2000): и 
пресветаа  е  богородица  с  отымъ  врхнимъ  небомъ  каконо  и  наша  светаа  црква  съ 
своіѡмъ  попевкомъ  з  божїимъ  ѥ  столомъ  нариче  говоређи  к  ніѡзи  діивне  с  твое 
таане богородице (718б–719а).  

 Поученије 3.3.8.

Последњу беседу у свом зборнику Венцловић наводи као: Слово  г   из 

поченїа (720б–727а). Познато је да су Поученија изабрана израз који се у српској 

археографији одомаћио за руски назив Учителное евангелије. Такође је познато да 

се у црквеној књижевности под овим називом јављају зборници различитог 

порекла, редакција, али и садржаја.66 Овоме додајемо и чињеницу да смо у 

потрази за Венцловићевим предлошком више пута уочили да се назив зборника 

повремено погрешно наводи као жанровски различито тлкованије.67  

Први проблем у трагању за Венцловићевим извором представља чињеница 

да он није навео нити један прецизнији податак о поученијима из којих је 

преписивао Поученије на Благовести. Међу Гавриловим зборницима налазе се три 

која у називу имају поученије: Поученија и слова разлика (Архив САНУ 271) и 

Поученије изабраноје (Архив САНУ 139) и Поученије изабраноје (Архив САНУ 

                                                 
66 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, „О неким питањима проучавања Поученија изабраних у 
старим словенским књижевностима”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIX 
2013, 3–18. 

67 На пример у каталогу Н. Синдик (Синдик, Гроздановић-Пајић, и Мано-Зиси 1991: 137), рукопис 
једног Учитељног јеванђеља (ЂУР1) наводи се као Тумачење јеванђеља. Такође, у више записа 
које налазимо у различитим издањима учитељних јеванђеља стоји да је књига у којој су записани 
„тлкованије“. Видети нпр: бр. 288 (Мано-Зиси, Синдик 1988–89: 196), бр. 38 (Синдик, Мано-Зиси 
1987: 209). 
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269).68 У прва два Венцловић наводи да их је преписивао из књига Поученије 

штампано у Литови 1569.69 и Поученије изабраноје штампано у Москви 1697. 

године.70 

Имајући у виду ове податке, истражили смо Учителна евангелија односно 

Поученија изабрана у данашњим фондовима Епархије будимске и дошли до 

закључка да се текстолошки мање или више иста беседа може наћи у десетак 

рукописних и штампаних зборника. Међу њима је, судећи по подацима о књигама 

или записима, четири могло бити доступно Венцловићу.71 Верујемо да је 

Евангелије учителное (Москва 1697)72 могло бити директан предложак, јер се 

Венцловић, као што је већ наведено, на њега позива у једном од својих зборника.73 

Друга књига коју сматрамо могућим предлошком је рукопис Тумачење 

Јеванђеља74 (ЂУР1), који се, судећи по запису, у Ђуру налазио у исто време кад и 

Венцловић.75 

Беседа је исписана на свега 14 страна и није подељена. Веома мало се 

говори о догађајима на Благовести. Пажња је посвећена прослављању 

                                                 
68 Изворима Венцловићевих Поученија бавили су се Ч. Миловановић (Миловановић 1982: 10–13) и 
М. Тимотијевић (Тимотијевић 1995: 64–65). 

69 У Венцловићевом рукопису Поученија и слова разлика и пролози (Архив САНУ 271) налазимо 
неколико текстова уз које Гаврил наводи да су преузети „из књиге старога поученија штампатаго в 
Литове при краљу полском Жигмунду при митрополиту кијевском Јоне в љето “ 
(Миловановић 1982: 12). Ч. Миловановић наводи да је наведена година (1568) време почетка, а 
1569. завршетка штампања књиге. 

70 „Кључ за идентификовање те књиге [Поученије изабраноје, одн. Евангелие учителное, Москва 
1697] налази се у Венцловићевом рукопису Поученије изабраноје (Архив САНУ бр. 139, Каталог 
бр. 99) писаном 1745, док се делови из исте књиге налазе и у збиркама Поученије изабраноје 
(Архив САНУ бр. 269, Каталог бр. 100), Пентикости (Архив САНУ бр. 272, Каталог бр. 98) и 
Слова изабрана празником (Архив САНУ бр. 137, Каталог бр. 101), насталим између 1743. и 1746.“ 
(Миловановић 1981: 10) 

71 Књиге бр. 37 и 38 (Синдик, Мано-Зиси 1987: 208–209), бр. 228 (Мано-Зиси, Синдик 1988–89: 
196), ЂУР1 (Синдик, Гроздановић-Пајић, и Мано-Зиси 1991: 137–140). 

72 Књига бр. 37 (Синдик, Мано-Зиси 1987: 208). 

73 Видети фусноту . 

74 Видети фусноту . 

75 У литератури се наводи да је Венцловићу било доступно и Учителное евангелiе Кирила 
Транквилиона Ставровецког (бр. 36, Синдик, Мано-Зиси 1987: 206). Увидом у Транквилионове 
беседе на Благовести установили смо да оне нису биле Гаврилов предложак. 
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хришћанских празника и саветима и поукама за частан хришћански живот, што 

иначе представља карактеристику жанра поученија.76  

У уводу се укратко говори о значају празника и о томе како са радошћу 

треба прослављати празник: просвѣтлюемо се побожно с китенѥмъ цифраюђи се (721а). 

Затим о значају оваплоћења Исуса Христа који је дошао на свет да спасе људе 

који страдају због првородног греха. Детаљно се описује Адамов пад и људска 

гордост која га је на то навела – жеља да буде раван Богу, након чега је прогнан из 

Раја. Христос је дошао да  насъ  кои  смо    нѥгово  прааво  вѣры  и    христїанскоме 

заакон изподъ смрти адове ѡткпи (721б). 

Даље се говори о разлици између телесног и духовног: ко се с тѣломъ бавы 
та к  овоме  свѣт  се  и држы и  о нѥм  сва м  е міисаѡ како би га  стекаѡ а ѡнаа га  е 
прошаѡ (721б). Затим опет о понашању и односу према ближњима у празничним 

данима: ѡва єво празникъ оукратко ми ређи наша е промена к понаавляню првога намъ 
раскога  жіитка  безбрижлива  заа  се  тога  радъ  джни  смо  га  побожно  свѣтковати  и 
дшевно ходити пощено с правицомъ милокрвно и кротко не пшити се по себы ни се що 
кечити  и  бечити  спречати  се  на  кога  и    носъ  дхати  мрщало  него  с  міиромъ  з 
дгоподношенѥмъ по  светоме дх  оу добротворств  се и жели  състаяти дргъ з дргомъ 
(722а). У наставку се говори о дужности хришћана да брину о својим ближњима: 

милокрвства пожалива више ѡдъ насъ истеже богъ више неголи справе кое подшне сва 
е нѥгова господъства тафра и помпа  людскоме милокрвств и жалѥню по брађи намъ 
своіѡ нелагодно и неволно що  е то пропатити намъ що мчно  с постараанѥмъ  за брађ 
врло  е  то  брађо  оугодно  и  приватно  господ  бог  ѡдъ  насъ  више  ѡтъ  поста  и 
многометанисаня  ѥръ  ѡ  томе  велик  заповедъ  божїю  имаамо  помаагати  неячи  и 
оскднимъ тжніикомъ (722б–723а). 

Говори се и о борби против зла. Наглашава се значај молитве за 

непријатеље, иноверне и зле људе, а не само за ближње и праведне: како що насъ 
свето піисмо оучы и то наше за свакояке люде молѥнѥ велико хвадише нашо дши защо 
без  людске  мегюсобне  любови  свога  спасенїа  дшевна  не  можемо  имати  а  то  насъ 
привлаачи милокрвство съ свима држати кадъ се за све люде бог молимо те не текъ само 
що се христїани с отога мегю собомъ лѣпо се почитю и пазе се него и ѕлочестнике невѣрне и 

                                                 
76 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 237. 
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наше  ѕлотворе  дшмане  застеже  и  те  то  наше  за  нихъ  молѥнѥ  не  даа  имъ  на  насъ 
ѕвѣрити  се  дивлячити  и  бесити  се  з  глобомъ  с  пређніѡмъ  с  ѡбѣђіиванѥмъ  и  с 
ѡстаалимъ  злмомъ  повређіивати  (723б). Ово се додатно аргументује и описом 

љубави Божије која је иста за све људе: снце ѥднако даѡ ѥ да ся та вѣрнымъ та 
невѣрнымъ  ѕліимъ  и  добримъ  киш  ѡдзгоръ  ѥднако  пщаа  правіимъ  и  неправимъ 
свїю насъ засиђе съ свакомъ благотомъ (724а). 

Указује се и на значај милосрђа, племенитости и молитве у животу 

верника: рке  нека  с  вамъ  пржене  на  делѥнѥ  сиромааши  и  на  свако  доброчиненѥ  своимъ 
ближнимъ род и коншилк своме по навишо заповеди божїіѡ ближнѥга пазити каа 
саамъ  себе (725а), а треба се чувати и злих и блудних мисли које воде у грех: 

ѡтбїате се лкавогъ смишліиваня и ѕлопантеня и тђоженске желѥ распаліиване (725а). 

 Место Гаврилових беседа на богослужењима 3.3.9.

У досадашњој литератури било је више речи о Гаврилу Стефановићу као 

беседнику. Дискутовало се о зборницима беседа, слова и поука које је преносио 

на народни језик, о важности и месту проповеди у време када је живео и 

службовао, о томе да ли их је изговарао напамет или читао, да ли их је записивао 

пре или након што их је изговарао, као и да ли их је уопште у цркви изговарао у 

записаном облику.77 

Дискусије досадашњих истраживача односиле су се на беседе, слова и 

поуке и на њихово произношење у виду црквене проповеди. Чини се, међутим, да 

до сада није указивано на значај који су слова светих отаца, поред тога што су 

могла бити читана као проповеди, имала у богослужењу и као типиком прописана 

                                                 
77 Видети нпр: Павић, Милорад, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд 1972, стр. 128–143; 
Тимотијевић, Мирослав, „Гаврил Стефановић Венцловић и барокна пикторална поетика”, 
Рачански зборник 1 1995, стр. 66–67; Анђелковић, Маја, Проповеди на Дан Христовог рођења у 
преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића. Докторска дисертација, Филолошки 
факултет Универзитета у Београду, Београд 2008, стр. 31–32. 
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чтенија (читања).78 Тако се, на пример, Друга беседа Јована Златоустог79 може 

изговарати као проповед, али је типиком предвиђена и као једно од чтенија на 

Благовести.80 

Имајући у виду дужину појединих беседа (нпр. беседа Максима 

Исповедника има 56 страна), са разлогом би се могла довести у питање 

претпоставка да је Венцловић своје Беседе читао на богослужењима у целини. 

Међутим, типиком је предвиђено да се једно чтеније може поделити на више 

делова, читати у неколико наврата, па чак и у више дана.81 Дужина чтенија није 

одређена, али је кроз праксу прихваћено да она буде око десет страна 

(Скабаланович 2014: 429). Извесно је да је Венцловић баш у складу са овом 

праксом све Беседе поделио на „чести“ од по десетак страна, чак и када у 

изворним текстовима не постоје такве поделе.82 

Такође, није истицано да је у своје зборнике на народном језику Гаврило 

уносио и друге жанрове црквене књижевности, односно друга чтенија, која су за 

разлику од слова, која се могу читати и као проповеди, имала своје установљено 

место у типику. Венцловић је и сам у наслову сваког од ових текстова прецизно 

наводио место у богослужењу на којем је предвиђено њихово читање. Као што је 

раније наведено, међу нашим Беседама налазе се и пролог, тлкованије и 

                                                 
78 „Важан елемент у богослужењу Православне цркве сачињавају светоотачка богослужбена 
чтенија ... Она у типику од самог почетка заузимају врло важно место. ... Чтенија су везана са 
катизмама и то на тај начин што је свака катизма пропраћена чтенијем, а на канону се читају још 
два чтенија (после треће и шесте песме канона). ... За време четрдесетнице чтенија бивају и на 
свим часовима који имају катизме, не рачунајући први час.“ (Симић 2010: 396–397) О чтенијима 
видети и: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 380. 

79 Видети поглавље 3.3.2. 

80 Л. Мирковић наводи да је о читањима на Благовести типик неодређен: Евергетидски типик 11. 
столећа прописује чтенија иза вечерње, после катизми, иза полијелеја читање из панигирика слова 
Григорија Неокесаријског Чудотворца, иза треће песме канона слово кир-Андреја, иза шесте песме 
канона слово Јована Златоустог које почиње са „паки радост благовештенија...“ (Мирковић 1961: 
46). У Хиландарском типику наводи се да се по повратку литије врши служба трећег и шестог часа 
и да се тада такође чита слово „паки радост благовештенија...“ (Симић 2010: 147) 

81 Типиком се предвиђа да ако је неки текст тако дуг да га није могуће прочитати на четири места 
на јутрењу једног дана, онда се он почиње читати на јутрењу претходног дана или се продужава у 
наредне дане (Симић 2010: 398).  

82 Упоредити са пописом Венцловићевих Беседа у 3.3. На пример, Беседа Максима Исповедника 
има 56 страна, а подељена је у пет делова, Друга беседа Јована Златоустог од 18 страна подељена 
је у два дела итд. 
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поученије.83 У наслову пролога Венцловић наводи да се он чита после треће песме 

канона: прологъ по  пѣсны на оутрни чтемъ Мѣсеца Марта ке данъ Тлкованије се 

чита после Јеванђеља на јутрењу или после треће песме канона, што одговара 

поретку старијих типика: Слово  десетое  на  трни  по  єѵаггелїю  или  на  канне  по   

пѣсми по седално.84 

Можемо, дакле, закључити да је Венцловић на народни језик преносио и 

типиком прописане богослужбене текстове. Ово је донекле у супротности са до 

сада често заступаним ставом да у Гавриловом књижевном стварању постоји 

оштра граница између богослужбених текстова, на црквенословенском, и оних 

намењених „простим људем на разумност“, на народном језику. Имајући у виду 

претходно разматрање, постаје јасно да је Гаврил и део текстова богослужбене 

намене – чтенија – преносио на народни језик. 

  

                                                 
83 Распоред читања је такав да сваки посебан текст (слово, тлкованије, пролог, поученије...) може 
бити прочитан у једном моменту богослужења, на пример после било које катизме или песме 
канона, или у неколико махова (Симић 2010: 398). 

84 У данашњим парохијским типицима ова читања су значајно скраћена, готово заборављена. 
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4. Језик и правопис 

У Беседама на Благовести, већ на самом почетку, Венцловић наговештава 

који ће језички идиом у њима бити доминантан: Сказанїа  и  словеса  предводнаа  на 

србскы ѥзыкъ за просте  люде  (591а). Разумљиво је да је овакав избор био диктиран 

особеношћу беседа као жанра: оне су биле пре свега намењене непосредном 

усменом преношењу широком кругу слушалаца. То не значи да су Беседе лишене 

граматичких, лексичких и стилских особености својствених српскословенском 

или рускословенском језику. Оне су морале доћи до изражаја тамо где се наводе 

места из књига Старог и Новог завета, молитвословља, делови химнографије или 

где се дају богословска тумачења одређених појава и сл.85 

П. Ивић установио је да Венцловићеви рукописи на народном језику имају 

особине шумадијско-војвођанског дијалекта, или, још тачније, сремских говора, 

било савремених, било оних из XVIII века. У језичком материјалу Беседа 

налазимо низ фонетских, морфолошких и других особина које наводи П. Ивић 

(Ивић 1997: 17–18): 

– Венцловић пише екавским, уз икавизме: бїаше, бїах, подсмїа  се, мымъ, 

сміимъ, сміишъ, жіивити, желити, лебдити, затрднила, изволїѡ, летїѡ итд. 

– доследни ијекавизам у номинативу, акузативу и вокативу једнине именице 

дијете;86 

– 3. л. мн. презента на -ду код глагола имати, знати: имад  (640б..., 12х), 

немад (657б, 685б), знад (608б..., 6х), прознад (655а), такође по једном и: 

дад (701а), не смед (593б); 

– аналошко почетно о у облицима заменице отај са предлогом: к  отоме 

(597а..., 19х), с отымъ (600а..., 18х), с отога (610а..., 17х) итд; 

                                                 
85 Желели бисмо да изразимо захвалност мр Миленку Панићу на несебичној помоћи при 
рашчитавању теже разумљивих места у нашем рукопису, као и указивању на одређене одлике 
Венцловићевог правописа. 

86 Видети опширније у поглављу 4.10.2.3. 
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– показна заменица ови, они у ном. и ак. јед. м. рода: овы  благы  данакъ 

(604б), овы споменъ (604б), овы сладкы медъ (636а), на ѡвы свѣтъ (598а), за 

ѡвы праздникъ (615б), ові е страшанъ (592а); оны оганъ (602б), оны хедепсзъ 

(621б), оны каменъ (677а), за ѡны свѣтъ (686а), ѡніи високы престолъ (705б), 

ѡніи  серафімъ  (707а) итд; много ређе: ова  (592а..., 4х),  оваа  (631б),  ѡва 

(717б, 722а), она (700а), онаа (696б), ѡнаа (721б);  

– двојака презентска основа глагола гледати: гледамъ (608б), гледаа (667б..., 

4х), гледаюђи (722б), и гледы (669б, 670а), гледы (675а), гледеђи (591б..., 3х); 

– презент шиљем уместо шаљем: пошилѥ  (635б),  пошиляѡ  (693б),  шиляня 

(622а); 

– глаголи отворати, затворати: ѡтвораа  се  (604а), ѡтвораѡ  (618а), ѡтворати 

(663б), затвораанѥ (630б), поред: затварати (628б); 

– предлози са заменичком енклитиком: заа  ме  (599а, 617а),  заа  те  (609б, 

675а), заа се (611б, 722а), наа ме (609б, 615а..., 8х), наа те (613а, 618б..., 19х), 

наа се (625б, 632б..., 9х); предаа ме (618а), предаа те (612а), предаа се (616а); 

– прилози каде  (592а, 597а, 601б..., 69х), нођомъ  (629а...,  4х), поред:  нођ 

(631а..., 3х), данасъке  (603б, 604б), данаске  (604а),  данаське  (604а), 

данъске  (605а), оудіиль  (612а, 622б, 647а..., 7х),  діиль  (605б..., 4х),  діиль 

(687а), діилъ (631а); 

– речца но уз заменице, прилоге, везнике и сл: коино, кояно, коено, тконо, щоно, 

чіино, ѥрно, гдѣно, ѡткдно, кадно, крощоно, защоно, каконо (око 300 примера); 

– речца зи уз заменичке облике: ніѡзи,  ѡвози, ніѡизи,  моіѡзи,  твоіѡзи, 

своіѡзи, този (преко 50 примера); 

– облик кано: кано (592б, 593б..., 50х), каано (708б); 

– промена хв > в у хватати, чување хв у хвалити;87 

– промена хт > кт: зактевамъ, зактева, ктеде, зактеде, ктеѡ итд;88
  

                                                 
87 Видети поглавље 4.11.7. 
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– упрошћавање групе вљ: сталяа  (613б), сталяти  (628б), състаляю  (680б), 

състалѥнъ  (689а, 709а), състаляюђи  (685б), ѡсталяат  (645а), насталяю  (706а), 

испраляаше (675а), испралѥно (703б), испралѥно (605а), праляю (702а), оупраляти 

(655а), засталяюђи (719б/720а), поздраляю (655б), забаляше (637а); 

– ћњ ум. тњ: пређніѡмъ (627б..., 4х), хіиђніѡмъ (661а); 

– упрошћавање дм > м: ѡмма (618а, 635а), омма (601б); 

– џб у веџбати: свѣџбала (620б), оувѣџбала (683а), провѣџбали (706а). 

4.1. Археографски опис 

Беседе на Благовести налазе се у саставу збирке Слова изабрана. У 

поговору збирке стоји да је завршена 1743. године. Писана је на хартији 4º, на 745 

листова (Стојановић 1901: 155). 

Текст Беседа писан је полуунцијалном ћирилицом, мрким мастилом. 

Иницијали и почетна слова нових делова, као и неки делови које је Венцловић 

желео посебно да нагласи писани су киноваром. На ретким местима ницијали су 

украшени (Анђелковић 2008: 141). 

4.2. Словни састав рукописа 

У рукопису Беседа има укупно 44 словна знака. То су: а, б, в, г, д, е, ж, ѕ, з, 

и, і, , Ђ, ђ, к, л, м, н, о, п, р, с, т, , оу, ф, х, ѡ, щ, ц, ч, џ, ш, ъ, ы, ь, ѣ, ю, я, ѥ, ѱ, ѯ, ѳ, ѵ. 

Слово е  има као варијанту тзв. широко є, чије је писање донекле позиционо 

условљено.89 Слова і  и ѵ такође имају варијанте са двотачком изнад реда: ї, . 

Словима Ђ и ђ условно означавамо две различите графеме којима Венцловић пише 

српске гласове ђ и ћ.90  

                                                                                                                                               
88 Видети поглавље 4.11.7. 

89 Видети поглавље 4.10.2. 

90 Видети поглавље 4.11.3. 



 

76 

4.3. Лигатуре и натписана слова 

Сугласничка група шт увек се пише помоћу лигатуре щ. Поред ове и 

других стандардних лигатура (, ю, я, ѥ), срећу се и друге лигатуре, најчешће 

лигатура т+и (преко 80х) и лигатура а+у  (преко 60х), затим нешто ређе лигатуре 

т+в, а+г, л+г и сасвим ретко лигатуре л+у, т+р, о+у. 

Предлог отъ и префикс от- пишу се најчешће у виду омеге с натписаним 

словом т којем је скраћено стабло: ѿ. 

Поред овако натписаног т, јављају се и друга натписана слова без титле: д, 

м, х, ж, е, ст, з, и, б и нека друга. 

За разлику од слова д у врсти, натписано д нема ножице, док му је десна 

коса линија продужена изнад темена и лучно савијена у леву страну: налюдма 

(592б),  адама (593а), два (603б), чнїа (626б) итд. 

Натписано м јавља се врло често, увек у истој позицији на крају речи. Има 

развучен облик у виду криве таласасте линије, врло често налик на мало писано 

латинично m. Овакво развучено натписано м  јавља се у српскословенским 

рукописима још у XIV веку (Ђорђић 1990: 187). 

У односу на нормално х, чији су краци јако издужени и иду дубоко испод 

доње линије, натписано х  има скраћен облик који подсећа на савремено мало 

ћирилично х: смотр (608б), хѥрвіме (610а), я  (620б) итд. 

Натписано ст  пише се тако што се слову т скраћује стабло, десни део 

водоравне пречкице се брише, а леви се продужава и на крају лучно савија надоле, 

тако да у виду титле наткриљује натписано слово с. Тако су нпр. написане речи: 

шестъ (596б), влаадостъ (606а), старостъ (617б) и др. 

На крају реда, ретко у средини, пишу се натписана слова е, и  и  б  у 

водоравном положају, тј. ротирана за 90° удесно. 
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4.4. Састављено писање речи 

Састављено писање речи устаљена је особина свих старих рукописа, као и 

многих старих штампаних књига. Готово све акценатске целине, проклитике и 

енклитике с акцентованим речима испред или иза којих стоје, Венцловић пише 

састављено: аѡна дагаслшаа ираадим покђи (597б), видимте даси сасма лѣпъ ихбавъ 

момакъ  скрасна  стаса  (608б), ѡваком  дѣвока  нато  ѡтговоры  тем  рече  (616б), наате 

инаамекѥсе  дотерати  (618б), како  занеке  исадсе  поговара  (639а), датжимо  затобомъ 

незнаюђи кдъсисе подеѡ (657б) итд. 

4.5. Скраћенице 

Начинима који су уобичајени и у другим старим рукописима Венцловић 

многе речи пише скраћено. То су пре свега речи које означавају разне богословске 

појмове као што су: богъ, богородица,  господъ,  іиссъ,  христосъ,  дхъ, 

апостолъ,  аггелъ, архаггелъ,  єѵаггелїе,  троица,  благословъ  итд. У другу 

категорију спадају обичне али врло фреквентне речи какве су: човѣкъ,  рече, 

глаголати, мѣсецъ, сынъ, царъ, данасъ, чистъ, небо итд. 

Најчешћи начин скраћивања је писање титле изнад речи: бъ  (богъ),  ісъ 

(іиссъ), хс (христосъ), агли (аггели), архаглъ (архаггелъ), ми (мати), чла (чловѣка) итд.  

Други, врло чест начин је скраћивање помоћу натписаног слова под 

титлом. Најчешће се под титлом пише слово с, а затим и нека друга слова као што 

су т, г, ч, о: бства = божаства  (592а), гдъ =  господъ  (592а), гпдске =  господске  (591б), 

апла =  апостола  (593а), оускнђе =  оускрснђе  (592б), пртол =  престол  (591б), нно = 

небесно (591б), чаа = чистаа (592а), диное = достоиное (592а), млтъ = милостъ (592б), 

чвчакога = човѣчаскога (593а), гдара = господара (593а); свѣ = свѣтъ (598а, 604а, 610а...); 

є лїе = єѵаггелїе  (681а, 682а), є листъ = єѵаггелистъ  (598б, 633б, 657а...), є лском = 

єѵаггелском (640а); ре = рече (609а, 609б, 610а..., 36х); трца = троица (595а, 708а), трце 

= троице (613б, 708а..., 5х) итд. 

Трећи начин скраћивања је писање натписаног слова без титле. У средини 

речи то је најчешће натписано д: влчца  =  владычица  (610б, 697б..., 4х),  блтъ  = 

благодатъ (638а, 641б, 655б..., 23х), двъ = давыдъ (605б, 624а, 630б..., 22х), прча = 
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предтеча (600б, 682а..., 5х), млцъ = младенацъ (684а), влка = владыка (602б, 685б..., 

4х), прпбнъ = преподобанъ (635б), првнъ = праведанъ (623б) итд. 

На крају речи најчешће се натписује слово м, често се натписују слова х, д, 

т, ређе остала: шаал  (596б), тЂин  (611б), оубогі  (651б), през  (619а), обрадов  

(654б), момч  (609а), заповѣ  (628а, 629а), неиспня   (644б), яв  (680б), свѣ  (686а) 

итд. 

Речи се у огромној већини случајева скраћују изостављањем једног, два 

или више слова из средине речи: ба  = богородица, дца  = дѣвица, мтва  = 

молитва, млти  =  милости, є листъ  =  єѵаггелистъ, трца  =  троица, блгти  = 

благодати, влчца  =  владычица  итд. Скраћивање изостављањем краја речи, 

врло је ретко: а = аггелъ (609б, 610а, 670б), тл = тлкованїе (682б), гл  = главы 

(693б), л = лка (710а) и сл. Понекад се крај речи изоставља када се реч нађе на 

крају реда: то = тобою (676б). 

Речца же, било да се јавља самостално или у саставу односних и одричних 

заменица, прилога и сл, често се пише скраћено тако што се на крају речи пише 

надметнуто ж, а е се изоставља: ѡтъ  анн   (606а), теб  (677б), радост  (678а),  

(606а, 693б), єг  (595а, 649а, 704б), ѥм  (649а), никт  (594б), ничт  (659а), никак 

(649а), як (652а) итд. Слично се на више места понаша и повратна речца се, с том 

разликом што се слово с пише под титлом: рад (647б, 676а), рад (606б, 649б), 

валядїаш (597б) и сл. 

У речи пророкъ  и у речима изведеним од ње, иако се ниједно слово не 

изоставља, скоро редовно пишу се под титлом два надметнута спојена слова о у 

виду положене осмице. За овакво писање има близу стотину примера: пророкъ 

(598а, 599а, 600а..., 26х), пророка  (598а, 605а, 618б..., 16х), пророк (600б, 701б), 

пророцы  (605а, 610а, 624а..., 11х), пророчица  (682б), пророчаство  (617а, 716а), пророчаскы 

(682а), пророчаска (686б) итд. 

Неколико пута среће се и једно натписано о под титлом, док се о у другом 

слогу пише на основној линији: прокъ  (629б), прокаа  (638а), прочаства  (594б), 

прочаске (605а, 695а) и сл.  
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4.6. Писање бројева 

На старословенски, односно српскословенски начин, писањем 

одговарајућих слова са титлом, Венцловић пише бројеве када жели да означи 

датум, редни број слова (беседе), бројеве глава и зачела и сл: Мѣсеца марта въ кє 

данъ „... 25. дан“ (591а), Слово г   из поченїа на благовѣщенїе „слово 13...“ (720б), 

слово зде а  „слово овде 11“ (693б), из трбе   „из Трубе 1“ (652б), къ коринтомъ 

оу  зачел  рѳ „... у зачелу 159“  (713а),  лка  глава   „Лука, глава 1“ (710а),  се 

глава  к  „ово је глава 24“ (693б),  єѵаггелїе  ѡтъ  лкы  зачело    „... зачело 4“ 

(681а), глава   зачело   „глава 1, зачело 3“ (652б), по рогѥню іѡ на  даана „... на 

40 дана“ (639б) итд. 

Поред оваквог начина, редни бројеви беседа и њихових делова често се 

пишу словима у пуном облику: Слово  второе  (595а),  Слово  третїе  (603б),  Слово  седмое 

(666а), деветое Слово (679б), третїа честъ сего слова (704б), Четвртаа честъ (644а), Четврто 

хисе (621а), Петое хисе сего слова (649б) итд. 

На исти начин, дакле у пуном облику а не словима с титлом, пише се и 

већина основних, редних и збирних бројева у Беседама: дигоше се два кнеза (702б), 

имаа дваистъ и ѥданъ данъ  (702б),  хиляд  година  (596а),   првоме нанижемъ  хор 

(698б),  на  тређы  данъ  (639а),  девето  небо  (716б), дванадесетога  слова  (710а),  за  оваа 

ѡсмора небеса (715а), ѡтъ десеторы божїи заповѣды (634а) итд. 

4.7. Велико слово 

У рукопису Беседа налазимо, углавном на почетку већих целина, приличан 

број великих слова у виду орнаментисаних иницијала. Таква су слова на пример: З 

(591а), С (603б), П (710а), В (676б), С (704б), Н (716б) итд. Такође, има и увећаних 

почетних слова која по висини запремају два, три, понекад и четири реда: П 

(615б), К (631б), З (644а), С (657б), И (698б), М (702а) итд. 

Властите именице пишу се малим словом, осим малобројних изузетака: 

архаггелъ Гавріилъ (666а), Гаѵріилъ (693а), Гаѵріила (652а), ѡ Гаѵро архаггеле (674а), 

Ное (680б, 681а), Іссъ сирахъ (693б), планета Венсъ (712а). 
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Доста често велико слово пише се у насловима беседа (слова) и њихових 

делова: Слово  второе  (595а), Слово  третїе  (603б), Слово  седмое  (666а), Слово  осмое  (676б), 

Слово  десетое  (681а), Сказіиванѥ  второе  (710а), Третїа  честъ  (637б, 704б), Четвртаа  честъ 

(644а), Четврто хисе (621а), Петое хисе (649б) итд. Понекад се наслови пишу у целини 

великим словима: ВТОРАА ЧЕСТx (600б) и сл. 

При навођењу директног говора на почетку реченице често се пише велико 

слово: да и пакы рек Рад се владычице (594а), то іѡ изглаасы Рад се ѡбрадованнаа 

(605б), рече к ніѡзи Слша невѣсто божїа (607б), рече дѣвица Не смђа се (617б), 

рече  іѡсифъ То ти велимъ (617б), рече  іѡсифъ Како  е годъ то было (618б), рече  іѡсифъ 

Но како се я не бы язвїѡ (622а), овако  свакомъ говоры Брађо тко  е оу чем ѡдъ бога 

зазваатъ (665б), говоређи Брађо нїе наша браанъ и ратъ (699б) итд. 

У осталим примерима – има их нешто преко стотине – тешко је уочити 

неку правилност у погледу употребе великог слова: оно се понекад пише на 

почетку већих смисаоних целина, понекад на почетку реченице, али врло често и 

у средини реченице. 

4.8. Интерпункција 

У Беседама налазимо следеће знаке интерпункције: тачку ( или ), зарез (), 

две тачке (), две тачке са цртом () и три тачке (, ретко ). 

Тачка је најчешћи знак интерпункције. Венцловић је пише чешће на 

средини реда (), ређе на доњој основној линији (). При томе се тачка врло често 

колеба између ова два положаја, па је немогуће прецизно утврдити да ли је ближа 

средини или доњој линији. 

Зарез је врло чест знак, али далеко ређи од тачке (на сваких шест до седам 

тачака долази један зарез). И тачка и зарез имају функцију данашњих 

одговарајућих знакова, али се врло често пишу и унутар реченице после 

одређених смисаоних или синтаксичких целина. 

За две тачке примера има око стотину. Оне се најчешће пишу после већих 

садржајних целина, често на местима где би по данашњим правилима дошао нови 
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ред. Међутим, има примера у којима се и тачка, и зарез, и две тачке пишу и тамо 

где данас не би дошао никакав знак интерпункције. 

Иза појединих беседа или њихових делова, после речи аминъ којом се 

обично завршавају, па према томе на почетку новога слова или дела, често се 

пишу три тачке: аминъ  Слово  третїе  (603б), аминъ  третїа  честъ  сего  слова  (615б), 

аминъ  Четвртаа  честъ  (644а), аминъ  Слово  петое  здѣ  (652б), аминъ  Слово  тогоже 

лазара зде шестое (661а), аминъ Слово седмое (666а), аминъ Слово осмое (676б), аминъ 

Сказіиванѥ второе (710а), аминъ Втораа честъ сего слова (716б) итд. 

У истом положају пишу се такође и две тачке с валовитом водоравном 

линијом, ређе две тачке без линије: аминъ Слово второе (595а), аминъ втораа честъ 

сего  слова  (610а, 657б, 672а, 686б), аминъ  Петое  хисе  сего  слова  (649б); аминъ  Слово 

четвртое (624б/625), аминъ втораа честъ (631б), аминъ третїа честъ сего слова  (704б) 

итд. 

4.9. Писање и изговор грчких слова 

 Слово ѵ 4.9.1.

Слово ѵ  (ижица) у старословенском језику јавља се у речима грчког 

порекла, као еквивалент грчког слова υ (ипсилон). 

Код Венцловића ижица се у различитим гласовним вредностима и у 

различитим положајима среће како у грчким, тако и у српским речима, а има је и 

у понеком турцизму. Најпре, постоје две варијанте овога слова: обична ижица (ѵ) 

и ижица с двема напоредним тачкама изнад слова (). У уставном писму XVI века 

ижица с двема тачкама имала је гласовну вредност и, док се она без тачака 

изговарала као в (Ђорђић 1990: 114). Слично је и по црквенословенском 

правопису: ако изнад ижице има неки знак (, , ), она се изговара као и, ижица 

без знака чита се као в. У наставку доносимо приказ дистрибуције ове две 

графеме у Венцловићевим Беседама. 



 

82 

 Слово ѵ пише се у грчким и у једном броју негрчких речи у вредности 4.9.1.1.

гласа в: єѵаггелистъ (598б..., 9х), єѵаггелїю (657б..., 7х), єѵаггелїе (681а..., 5х), 

єѵаггелске (725а); єѵва (591б..., 7х), єѵв (611а..., 3х), єѵвы (655а, 667б), єѵвино 

(604а); паѵаѡ (659а, 668б), паѵелъ (695б), паѵла (697б), паѵлов (651б, 665а); гаѵріилъ 

(596а..., 21х), гаѵрїилъ (596а..., 4х), гаѵрилъ (595б, 716а), гаѵріила (607б..., 5х), гаѵріил 

(591б, 615б); аѵраамова (630а), аѵвраамова (602а), аѵраамскымъ (637а); ѥѵрескы (591б), 

ѥѵрескы (706б), єѵрескы (689а). 

Треба напоменути да се све наведене грчке речи срећу написане и са 

словом в место ижице, неке чешће, друге ређе, нпр: євангѥлїю  (652б), ѥвреянк 

(623б), гавріилъ (654б...), євва (597б...) итд. 

Такође, налазимо примере негрчких речи, додуше не тако бројне, у којима 

Венцловић употребљава ижицу уместо очекиваног в: даѵно  (600а),  даѵнашнѥга 

(693б), понаѵля (631б), раѵвнїимъ (592б); каѵг (725а), каѵтаномъ (641а).Слово  

пише се у вредности вокала и у грчким речима на месту грчког υ (ипсилон): 

ѥгпатъ (636б, 672а), ѥгпта (640а, 710б), ѥгпта (648б), ѥгпт (640а, 644б, 645а), 

ѥгпатск (712а) итд. – укупно 12х; мро (593б..., 4х), мромъ (646б), мроносимаа 

(606б), мроположнице (606б) итд. – укупно 8х; кпарисъ (649а...) – укупно 4х; смеѡна 

(639б), смеѡню (650б) – 2х; постаасїю (649б < грч. ὑπόστασις). 

 Слово  пише се у истој вредности али у српским речима иза меких 4.9.1.2.

сугласника љ, њ, ђ: оу добро вол (723а..., 5х); нма (619б..., 16х), нхъ (599а..., 5х), 

нхъ (598а..., 3х), нхово (628б, 722б), нхове (703а, 725б); бнща (711б), на добро 

нвы  (664а), мати  на  рк  нха  (596б),  нхаюђи  (668б),  променвата  (611а),  тгнъ 

(620а), госпог (694а), по лег (706б). 

 Одступање од досад наведених примера представљају случајеви писања ѵ, 4.9.1.3.

али не у вредности гласа в него гласа ј. Све примере за ово налазимо у једном 

истом личном имену: моѵсе (605а, 629б, 694а), моѵсеа (629б, 694б), моѵсеѡвы (650б, 

653б), моѵсеѡв (617а, 644б); једном са : мосею (677а). 
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 Слово ѳ 4.9.2.

Слово ѳ (тита) одговара грчком слову ϑ (thēta). Има га у старословенском 

као и у црквенословенском писму и јавља се најчешће у непреведеним грчким 

речима. Будући да се од најранијих времена замењује словом т, вероватно се тако 

и изговарало, мада има мишљења да су ово слово образованији Словени 

изговарали онако како се овај глас изговарао у византијском грчком (и како се 

изговара и данас у савременом грчком језику) (Ђорђић 1990: 36). 

У Венцловићевим Беседама слово ѳ јавља се укупно 25 пута у десетак 

именица и понеком придеву. Изузев каѳоличаскаа  (714б, 718а), све су остале речи 

са словом ѳ топоними и антропоними: виѳлѣемъ  (604б, 619б),  виѳлѣеме  (624б), 

витѳлѣема  (614б);  ариматѳеа  (640а); виѳаны  (634б); аѳонск  (696а); назаареѳъ  (636а, 

653б), назареѳа  (636а); єлисаавеѳа  (681б, 682а, 683а), єлисавѣѳа  (681а), єлисавѣѳъ 

(682а), єлисавеѳе  (645а), ѥлисавеѳы  (690б), ѥлисаавеѳомъ  (690б); рѳа  (639а), рѳы 

(634а); сиѳ (634а); матѳаанова (640а). 

Занимљиво је да се нека имена чешће пишу са словом т: єлисаавета  (597а, 

601б, 618б..., 7х), єлисаавете  (614б,  639б, 684б), єлисавѣта  (682б, 690б), елисавета 

(597а, 684а) итд. – укупно 28 примера; назааретъ (596а, 600а, 604б..., 7х), назаретъ 

(601а, 610а), назааретъ (600б), назаарет (620а) – укупно 11 примера. 

У значењу броја 9 слово ѳ среће се у сложеном броју 159: рѳ (713а). 

 Слово ѯ 4.9.3.

Грчко слово ѯ у старословенској ћирилици, поред тога што је означавало 

број 60, писало се у вредности кс у речима грчког порекла: алеѯандръ, маѯимъ, 

маѯимиянъ, ѯанъѳии итд. 

Ово слово налазимо код Венцловића у позајмљеницама маѯима  (625а), 

малаѯаавати  (677б), финиѯъ  (649а, 693б, 709б). Уз последњи пример напоменули 

бисмо да ову именицу Венцловић трипут пише финиѯъ, а једном финикъ (695а).  
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 Слово ѱ 4.9.4.

У старословенској ћирилици грчко слово ѱ, поред тога што је служило као 

бројни знак за 700, писало се у речима грчкога порекла у вредности пс (нпр. 

ѱалмъ).  

У Венцловићевим Беседама слово ѱ јавља се тридесетак пута. Што се тиче 

речи грчког порекла, писање ѱ ограничено је на основу ѱалм-/ѱалом-: ѱаломъ 

(710б), ѱалма (670а..., 3х), ѱалм/ѱалм/ѱалм (604а, 696б, 669б..., 16х), ѱаломніикъ 

(662б),  ѱаломніикъ  (659а), ѱаломникомъ  (677б/678а), ѱалмопѣвацъ  (709б); 

ѱаломскымъ (605б). Од истог корена налазимо још и именицу ѱалтиръ (625а). 

Група пс у поменутој грчкој речи не пише се помоћу слова ѱ само у једном 

примеру: псалм (700а). 

Мимо наведених грчких речи, слово ѱ Венцловић користи и за писање 

српског корена псов-/псуј-: ѱовати (724б), наѱемъ (618а), ѱе (725а), ѱоваѡ (706а), 

ѱюђи (619а). 

 Писање и изговор групе гг 4.9.5.

Као и у старословенском и српскословенском, тако исто и код Венцловића 

налазимо примере писања групе гг у вредности нг у грчким речима и по угледу на 

грчку ортографију. Овакво писање јавља се само у једном грчком корену и у врло 

фреквентним речима: /аггелъ аггелъ (укупно 202х) и ар /хаггелъ архаггелъ (укупно 

71х). 

У односу на број примера с писањем -гг-, занемарљив је број примера у 

којима се ове две речи пишу са -нг- или -нг-: ангѥлаа  (630б), ангѥли  (704б); 

архангѥлъ  (597а, 656б); ангѥлаа  (708а, 710а), архангелъ  (668а), архангелъ  (669б); 

једном такође са -нгг-: анггелскы (679б). 

Вероватно под утицајем ових грчких речи, гг се пише и у словенским 

речима аггнице (607а), яггнѥта (661б). 
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4.10. Самогласници 

 Писање и изговор јерова 4.10.1.

Венцловић у Беседама употребљава готово искључиво дебело јер (ъ). У 

односу на укупан број примера с дебелим јером (близу 5000), за танко јер (ь) може 

се рећи да се пише само по изузетку (укупно око 70 пута). Разлоге за писање 

управо дебелог јера треба тражити и у томе што се Венцловић, као и други 

Рачани, служио руским црквеним књигама, од којих је неке и сам преводио и 

прерађивао (Јовановић 1911: 144). 

 Писање танког јера (ь) донекле је позиционо условљено. Најпре, оно се у 4.10.1.1.

више од половине случајева пише иза меких сугласника љ, њ, ретко ђ, углавном 

на крају речи: оудіиль (612а, 622б, 647а..., 7х), спаситель (641б, 659а..., 4х), исраиль 

(690а), хранитель  (687а), мчитель  (591б), створитель  (665а), оугаль  (707а), шкааль 

(628а); огань (594б, 602а, 630б..., 6х), господань (668а, 671б..., 5х), меЂь (661б). 

У неколико случајева писањем танког јера означава се слоготворно р: 

дрьжацъ (665а), прьвы (645а), крьвы (643б), сврьши (623б), задрьжаава (615б). 

 На крају речи, и много ређе у средини, пише се дебело јер које нема 4.10.1.2.

никакву гласовну вредност, тзв. мукло јер. 

а) Највећи број примера – око 4500 – отпада на писање дебелог јера на 

крају речи иза сугласника: истокъ (594б), драагъ (646а), могохъ (599а), потопъ (592б), 

хлебъ  (673а),  правъ  (598б),  кмъ  (596б), ѡсифъ  (598б),  почастъ  (607б),  хдъ  (627а), 

віисъ (631а), хедепсзъ (621б), минлъ (594б), докторъ (603а), попевамъ (593а), чданъ 

(607б), хичъ (617а), мжъ (609б, 636а), рекнешъ (602б) итд. 

На месту ъ врло често се пише пајерак (), али готово редовно у 

проклитикама или испред енклитика: код  себе  (598б), кроз  оуши  (620б), над  нами 

(625а), пред собомъ (678б); рад самъ (591а), прав си (617б), цѣном сте (662а), с тобом 

с (665а), леп сам ти гласъ (600б), приватиш ми (608б), молим те (618а), изржіим га 

(618а), снебивам се (591б), ніисам ли (616а), човѣк ђе (624а), аггелѡв же (648а) итд. 

С пајерком се често пишу и предлози к (г испред звучних сугласника) и с 

(з испред звучних сугласника, ш испред њ): к нѥм (694б, ... 164х), г болѥм (630а, 
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... 33х), с нама (598а, ... 110х), з блата (614а, ... 73х), ш ніиме (597б, ... 11х), ш ніѡме 

(598б, ... 14х) итд. 

б) За мукло јер у средини речи има неколико десетина примера: 

господъска  (691а),  господъства  (722б),  безневѣстънаа  (647б),  рѣчъма  (633б), 

дѣвъставніике  (638б),  оударъцемъ  (629б),  мъномъ  (617б),  хіилешъно  (622б), 

навъходоносора  (594б),  данасъке  (603б, 604б),  пріиморъю  (695а),  Ђаволъбаше  (655а), 

спрођъсталице (637б) итд. 

Много чешће се на месту муклог јера у средини речи пише пајерак: подобно 

(595а),  ленивци  (677б),  сладка  (628а, 679б),  слжбомъ  (695б),  сзно  (654а, 698а), 

пакла (655а, 660а), момкомъ (611б, 615б), конце (594а), слѣпцима  (713а), телесноме 

(625а), кратко (656а), помођница (627а), оцтомъ (640а), ѥчма (634а), брашно (678а), 

помощнице (594а) итд. 

С пајерком се врло често пишу и префикси из/ис, раз, без, въз/оуз/з, низ: 

избавїѡ (703б), изказемъ (609б), исплести (635а), раздрешенїе (594а), разточы (688а), 

бездномъ  (632а),  безсмртнымъ  (641б),  възведе  (593б),  оуздигнти  (708а),  змог 

(633а), низложы (688а), низтры (644а) итд. 

 Има неколико случајева, али са доста примера, у којима се дебело јер 4.10.1.3.

изговарало као а. 

а) У предлозима въ, къ, съ: въ вѣкы (595а, 603б, 610а..., 10х), въ време (649а, 

681а),  въ  чревѣ  (598а, 606б..., 5х),  въ  светыхъ  (591а),  въ  тмѣ  (648а),  въ  знаменїе 

(650б), въ земли (658б) итд; къ господ (672а), къ коринтомъ (713а), къ мнѣ (683б), 

къ  спасенїнїю  (594а),  къ  своеи  (684б) итд; съ  снцемъ  (719а),  съ  словомъ  (692б), съ 

страхомъ  (624а, 626а..., 6х),  съ  спажаанѥмъ  (638б),  съ  слшкинями  (637а),  съ  зноемъ 

(628а),  съ  шегомъ  (609б),  съ  женама  (637а),  съ  ѕвѣздами  (672а),  съ  мномъ  (611б, 

613а..., 5х),  съ  ѱаломникомъ  (677б/678а),  съ  безначелнымъ  (652б),  съ  чловѣкы 

(593б), съ въсеми (661а) итд. 

б) У префиксима въ-, вън-, въз-/въс-, съ- дебело јер такође се изговарало као 

а: въвести  (649а),  въжегшїи  (650а),  невъместимаго  (592а, 606б),  въплщеннаа  (658б), 

въселѥнн  (623а, 627а, 648а),  въхода  (594б, 651а),  въчинити  (652б); вънже  (593б), 

въниде  (606б, 681а),  вънима  (646а); възведе  (593б),  възглаголати  (648а),  въздше 
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(648б),  възметъ  (678а),  възнесена  (660а),  възрадовасте  (678а),  възсїа  (676б),  възапіи 

(682а), въскликните (663а), въспитаа (650б), въстекшїа (648а), въсхвалетъ (681а) итд; 

събезначелнаа  (593б),  съблазн  (651а),  съвѣтника  (633а),  съгласно  (649б),  съдржство 

(610а),  съжаліѡ  (599б),  съжеђи  (642б),  създатель  (626б),  съзыдати  (643б),  съзнанѥ 

(716а),  съспе  (647а),  състала  (627а),  съсдъ  (668б),  съхрааны  (651а),  съчини  (651а), 

съчвахъ (622а), съшады (677б) итд. 

Префикс въз-/въс- представља особеност црквеног језика у Венцловићевим 

рукописима. Уместо њега, у оним деловима текста у којима преовлађују црте 

народног језика, јавља се врло често префикс уз: оузбде, оуздигохъ, оускрснђе, 

здизати, зраадїѡ, звишемо, змог, скрсъ итд. 

г) Одступања у писању и изговору дебелог јера као а налазимо за неке 

случајеве под а) и б), тачније за предлоге къ и  съ и за префикс съ-. Једна врста 

одступања тиче се њиховог писања с пајерком или с нултим знаком, друга се 

односи на њихово писање с вокализованим полугласником: ка, са, са-. 

О писању предлога къ и съ већ је било речи.91 Префикс съ- такође се пише с 

пајерком, ређе, и с нултим знаком, врло често. При томе с/с  испред звучних 

сугласника б, д, г прелази у з/з: снизіиванѥ (674б), сносити (601а), сѥднаачити (688а) 

итд; збити  (701б), згрѣшїѡ  (624а), здесити  (692б) итд; свѣза  (703а), скрити  (659б), 

смиловааня  (615а),  сплести  (600а),  створитель  (665а) итд.;  зборища  (619а),  зглашенѥ 

(655а), здѣтна (636а) итд. 

д) Поред поменутих, постоји још једно значајније одступање у погледу 

изговора везано за предлоге къ, съ и префикс съ-. Наиме, у њима се, и онда кад су 

се писали с јером, то јер није увек изговарало као а. В. Јовановић, наводећи овакве 

случајеве у Мачу духовном: сьвѣзаѡ, ськрїе, съгрѣшенїа, съмрть, сьбыло се, сьтворил итд. 

пропраћа их одговарајућим примерима у којима иза префикса с имамо нулту 

графему или з испред звучних сугласника: скривено,  згрѣшемо,  смртныма,  збило  се, 

створїѡ итд, да би на крају констатовао: „полугласник се није изговарао, што јасно 

показују примери где је он испао, па извршена асимилација сугласника, а што се у 

неким од њих писао, то је само услед утицаја црквеног језика“ (Јовановић 1911: 

                                                 
91 Видети поглавље 4.10.1.2а. 
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146). Овакву слику у потпуности потврђују и примери из нашег рукописа, с тим 

што се наведена појава не односи само на префикс съ- који наводи Јовановић, него 

у подједнакој мери и на предлог съ и, у мањој мери, на предлог къ.  

 Вокализацијом прасловенских полугласника, тврдог и меког, у јаком 4.10.1.4.

положају на српском терену добијен је у књижевном језику и у већини говора 

један исти рефлекс, а. Примера с оваквом, српскословенском или српском 

вокализацијом, код Венцловића има веома много – близу 900 – у различитим 

положајима: любавъ  (592б, 707а), саздатъ (599б), празанъ (600а), оганъ (602б, 645а), 

данасъ (608а), лажливы (609б), жазалъ (622б, 652а), изабра (677а), пророчаска (686б), 

мачъ (688б), савъ (697б), кратакъ (710а), слободанъ (713б) итд. 

 Самогласник е 4.10.2.

Вокал е обележава се словима е и ѣ. При томе се прво слово јавља у две 

варијанте: тзв. уско е и тзв. широко є. На почетку речи широко є пише се око десет 

пута чешће него е: єво  (607б, 609б, 612а... 62х),  єстъ  (599а, 635б, 665б... 14х),  єго 

(649а, 649б... 13х), єѵаггелистъ (598б, 633б... 9х), єлисаавета (597а, 601б... 7х), єѵва 

(591б, 609а... 7х),  єлеѥмъ  (664б),  єѯиклкъ  (699а),  єшкіиле  (707а) итд. – око 350х. 

Као што се из примера види, слово є у наведеној позицији може означавати било е 

било је. 

У свим осталим случајевима у вредности вокала е пишу се слова е и ѣ (јат). 

Пошто је Венцловићев језик у основи екавски, с незнатним бројем икавизама и 

ијекавизама, то је узајамно мешање ова два слова сасвим уобичајена појава. 

 Налазимо најпре велики број примера за писање е на месту етимолошког 4.10.2.1.

ѣ. Ту можемо разликовати неколико случајева: 

а) речи у којима се пише искључиво е: беседа  (601а, 612а, 614б..., 43x), 

зактева  (631а, 643а..., 5х), доле  (599б, 601а, 604а..., 19х), време  (604а, 610а, 624а..., 

14х), стрепіимъ (612а, 614б..., 5х), чрева (614б, 661б..., 5х), колено (625а, 678б) итд. – 

385х; 

б) речи које се чешће пишу са е, ређе с јатом: место (623б, 695б, 697а..., 41х), 

ѡвде  (612б, 636а, 641б..., 24х), видети  (599а, 609а...,11х), лепо  (597б, 599а, 600б..., 
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28x), дететомъ  (593а, 612а..., 4х), црево  (601а, 602а..., 8х), прибежище  (594а, 607б..., 

6х) итд. – 562х; наспрам: мѣсто (603а, 650а..., 7 х), ѡвдѣ (654а), видѣти (698а, 710б, 

719б), лѣпо  (605б, 723б), дѣтетомъ  (597а), црѣво  (642б), прибѣгнти  (614а) итд. – 

111х. 

У погледу мешања е и ѣ индикативни су примери суседних именица у 

којима се један исти наставак некад пише као е у обема, а некад као ѣ у једној а е у 

другој: ѡ бозе спасе (654б, 669а, 680а, 684б), али: ѡ бозѣ спасе (663а, 681а). 

в) речи које се чешће пишу с јатом него са е: вѣкъ (596а, 660б, 663а..., 40 х), 

благовѣщенїе  (591а, 595а, 603б..., 24x), вѣра  (657б, 715а, 715б..., 40 х), тѣло  (601б, 

625б, 629б..., 22х), рѣчъ (643а, 646а, 647а..., 57 х), грѣхъ (599б, 619б, 643б..., 35 х), 

гдѣ (599б, 613а, 617б..., 31 х), заповѣдъ (628а, 629а..., 10 х) итд. – 748х; наспрам: 

вечне  (606а), благовещенїе  (666а, 710а), вери  (685б),  тело  (662а),  речъ  (640а, 658а, 

659б..., 30х), грешнїике (704б), где (602б, 614а..., 7х), заповеди (663б, 702а, 726б) итд. 

– 157х; 

г) речи које се увек пишу с јатом тамо где му је по етимологији место: 

свѣтъ (598а, 604а, 615а...), свѣтлы (604а, 646а..., 4х), цѣло (598б, 604а, 629б..., 15х), 

цвѣтъ (607а), цѣлованїе (653а), вѣщо (633а, 714б, 722а), рѣка (592б, 665а, 680а) итд. 

– 335х. 

 Писање ѣ уместо етимолошког е сразмерно је ређе у односу на обрнуте 4.10.2.2.

случајеве. Јавља се у око 170 примера: прилог вѣђъ (596а, 602б, 610а..., 64 х), 

понавѣђаа (720а), свѣты (699а, 708а), свѣтааца (708а), свѣтковати (722а), свѣтиню 

(718б), свѣга (643б, 694а), свѣм (603а, 625б..., 8х), поглѣдни (646б), поглѣднѡ (615а, 

654б, 670а), наглѣдати (620а), ѡбѣђали (723а), здѣсила (697б), дрвѣта (656б), дрвѣт 

(632а, 656б), распѣтъ (709б, 717а), вѣщъ „ствар“ (601а), рѣђи (666а), вок. квотѣ 

(650б) итд. 

Исте речи налазимо и с правилним етимолошким е, додуше неке ређе неке 

чешће: веђъ  (621б, само једном наспрам вѣђъ 64х), прид. света  (678а), свега  (593б, 

599б, 627а..., 20х), свем  (591а, 592б, 596а..., 25х), погледн  (674б, 685а..., 4х), 

нагледати (684а), здесило (698а, 704а), придесило (620а, 644а, 646б), дрвета (662б), ређи 

(599а, 611б..., 8х) итд. 
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 Слово ѣ пише се и у неким речима грчког порекла, што је и 4.10.2.3.

црквенословенска правописна црта: єлисавѣта (682б, 690б), єлисавѣѳа (681а), 

єлисаавѣти (684а) итд. – 8х, али и: елисавета (597а, 682б, 684а), єлисавето (685а) итд; 

виѳлѣемъ (604б, 619б), витѳлѣема (614б), виѳлѣеме (624б); витцѣда (640б). 

Као што се из наведених примера види, осим што је у појединим речима за 

обележавање вокала е преферирао некад е,  а некад ѣ, Венцловић се није много 

оптерећивао писањем овог гласа. Претпостављамо да је то стога што е и ѣ није 

разликовао у изговору, па се није трудио ни да их разликује у писању. Доказе за 

то налазимо скоро на свакој страници рукописа. Врло често налазимо на врло 

малом простору поређане различите случајеве узајамног мешања е и ѣ. Тако на 

пример, у једној истој речи може бити и е уместо ѣ и ѣ уместо е: лепозглѣдно (646б, 

656б). 

Сличне примере срећемо и у кратким реченицама као што су: ѡтпочины 

вѣђъ з беседе (615б), како е кои свѣты собомъ ѡвде заслжїѡ (699а), крозъ ов мою бесед 

вѣђъ оушаѡ е оу тебе (612б).  

Пошто смо већ констатовали да је Венцловићев језик у основи екавски, 

остаје нам да размотримо примере икавизама и ијекавизама који се у Беседама 

срећу.  

Икавизмима у Венцловићевим делима посебно се бавио Александар 

Албијанић (Албијанић 1982, 1987). У корпусу од близу 1500 страна рукописа 

Албијанић издваја две групе икавизама: фонетске и морфолошке. Међу 

фонетским икавизмима, који су резултат асимилације ѣј > иј, он разматра пре 

свега глаголе сејати (насејати, посејати, засејати), смејати се, подсмејати се, 

грејати, за које наводи низ примера с икавском заменом јата: сијати, сијем, сије, 

насијати, посијао, подсмија (се) итд. 

У нашем рукопису примера овог типа има врло мало, тачније од наведених 

глагола само један: подсмїа се (657а). Других облика, ни икавских ни екавских, од 

истога глагола нема, као ни од глагола грејати. Од глагола сејати има неколико 

облика, али су сви екавски: посеана  (593а), посеан  (642б), посѣаатымъ  (664а), 

разсеаннымъ (603а). 
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С друге стране, имперфекат од глагола бити у Беседама увек има облике с 

фонетским икавизмом -иј-: бїаше (597б, 598а, 599а..., 25х), быаше (700б, 703б..., 6х), 

быяше (597а, 675а, 691а), бїяше (656б, 689б), бїах (658а, 698а..., 5х), быах (689б). 

Морфолошких икавизама има знатно више него фонетских. А. Албијанић 

наводи читав низ икавизама од глагола волети, горети, желети, живети, летети 

и др: волио, горио, желили, живити, живио, летио, летили итд. (Албијанић 1982: 

86–89; 1987: 239–240) 

Оваквих икавизама и у нашем рукопису има поприличан број: жіивити 

(680а, 692а...,  5х), жывити  (636а), жіивїѡ  (699а, 710а), жіивила  (715б),  жіивилы 

(700а), аор. проживы (658б); затрднити (607б, 622а, 661б), затрднила (614а, 621а..., 

5х),  аор. затрдны  (593а, 645а); изволїѡ  (665а, 708а),  аор. изволы  (644б),  изволы 

(660а), преволы  (615а), благоволы (677а); летїѡ (663б), слетїѡ (666б), ѡдлетїѡ (659б), 

аор. излеты  (664а), полеты  (632б); аор. ѡнемы  (597а, 610а),  занемы  (601б); инф. 

лебдити  (612б), стрепити  (669б), гладнити  (673а), жеднити  (673а), желити  (673а); 

разболїѡ (706б) итд. 

Павле Ивић, говорећи у прилог сремског порекла Венцловићевог, између 

осталог наводи: „Са сремским говорима Гаврилов језик се слаже пре свега у 

погледу екавске замене јата удружене с познатим икавизмима ... и с ијекавизмом у 

речи дијете.“ (Ивић 1997: 17) 

У нашим Беседама ову реч налазимо са ијекавским рефлексом: дїете (591б, 

593а, 612б, 613а..., 25х), дїѥте (623а, 642б, 690б, 698а) – укупно 29х, али и екавски: 

детета  (601б), дѣтет  (611а), дѣтетомъ  (597а), детенце  (660а), деца  (598б, 704а..., 5х), 

дечица (700а), дѣтиня (682б), детинства (613б), здѣтна (636а) итд. – укупно 45х.  

С ијекавским рефлексом налазимо још и: затрднѥти  (656а, 671б) и  мѥды 

(мијед = бакар, месинг, 719а). 
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 Самогласник и 4.10.3.

Вокал и обележава се у Беседама помоћу следећих графема: , , ,и  ы  ї  і,  , ,    

ѵ. Овде смо их навели по фреквенцији, од најчешћих ка најређим, али ради боље 

прегледности наведена слова разматраћемо другачијим редоследом. 

 Слова ї и і не поклапају се ни по броју примера, ни по положају. Грубо 4.10.3.1.

говорећи, у писању удвојеног и скоро редовно се пише і (іи, преко 1000х), ретко ї 

(їи, стотинак пута), док у осталим случајевима преовлађује ї. 

а) У вредности и испред ѡ најчешће се пише ї: бїѡ (618а, 618б, 620а..., 21х), 

говорїѡ  (611а, 618а..., 6х),  родїѡ  (660б, 708а..., 5х), справїѡ  (708а..., 3х),  ѡслободїѡ 

(637б, 668б, 702б); марїѡмъ  (669а), марїѡмъ  (601а, 661а), чїѡмъ  (644б), божїѡ 

(634б, 645а..., 5х), божїѡмъ  (599б, 630а..., 5х), божїѡмъ  (667б); вражіѡмъ 

(628б); жетїѡци (654а), нераадїѡцы (677б), приносїѡц (654б), хвалїѡцемъ (712а), ѡсїѡны 

(703б) итд. 

б) Испред а и е пише се ї, само по изузетку і: божїа  (601а, 603а, 607б..., 

58х), марїа  (609а, 611а, 613б..., 57х), бїаше  (597б, 599а, 627б..., 25х), христїани 

(595а, 615б, 633б..., 14х), валядїаше (597б, 635б..., 9х) итд. – 415х; нїе  (595б, 600а, 

614а..., 60х), марїе (593б, 602б, 607б..., 51х), божїе (601а, 604б, 616а..., 46х), дїете 

(591а, 612б, 623а..., 25х), спасенїе (596а, 606б, 625а..., 13х) итд. – 425х. 

г) У проклитикама и енклитикама вокал и често се пише као ї: чеговиђ лї  е 

(618а), хође лї е слшати (627а), гдѣ лї е що лї е (628а) итд; мчно мї е (623а), товар мї ѥ 

сладакъ (668б) итд; лице тї е хбаво (646а), он тї е прибежище (677б) итд; що сї е достала 

(660б) и др; да  не  бї  е  с  хваломъ  діичїѡ  (688а), кои  бї  е  разметнли  (714б); нї  ѡны 

(620б), нї  чем (628б), нї  кои (637а), нї ѡна (674б) итд.; прї авраам (631б), прї ѡно 

невести (703а) итд. 

д) Испред ј на крају основе (у писању и, і, ) пише се і, ређе ї: аравіискога 

(624а), импер. ѡдбіи  (608а), неокѥсаріиском  (714б),  лтргіиска  (693б); посреде 

размніихъ царствїи (595а), господставнѣшїа господьствї (648а) – 6х; г дѣвокы 

маріи (591б), г дѣвицы маріи (597а) и сл. – 17х, захаріинъ (681а), захаріина (618б, 

681а), богъ  иліинъ  (640а), комп. слабіи: много  снижы  и  слабіи  (705б), сдіина  мати 

(603а), товіина сіина (703а) итд. – 29х; г девокы марїи (600а), реци марїи (600б) и сл. 
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– 8х, рече к марї (666б), много пострашнїи (592а), дат. јед. оу ѥџецїи и піикю (678а), по 

глас исаїин (642а) итд. – 16х; божїіѡ (614б, 684б..., 5х), божїіѡ (725б) – 7х. 

ђ) У неким речима страног порекла у вредности и испред сугласника пише 

се і: на почетку речи: ідоле (605б), ідолскы (658б); ікона (713а), іконоборацъ (701б) и сл. 

– 6х; ірода  (640а), ірѡда  (636б), іродова  (591б); Іссъ  сирахъ  (693б); ісраили  (639а), 

ісраилѥ  (652а); између сугласника: ѥретікомъ  (718б); гаѵрілъ  (672б); сілоамска 

(640б); серафімъ  (707а), серафімск  (707а) и сл. – 5х; хѥрвіми  (593б, 667а..., 5х), 

хѥрвімское (607а) и сл. – 11х; архістратигъ (637б); міхаилъ (652а); стіхъ (661а, 693б); 

само једном са ї: лїване (693б) (поред: ливанскы, въ ливане). 

Неке од наведених примера налазимо написане и на другачији начин: иконе, 

іирода, хѥрвим-, хѥрвіим-, серафим-/серафіим-, михаилъ и сл.  

е) У неким личним именима из Светог писма пише се іи, ређе їи: гаѵріилъ 

(596а, 599б, 611б..., 21х), гаѵріила  (607б, 639б..., 5х), гаѵріиловъ  (636а) итд. – 41х; 

гаѵрїилъ  (596а, 597б..., 4х), гаѵрїила  (661а, 686б); іиссъ  (623б, 630а..., 9х), іисса 

(636а, 638б), іиссово  (683а) итд. – 32х; даніилъ  (705б), даніилъ  (702а), даніила 

(600б); једном и: данїлъ (605б); ѥзекіилева (651а). 

Иста имена ретко се пишу са словом и: гаѵрилъ, иссъ  (6х и једном Іссъ; 

увек када није реч о Исусу Христу: иссъ навіинъ, иссъ сирахъ), данилово и сл. Име 

Језекиљ пише се још и са : ѥзеклъ. 

 Поред основне функције обележавања гласа ј, слово  (и кратко) служило 4.10.3.2.

је, не тако често, и за писање вокала и или групе ји: 

 = и: ак. мн.   (= их): а нѥгове  сврхъ  чда послове  ... и  саама ты  прознааешъ 

(643а), ємманла  (633а), ємманлъ  (717б), исраля  (690а), немаар  (714а). За 

последњи пример, турцизам немаар, није искључено да га је Венцловић 

изговарао са ј а не са и. 

 = ји: ном. јед. архиере: сдїе и владыке архиере поповы многы посташе (630а), 

инстр. мн. архїере: анна що роды мегю пророцы сдїами и архїере (639а), ном. мн. фарисе: 

започеше  велы  книжевницы  и  фарисе  сасма  срдити  се  (664а), лок. јед.  галиле:   кана 

галиле  на  свадбы  (657б), на  свадби  оу  кана  галиле  (634б), дат. јед. ж. рода: рече  к 
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марї архаггелъ (666б), глобе намеђ з досадомъ ираа (702а), нааличны ономе издавна 

пшеницораздаваџї (640а); господъ с тобою Коно е сврхъ неба (661а), ходатаце (615б, 

637б), ходатацы (606а), исходатацы (593б), мхрлесаате (674б), ковласати (664а). 

 У вредности вокала и пише се слово  у две групе примера:  4.10.3.3.

а) у речима грчког порекла: ѥгпатъ (636б, 672а), мро (593б..., 4х), кпарисъ 

(649а...), гпердлїа (709а), смеѡна (639б), постаасїю (649б), мрисны (695а), квотъ 

(630а, 697а), ѥзеклъ (605а, 706б), лтргіиска (693б), одигтрїа (713а) итд.92 

б) у домаћим речима иза меких сугласника љ, њ, ђ: вол  (723а..., 5х); нма 

(619б..., 16х), нхъ (599а..., 5х), нвы (664а), нха (596б), променвата (611а), стаанла 

(618а); тгнъ (620а), госпог (694а), лег (706б) итд.93 

Слово  у оваквим примерима имало је двојаку функцију: да означи вокал 

и и уједно мекоћу претходног сугласника. Такву употребу овога слова не 

налазимо у српскословенским споменицима и она се као оригиналан ортографски 

поступак приписује Венцловићу (Јовановић 1911: 129). 

 У свим осталим случајевима вокал и обележава се словима и и ы.  4.10.3.4.

У XVIII веку вокал ы је на српском терену већ био изједначен са вокалом 

и. Писање диграма ы  се, међутим, у ортограским манирима задржало и писало 

тамо где му је по етимологији било место, али и тамо где није (Анђелковић 2008: 

142). 

У Венцловићевим Беседама огроман је број примера за узајамно мешање и 

и  ы, при чему је готово немогуће извести неко иоле чвршће правило када се 

писало једно, а када друго слово. 

а) Најпре, имамо неколико стотина примера за писање и уместо 

етимолошког ы: више  (598а, 610б, 613а..., 47х), висока  (695а, 714а),  скривено  (657б, 

671б, 716а),  завича  (638а, 726а), стид  (611б, 623а), бистро  (694а), мисли  (712б), 

мислите  (694а), мишица  (688а), синови  (691а), навикла  (643а), грижливъ  (619а), 

оуздихіиваня  (667б),  називати  (719а),  пливаю  (710б), испите  (742а),  рибліи  (632б), 

                                                 
92 Више примера видети у поглављу о писању ижице, 4.9.1. 

93 Више примера видети у одговарајућим поглављима о сугласницима љ, њ, ђ, 4.11.2 и 4.11.3. 
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слишанїе  (594а), ситъ  (689б),  ѥзицїи  (663б), пстини  (712а), робиня  (642б, 656б), 

свѣтиню (718б) итд. 

У исто време, у још већем броју примера пише се ы где му је по 

етимологији место: быти  (594б, 599а, 601а..., 62х), ном. јед. лич. зам. за 2. л. ты 

(601б, 605б, 608б..., 124х), выше  (622б, 699а), высоко  (673б), покрыва  (603б), 

быстромлив (712а), мыслїѡ (612б), слыши (646б), слышати (653а), ѥзык- (591а, 603б, 

608б..., 29х); пстыни  (602б, 677а, 703а), пстыню  (712а), робыни  (668б), простынѥю 

(652а), светыни  (607а, 644а); ген. јед.  дѣвы  (596б, 615б), славы (593б, 607а), 

оутробы (692б, 710а, 716а/716б), вѣры (679а), чистоты (606б..., 3х) итд. 

б) Има близу хиљаду примера писања ы уместо етимолошког и: велы (599а, 

605а, 632б..., 58х), говоры (592а, 605б, 646а..., 16х), чины (608б, 610б, 629а..., 16х), 

држы (591б, 597б, 662а..., 11х); оучины (598а, 698а, 647б..., 9х), ѡдговоры (608а, 661б, 

666б..., 7х),  сътворы  (593б, 669а..., 5х), поновы  (631а, 631б..., 4х); мены (613а, 614а, 

624б..., 14х), тебы (592а, 595а, 599а..., 65х), себы (591а, 593а, 597а..., 111х); дѣвы 

(596б, 615б... 6х), таны  (599б, 607б..., 6х),  глаавы  (641б),  горы  (629б),  магдалины 

(637б) итд. 

Неке од наведених примера налазимо написане и са и: браани (696б, 697а), 

доноси (655а, 671а), моли (697б), мисли (712б), храни (671б), ѡстави (629а), роди (595а, 

715б), пріими (625б..., 3х), поклони (618б), поздрави (602б), чини (631а) итд. 

Занимљиво је да се мени пише чешће него мены (39 наспрам 14 примера), 

док се теби, себи пише тако само по изузетку у односу на тебы, себы (5 наспрам 65, 4 

наспрам 111 примера). 

в) У Беседама се запажа тенденција чешћег писања ы  иза сугласника ц. 

Ово је особина коју Венцловић дугује утицају руског, односно рускословенског 

језика: богородицы  (605а, 607б, 653а..., 12х), дѣвоцы  (633б, 635б, 636б..., 15х), 

мацы  (639а, 663б); безбожницы  (640б, 685б), дѣвставницы  (705а, 719б), 

мченіицы (640а), пророцы (605а, 610а, 624а..., 11х) итд. 

*** 
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О томе да у писању слова и и ы у целини није било неке систематичности и 

доследности сведоче поред осталог и примери у којима на врло кратком 

одстојању у једним истим облицима имамо написано час и час ы: та мени валядїаше 

попре к тебы дођи (683а), простынѥ и благостинѥ (646б), мою старостъ ѡбезчасты те ми 

образъ ѡцрни (617б), въсели се огань божаства и ты се не опаалы (594б), проси и моли 

богородица христа бога да то не чины (698а) итд. 

 Самогласник о 4.10.4.

Вокал о Венцловић обележава на два начина: као о и као ѡ  (омега). У 

целини, графема о неупоредиво је чешћа него слово ѡ (20750 према 2995 у нашем 

корпусу). У одређеној позицији и у одређеним категоријама писање омеге 

преовлађује, па ћемо на те случајеве посебно обратити пажњу. 

 На почетку речи вокал о пише се помоћу омеге чешће него помоћу о 4.10.4.1.

(1917 наспрам 840). Ту се посебно издвајају две категорије речи: 

а) предлози ѡ, ѡдъ/ѡда, ѡтъ  готово искључиво пишу се с ѡ (ук. 842х): ѡ 

бог  (591б), ѡ  томе  (592а), ѡ  христѣ  (595а); ѡдъ  нѥ  (592б, ѡдъ  бога  (593а), 

ѡдъ  адама  (593а);  ѡдъ  мене  (725б),  ѡдъ  дѣвочина  гласа  (682б),  ѡда  ща  (642б, 

656а...) – 5х; ѡтъ страха (591а), ѡтъ слге (592а), ѡтъ тебе (592б); ѡтъ тебе (593а, 

618б, 677б). 

Једино мало одступање од овога јесте писање предлога о с обичним о у 

свега неколико случајева: о роденю (591а), о долазк (638а), о нѥмже (648а) итд. – 7х. 

б) изведенице с префиксима ѡ-, ѡб-, ѡд-, ѡт- такође се скоро увек пишу с 

омегом (616х према 63х о-, об-, од-, от-): ѡпрощенѥ (592б..., 5х), ѡставы (615б..., 5х), 

ѡслободы  (623б..., 4х),  ѡсташе  (628а..., 4х) итд. – 212х; ѡбрадованна  (604а, 606а, 

606б..., 32х), ѡбсенити  (613а, 644б, 656а), ѡбколї  (659б),  ѡбрекаѡ  (638б); ѡдговоры 

(608а, 661б, 666б..., 7х), ѡдвише (644б, 656б..., 4х), ѡдбраанити (697а, 703а), ѡдговоръ 

(617а, 674б, 684б) итд. – 95х; ѡткако  (624а, 628а, 634б..., 6х),  ѡтговоры  (639б, 

662б..., 5х), ѡтпадоше (699б, 706а..., 4х), ѡтпаде (628а, 721а) итд.  

Писање наведених предлога и префикса са словом ѡ  вуче корене још из 

старословенског језика, у којем се предлог отъ писао често у виду лигатуре ѿ, па 
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се то касније аналогијом пренело и на друге предлоге и префиксе који почињу 

вокалом о (Јовановић 1911: 132). Ово врло јасно показују и примери у Беседама. 

Наиме, предлози ѡтъ и ѡдъ/ѡда, као и префикс ѡт-, пишу се искључиво с омегом 

(765х). Један једини пут префикс ѡд-, поред 95 случајева писања с почетним ѡ-, 

налазимо написан са словом о-: одстпніика (637б). С друге стране, за предлог о и 

префиксе о- и об- налазимо већи број примера с писањем о: о роденю (591а) итд. (в. 

горе наведене примере) – 7х (према 231х са омегом); обогатити (711б), окалявшаго 

(649а),  омиловала  (621б),  осдіи  (601б) итд. – 35х (према 212х са ѡ); обрадованна 

(595а, 603а..., 4х), обколи  (608а), обрезіивати  (629а), обречености  (689б) итд. – 26х 

(према 155х са ѡ); 

в) Изван наведених предлога и префикса на почетку речи преовлађује 

писање о- (770х према 458х са ѡ). Ипак, и овде се у неким речима, односно 

основама, или пише искључиво слово ѡ, или у писању оно преовлађује. Наводимо 

примере неких речи које се увек пишу с омегом, никада са о: узвик ѡ – 37х; ѡбрете, 

обрела, ѡбретши, ѡбрещеши, ѡбрѣсты; ѡбрађа, ѡбрађаа, ѡбрађале, ѡбрађанѥ, ѡбращающее; 

ѡбрђе, ѡбрђ, ѡбрнешъ, ѡбрн, ѡбртати; ѡсобито, ѡсобливаа, ѡсобливо, ѡсобливо. Прилог 

ѡпетъ  (596а, 602б, 604а...)  пише се готово увек тако (54х), а само трипут као 

опетъ/опетъ (625а, 614б, 645а). 

Писање омеге и у овим речима вероватно добрим делом последица је 

аналогије са врло фреквентним предлозима ѡтъ/ѡдъ и префиксима ѡт-/ѡд-. 

С друге стране, има неколико стотина примера било речи било читавих 

основа које се пишу или искључиво са словом о на почетку, или оно у њима 

преовлађује. Навешћемо само неке најмаркантније примере: к отоме (597а..., 19х), с 

отымъ (600а..., 18х), с отога (610а..., 17х) итд; образъ (599б, 608б, 610б..., 11х), образа 

(619а, 706а..., 6х) итд; очи  (592а, 619а, 672а..., 12х), очима (605б, 646б..., 7х), очито 

(613б), очивѣстно (638а) итд; именица отацъ и њене изведенице пишу се 79х са о- и 

само шест пута са ѡ-, итд. 

 У средини речи слово о јавља се преко 20 пута чешће него омега (14470 4.10.4.2.

према 650). Постоје две групе случајева у којима се увек пише омега: 
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а) у групама іѡ, ліѡ, ніѡ (= јо, љо, њо), укупно 441 пример: іѡ (600б, 610б, 

621а..., 171х), своіѡмъ  (623а, 632б, 638б..., 24х),  коіѡмъ  (622б, 626а..., 4х); 

воліѡмъ  (598а, 628б..., 7х;  ніѡзи  (635а, 653а, 656а..., 44х), пређніѡмъ (689б, 

723б..., 4х) итд. За ову ортографску особину могло би се рећи да је оригинална 

Венцловићева (Јовановић 1911: 133). 

б) у страним речима доминира ѡ (ук. 96 примера), ређе се пише о: 

‒ само са ѡ пишу се: іѡанъ  (600б, 671а..., 5х), іѡванъ  (682а, 684а..., 4х); 

фараѡн, (693б, 694а), фараѡна  (629б),  фараѡниты  (652а),  фараѡновомъ 

(644б); симеѡнов  (638а),  смеѡна  (639б),  смеѡню  (650б); іѡвъ  (660а), іѡве 

(651б); леѡнъ (711а), леѡна (703б); іѡакимова (606а) итд; 

‒ претежно с ѡ пишу се: іѡсифъ (598б, 601а, 691а..., 19х); такође и са о: іосифъ 

(616б, 618а, 618б..., 6х); сїѡнъ (604б), сїѡняа (607а); такође и: сїонска (623б); 

‒ у неким речима претеже слово о или имамо колебање: мѡѵсеа  (693б), 

мѡсеѡви  (649б), мѡѵсескаго  (646б); моѵсе  (605а, 629б,  694а); ірѡда  (636б), 

поред: ірода (640а), іродова (591б); гѥдеѡново (641а) и Ђедеон (638б); 

Изван наведених група примера омега у средини речи у свим осталим 

случајевима среће се само спорадично. 

 На крају речи, ѡ се пише иза вокала, иза сугласника пише се о. 4.10.4.3.

а) Највећи број примера за писање ѡ на крају речи налазимо у мушком 

роду радног глаголског придева: знаѡ ѥ и имаѡ свою книг, бїаше се растаѡ, како би га 

стекаѡ; дошаѡ  (609б, 632б, 690б..., 17х), бояѡ (694а), бїѡ  (695б, 702а, 702б..., 21х), 

говоріѡ  (708а), быѡ  (663б, 664б, 672б..., 29х), провеселиѡ  (670а), видеѡ  (597а, 605а, 

609б..., 8х), смѣѡ (612б), чѡ (615б, 618б..., 4х); 

б) У неким именицама и придевима пише се са ѡ на крају вокал о који је 

добијен прелазом л у о: паваѡ  (655б, 662а..., 8х),  посаѡ  (662б, 701б..., 5х), міисаѡ 

(721б..., 3х),  пепеѡ  (687б),  ораѡ  (632б); весеѡ  (671б..., 3х), цѣѡ  (625б, 631б..., 4х), 

свѣтаѡ (624б) итд. 
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Писање ѡ иза сугласника на крају речи налази се, по изузетку, само у пет 

примера: марїѡ (674а), земліѡ (624б), изродіиліѡ (603а), добриніѡ (645б); ѡхѡ (690а). 

У свим осталим случајевима – има их неколико хиљада – вокал о на крају речи 

иза сугласника пише се помоћу слова о. 

 Самогласник у 4.10.5.

За писање вокала у Венцловић користи две графеме: диграм оу и лигатуру 

. Њихова фреквенција и дистрибуција изгледа отприлике овако: 

– у средини и на крају речи пише се лигатура  (5673х); 

– на почетку речи пише се чешће диграм оу (900х), ређе лигатура  (463х). 

 За писање лигатуре  у средини и на крају речи има толико примера да 4.10.5.1.

нема потребе посебно их наводити. Зато ћемо се ограничити на примере који 

представљају изузетак од овог правила. Има их свега десетак. Наиме, Венцловић 

понекад у средини речи уместо лигатуре пише диграм оу: изоумеше (628б), изоусты 

(645б), наоуке  (658а), наоумїѡ (696а), ѡбоуима  (601а), ѡбоумити  (677а), 

пооуздаанѥмъ (713б), пооузраастли (682а), неоувѣдаемо (607а). 

 На почетку речи пише се диграм оу готово двоструко чешће него 4.10.5.2.

лигатура   (900х према 463х).94 Врло тешко је одредити критеријум којег се 

Венцловић овде држао. Тако, на пример, један исти предлог у пише као оу 478 

пута, а 269 пута као . Оно што се из грађе може видети, то је следеће: 

а) Има речи, односно основа на у- које се увек пишу са диграмом, никада с 

лигатуром: оутроб (593б, 619а, 625б, 635а), оутробе (595а, 621а), оутроба (613а); оубо 

(650а, 651а, 658а, 665б, 673a, 716б); оуловилы (664а), оуловити (664а), оуловише (664а); 

оустанкѥ (593а), оустати (624а), оустае (707б); оумрла (598б), оумртвлѥне (601б), оумре 

(640а); 

б) Следе основе код којих примера с диграмом има знатно више него оних 

с лигатуром: оуста (640б, 654а, 664а..., 10х) итд. – 19х : стне (681а) – 1х; оузе (596а, 

                                                 
94 По црквенословенском правопису у овом положају увек се пише оу, док се у средини и на крају 
речи пише . Видети нпр: Ранковић, Зоран, Црквенословенски језик, Православни богословски 
факултет, Београд 2009, стр 7. 
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601а, 616а..., 11х), оузми (611б, 646а, 688б, 4х), оузеѡ (611б, 707a) итд. – 24х : зе 

602б, 685а – 2х; оумлѥ (601а, 631а, 687а..., 6х), оумливо (626а), оумнога (644б), оумъ 

(627б),  оумела  (682б), оумомъ  (721а) итд. – 20х :  мымъ  (616б), мля  (645б), 

момъ  (659б), млива  (719б) – 4х; оучители  (701а, 717а, 719б), оученя  (599a, 

671a),  оучы  (633a, 707a, 723б),  оученю  (665б, 668а), оученикомъ  (632б, 719а), оуче 

(659а, 706а) итд. –  25х : чааше  (599а, 664б), че  (701б),  ченикомъ  (709а), 

ченицы (664а), ченя (638б), ченѥмъ (671а), чити (629а) – 8х; оузбдешъ (610б), 

оузбде  (686б), оузбд  (692а), оузбд  (705а) итд. – 7х : збде  (617а, 681б) – 2х; 

оулезти (612б, 718а), оулезсти (712а), оулезы (600б), оулести (718а) – 5х : лезе (647а) – 

1х; оумножило  (644а), оумноженны  (649а), оумножы  (655б), оумножити  (667б) – 4х : 

множїѡ  (681а) – 1х; оуразми  (613а, 681б),  оуразмилы  (723б),  оуразмити  (724а), 

оуразмливаню  (595б),  оуразмливанѥмъ  (628а),  оуразмля  (715а) – 7х : размити 

(687а),  размлюю  (706б) – 2х; оулазакъ  (600б, 601а), оулазк  (618а), оулазы  (637а), 

оулазити (718а, 718б) – 6х : лазк (641а), лазити (718б) – 2х; оукааза (593б, 603а, 

605а..., 12х), оукаазати (600б, 612а, 624а..., 6х), оукаазаѡ (602а, 632а, 717а), оукаажи 

(613б, 617а..., 4х), оукааже  (623б), оуказе  (612б, 624б, 632б..., 10х), оуказіиваню 

(613а, 653а, 710а), оуказа (688а, 696а) итд. – 51х : кааза (653б..., 4х), каазаѡ (663б, 

685а), каажи (642б, 646а), кааже (719б), казе (592б, 604б, 626б..., 10х) итд. – 23х; 

оучинити  (602б, 608а, 645а..., 9х), оучины  (598а, 617а, 628а..., 12х),  оучинїѡ  (617б, 

625б),  оучинила  (602б, 712а) итд. – 29х :  чинити  (601б, 620а),  чины  (596а, 617а, 

628а..., 6х), чинише (684б, 699б, 700б) итд. – 14х; 

в) у неким речима блага предност даје се диграму над лигатуром: оуговаара 

(663а, 673б),  оуговора  (610б, 646б),  оуговоръ  (607б, 646а),  оуговорааваѡ  (618а) – 7х : 

говоръ  (596а), говоѡръ  (616а), говор  (696б),  говаара  (723а) – 4х; оухо  (646б),  оуши 

(620б, 646б, 653а, 666б), оушїю (684а) – 7х : хо (646б), ши (600б, 610б, 640б) – 4х; 

г) има речи с потпуно једнаким или врло приближним бројем диграма и 

лигатуре: оуѥдно  (598б, 604а, 606а..., 19х), оуѥдно  (660б) итд. – 20х :  ѥдно  (598а, 

604б, 611б...) итд. – 20х; оуправа  (614а),  оуправе  (700б),  оупрааво  (714б),  оуправаџїа 

(702а),  оуправаџїю  (593а),  оупраляти  (655а) – 6х :  прави  (635б),  правити  (701а), 

правн (622б), правомъ (631б), праляю (702а) – 5х; 
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д) најзад, врло су ретке речи које се искључиво пишу с лигатуром: вѣкъ 

(612а, 613б, 624а, 661а) – 4х. 

 Удвојени самогласници 4.10.6.

Једна од најособенијих правописних црта Венцловићевих, не само у 

Беседама него и у другим његовим рукописима, јесте писање удвојених вокала 

(Анђелковић 2008: 159–164). У нашем рукопису најчешће се јављају удвојено а (у 

писању аа, иза меких сугласника яа) и удвојено и (у писању најчешће іи, ређе їи, 

сасвим ретко ы, ї, ыи, і). Удвојено е и о врло су ретки, док за удвојено у нема 

примера. 

Писањем удвојених вокала Венцловић обележава дуге слогове под 

акцентом, као и постакценатске дужине. Ни у једном ни у другом случају писање 

удвојених вокала није спроведено доследно, већ се оно може окарактерисати само 

као општа тенденција. 

 Удвојено а у акцентованим слоговима: стаанъ  (621б), чааст  (708б), враага 4.10.6.1.

(646а..., 3х), крааля (713б), тааборъ (700б), баартъ (716б), глаав (678б, 701б..., 4х), 

бџаак  (620а), поглаваари  (698б), злаатанъ (605а), слааванъ  (669а), браанити (723а), 

исплаатити (699а), заговаарати (608а), докндисаавати  (701б), мааређи (686а), 

притрчааваюђи  (716а), слааж (626б, 657б), знаадешъ (660а), знаа  (614а), скаажи 

(610б), млаатїѡ (638б), познаавали (638а), нааЂоше (717а), договаараше (692а) итд. 

Дуги слог под акцентом може бити и у проклитикама: заа ме (599а, 617а), 

заа  те  (609б,  675а),  заа  се  (611б, 722а),  наа  ме  (609б, 615а..., 8х),  наа  те  (613а, 

618б..., 19х), наа се (625б, 632б..., 9х). 

Примери за дуго и под акцентом: віидъ  (646б), міиръ  (602б), піиво  (649а), 

ліице  (693б),  міисаѡ  (693а, 721б, 726б),  помођніика  (603а, 626а),  честіитанѥ  (593б), 

пресЂіиванѥ  (616б),  діивно  (625б), жіивоме  (662а), піисати  (623а), наріицати  (614а), 

доказіивати  (612а),  изобличіивати  (621а), гріизђи  (621б),  ѡтпочіиваюђи  (660а),  ніисте 

(662а), пріимаю  (672б),  ѡтіиди  (600а, 610а), пріимїѡ  (688б), даріивала  (706б), піисаше 

(717б), ѡдрешіиваше (645б) итд. 
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Примера за удвајање дугог акцентованог о нема. Налазимо примере са два 

вокала о који припадају различитм морфемама: поѡдавно  (641а, 697б), многоокаты 

(692б), белоѡбразны (607а) итд. 

Са друге стране, бројни су примери у којима су вокали а и и у дугим 

слоговима под акцентом, а ипак се не пишу удвојено: станъ (618а), въ градѣ (652а), 

главы  (671б),  законъ  (663б),  вилаета  (628а),  млада  (621б),  исказати  (596б),  хвалимъ 

(591а),  казаѡ  (686б),  хвалеђї  (605а), за  ме  (616б), на  ме  (612а, 647а, 675б); стид 

(611б, 623а), житакъ (627а), синко (696б), смишливанѥ (626б), жива (704а), написати 

(623а), нисамъ (608б, 611а), честитаюђи (655б) итд. 

Удвајањем вокала у слоговима после акцента обележава се постакценатска 

дужина: траака (707б), ѥзыкаа (633а), стрелаа (669а), полатаа (614б), масаала (608а), 

небесаа (660а); людїи  (629а, 633а, 688б), ѥзыкаа (ген. мн), рѣчы (657б), століица 

(689а); доконаавамъ (679а), протераашъ (619б), нападаа (621б), меркаамо (631а), имаате 

(657б), полааж (707а); воліимъ (614б), чиніишъ (657б), приводіи (657б), говоріимо 

(663а), проріич (591б); послаатъ (596а), оудаата (636а), ѡтхраанѥно (599б), ѡтесааны 

(653б), неѡпіисанъ (647б), испіисатъ (653б), проріицато (681б), протеріиванїи (719б); 

играанѥ (668а), ласкаанѥмъ (609а), ѡтимаанѥмъ (723а), падаанѥ (604а), слшаанѥ 

(607б), повѣроваа (609б);  ѡсталяат  (645а), испраляаше  (675а), валяа  (701б), оувѣкяа 

(685а), сталяа  (613б), испняа  (700а, 704б, 723а); поздравіи (682а), сместіи (662а), 

нареды (677а), погбіи (596а), благословіи (669а), прошалїи се (612б); зидааръ (647б), 

лекааръ (596б), юнааче (610б), завичаа (634а), послаанице (653б), опаакы (630б), моаавске 

(624а), ондаа (689б), некаако (680б, 694а), такаа (623а), продаа (608а), оузимаате 

(670а), хоЂааше (598а), меркааше (598а); ядніикъ (622а), ѕлокобніикъ (602б), родіиля 

(635б, 673а, 685б), оудїиль (705б), віисъ (631а), босіилковомъ (605б), мисіирско 

(712а), благосіивляте (725а) итд. 

За удвојено е и удвојено о после акцентованог слога има укупно по три 

примера: ѥдномее бог  (597а), децее доста быѡ изродїѡ  (598б),  томее (610а); ѡвоомъ 

(617б), говоѡръ (616а), кцноѡ (612б). 

Обележавање постакценатских дужина писањем удвојених вокала није 

спроведено доследно. Има доста примера у којима се уместо очекиваног аа, іи и 
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сл. пише једно а или једно и: инатъ  (724а), бела  (620б, 623а), кргова  (716б), 

држанѥ  (628а, 6330б), вѣрованѥ  (611а, 658б), гледамъ  (608б), терашъ  (612а), пронагѥ 

(640а), подлаж  (711б), ѡдговара (725а), юначна  (639а), натрагъ (595б, 596а, 619б..., 

8х), итд; ѕлокобникъ  (620а), велимъ  (617б), мислишъ  (616б), чинимо  (624б), дозивлю 

(703а), обеђиванымъ (603а) итд. 

 В. Јовановић, говорећи о удвојеним вокалима у Венцловићевом рукопису 4.10.6.2.

Мач духовни, у посебну групу издваја примере типа , , ,православнаа   многаа   тешкїи  

скпїи и сл. У закључку он истиче да је за овакве примере тешко рећи шта 

представљају: да ли су то остаци некадашњих неконтрахованих наставака 

сложене деклинације или је то уобичајени начин обележавања дугих вокала 

(Јовановић 1911: 139–142). И у нашем рукопису оваквих примера има подоста: 

богославнаа (594а), неневѣстнаа (594а), събезначелнаа (593б), мроносимаа (606б), 

оусиреннаа (607а) итд. – око 50 примера; дргїи  момци (598а), ѡбщіи ѡтци (724а), 

првіи мдарци (657а) итд. – неколико десетина примера. 

 Слоготворно р и л 4.10.7.

 Слоготворно р 4.10.7.1.

Слоготворно р у нашим старим споменицима обележавало се на више 

начина: као рь, р, ер, ар и сл. (Белић 1969: 75) Венцловић овај глас обележава 

најчешће као р (р + пајерак), спорадично као чисто р и врло ретко као рь.  

а) За писање р  налазимо у Беседама укупно 669 примера. Неки од 

најчешћих су: врло (612а, 614б, 615б..., 74х), врла (599б..., 4х), врл  (612б, 634а..., 

6х); држати  (634а, 661а, 715а..., 12х), држеђи  (716б, 720б..., 9х), здржалы  (705а), 

въседржитель  (679а), ѡдржимїе  (648б); прво  (655а, 657б, 658б..., 20х), првы  (595а, 

600б, 635б..., 11х), понапрво  (626б, 637а, 717б), испрва  (721а), првородна  (641б); 

смртъ  (592б, 593а..., 6х), смрти  (628а, 631а, 658б..., 19х), мртвы  (592б, 630б), 

безсмртно  (592б), мртва  (618а), оумртвлѥне  (601б); сврхъ  (632а, 642б, 643а..., 14х), 

свршито  (634а, 635б..., 5х), врхомъ  (701б), превршна  (638а), извршити  (614б), наврши 

(690б); крви  (638б, 702а, 708а..., 8х), крвъ  (645а, 649а..., 6х), милокрвство  (614а, 

657б), крвопролїиваня  (699б), крваво  (697а), крвав  (632а); тврдъ  (715а, 716a), тврдо 

(599а..., 4х), тврдити (643б), подтврды (656а), тврдођд (609а), отврждаютъ (651б), 
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твржденїе  (694а); свесрдо  (642а, 686а..., 6х), оусрдо  (725б), срдити  (664а), разсрдїѡ 

(691а), срдце (665б), срдитъ (598б), милосрдїю (687б), благосрдїа (606б) итд. 

Полазећи управо од тога да слоготворно р Венцловић најчешће пише као р, 

у скраћеницама типа црва, ктъ, сдце и сл. свуда смо рашчитали као р + пајерак: 

црква, крстъ, срдце  итд, иако, статистички гледано, није искључено да би 

понеки од ових примера – кад би их писао у пуном облику – Венцловић написао и 

другачије.  

У свим наведеним примерима р налазимо у положају између сугласника. 

Срећемо и понеки пример за слоготворно р (писано р) и у иницијалном положају 

испред сугласника: рваѡ (690б), рн (630б); такође и порвати (600а). 

б) За писање слоготворног р као обичног р има укупно 37 примера: држати 

(629б, 679б), съдржаавати  (630а), здржаавашъ  (671б), свѣтодржааца  (699б), 

низкодржаанѥмъ  (638а); првашнѥ  (644б, 645б), првашнїи  (620б), прв  (617а); четврто 

(698б, 713а), четвртъ  (688б); врло  (613а, 662а), врліимъ  (625б); съвршеннаго  (595а), 

Свршито  (685а), довршіиванѥ  (679а); крстъ (691б), крстато (702б), некрщеникомъ  (658б) 

итд. 

в) Најређе се вокално р обележава помоћу рь: дрьжацъ  (665а), задрьжаава 

(615б), крьвы (643б), прьвы (645а), сврьши (623б). 

г) Осим два наведена примера за слоготворно р на почетку речи испред 

сугласника (рваѡ  и рн) срећемо и неколико примера у којима вокално р 

Венцловић увек пише с почетним ер-: ергава (711б), ергѥ (711б), ергяво (686а), 3. л. 

јед. през. ергяа  (687б), єрЂав  (661б). Како сматра В. Јовановић, Венцловић 

вероватно није изговарао почетно е, већ оно служи да истакне вокални карактер 

гласа р, и додаје: „Да се то е доиста није читало сведоче нам примери ргя 27б, 

поргяви 27б.“ (Јовановић 1911: 155) 

 Слоготворно л 4.10.7.2.

На месту старог вокалног л у језику Венцловићевих Беседа имамо 

најчешће, у око три четвртине свих примера, самогласник у. Наводимо неке од 

најучесталијих примера: пна (638а, 677а..., 6х), испны (604а, 645б..., 4х), испняа 
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(700а, 704б, 723а),  пнъ  (631б, 632б), напни  (682б), пностъ  (677а); снце  (591а, 

604а, 630а..., 10х), снца  (644б, 669а, 677а..., 9х), снчаноме  (713а); джностъ  (595а, 

696а, 725б), джни  (722а, 723а), дговаанѥ  (659б, 722б), дгованя (726а); тщена 

(697б, 700б), тщено  (677а, 686а), тщенохилядно  (640а), тщоживотны  (686б), тща 

(701а); попзе  (622б), пзеђе  (627б), попзіиванѥ  (593а), попзаню  (637б), непопзно 

(629б), попзнђа (655б), скороспзна (656б); дго (698а, 615б, 629а, 648а), дге (659б), 

задго (674а), дгоподношенѥмъ (722а). 

Око једне четвртине примера за вокално л има другачији рефлекс од у. То 

је најчешће л (40х), затим л (5х) и једном ол  (протолмаачити (716а)). У појединим 

примерима срећемо увек овакве рефлексе, никада у: плтъ (595а, 651а..., 6х), плти 

(651а, 679б, 680б), плтїю (593б..., 3х), плтаскые (650а), въплщенїа (607а) итд., такође 

и въплщша  (606а) – 18х; тлкованїе  (682б), тлкованїе  (681а); влхвы  (591б); 

безмлвстветъ (650а); ѡплчают (651б).  

С обзиром на то да Венцловић 'л  (л са пајерком) користи много чешће него 

само л, скраћенице слце  (593б, 648а), слца  (593б, 606б), слачнозрачнаа  (593б) 

вероватно треба разрешити као слнце, слнца итд.  

4.11. Сугласници 

 Сугласник ј 4.11.1.

Писање гласа ј у тесној је вези и делимично се поклапа с обележавањем 

вокала и. Главне потешкоће око писања овога гласа потичу отуда што ни у 

старословенском, а ни касније током српскословенског периода наше писмености, 

није било посебног знака за ј, већ се одсуство те графеме надмомешћавало 

постојећим графемама за артикулационо и акустично сродни глас и (Анђелковић 

2008: 192). Због тога и у Венцловићевим рукописима влада велико шаренило и 

има доста недоследности у погледу обележавања гласа ј, па није нимало 

једноставно обухватити и класификовати све случајеве који се јављају. Сам глас ј 

обележава се код Венцловића словима , і, и, ѵ, , док се групе ја, је, ју пишу 

помоћу одговарајућих лигатура я, ѥ, ю. 
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 У писању лигатура я,  ѥ,  ю треба најпре разликовати два положаја: 4.11.1.1.

иницијални и медијални, тј. почетак речи и средину речи. 

1а) На почетку речи лигатура я пише се свуда где је то очекивано: лич. 

зам. я (600а, 608б, 611а..., 135х), яко (592а, 606б, 643б..., 60х), якова (599а, 624а..., 

6х), ярамъ (631б, 668б), яѡкати (673а, 677б) итд.  

1б) У средини и на крају речи има много више недоследности у писању 

лигатуре я. Уместо ње у овом положају готово двоструко чешће пише се 

непрејотовано а. Овај други, чешћи начин писања био би одлика млађег ресавског 

правописа, док је писање лигатуре црта старије рашке школе (Стефановић 2013: 

319).  

– Писање я у средини и на крају речи: бояти (633а, 666б, 667а..., 12х), быяше 

(597а, 675а, 691а), вояке  (701б), дѣвоячко  (609б, 694б),  постаяти  (623а), 

повїяти  (660а), поянѥ  (710б),  свакояке  (723б); моя  (599б, 609а, 618б..., 24х), 

твоя  (613а, 614а, 615б..., 19х), края  (629а, 629б..., 8х), потая  (721а), никоя 

(625б); баряке  (606а), зася  (603а, 691б), сяна  (591а, 602б), ѡбсява  (672б); 

ѡбяча  (601б),  ѡбявити  (619а),  подярю  (707а),  копя  (628б),  оржя  (628б), 

ѡдяко (612а) итд. – укупно око 280х. 

– За писање а уместо я у средини и на крају речи има много примера, 

највише – преко 90 % – иза вокала и: архїереа (642а, 690б), сѣала (654а), ѕміа 

(591б, 597б),  божїа  (601а, 604б, 608б..., 58х), непрїатели  (606а, 714а), 

прїателице  (682а), сдїами  (639а),  чивїа  (697а),  кюнџїа  (631б),  брїађ  (688б), 

козмїана (718а), ѡдбыали (630а) итд. – 445х. 

2а) Иницијално ју јавља се релативно ретко, и најчешће се пише помоћу 

лигатуре: ак. јед. ж. рода лич. зам. за 3. л. ю (605а, 675а, 695а..., 7х), юнаакъ (713б), 

юнаака (634а), юріишемъ (700б), юпитеръ (714а), ючеръ (624а) итд. – 30х. 

2б) Ако не рачунамо усамљени пример меркрїсъ (711б), група ју у средини 

и на крају речи увек се пише помоћу лигатуре ю, у преко 650 примера. То су 

уједно случајеви најстабилније и најдоследније употребе неке од трију лигатура: 

лаюђи (664а),  плаађаю (695б),  вааляюђи (721б),  кааляю (704а),  божїею (670б),  нѥюже 

(652а), надѣющїи (651б), оушїю (684а), пїюђи (618б), обадвію (642а), покою (654б), ѱюђи 
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(619а), ликю (604а),  закрилююђи (636б),  плюю (706а); стварю  (638б),  милостю 

(667б), подножю (709б), пріиморъю (695а) итд. 

3) Писање лигатуре ѥ показује највише недоследности и шароликости. 

Пише се где јој је место у свим позицијама, али се уместо ње пише и е/є. 

3а) На почетку речи лигатура ѥ  пише се  двоструко чешће него слово е, 

односно є: ѥстъ  (595а, 626б, 634б..., 23х), ѥданъ  (605а, 626б, 629а..., 21х), ѥзыкъ 

(614а, 626а, 648а..., 11х), ѥднако  (629б, 634а, 639б..., 10х), ѥло  (645а, 656б) итд. – 

557х. 

Често се пише тзв. широко є, чија је употреба готово у целини резервисана 

за почетак речи (има само петнаестак случајева писања у средини речи иза 

сугласника): єѵрескы (689а), єлисавета (682б), єдномъ (692б), єсти (611б) итд. – око 

180х. Ретко се пише обично или уско е: естъ (654а, 715а), елисавета (597а, 684а), еже 

(688а), еще (652а) итд. – 23х. 

3б) У средини и на крају речи лигатура ѥ пише се неупоредиво ређе него е: 

ѥдно  (598а, 604б, 611б..., 20x), заѥдно  (623а, 636а, 661а..., 7x), боѥ  (624б, 629а..., 

6x),  дїѥте  (623а, 642б..., 4x), марїѥ  (591а, 652б, 668б), казѥ  (624а, 676б), воѥвати 

(723а), ѕмїѥвъ (649а), сергїѥ (702б), хитроѥзычна (656б); копѥмъ (597б, 697а), копьѥ 

(697а),  копѥ  (697а),  копьѥ  (697а), оржьѥ  (669б),  подножьѥ  (718б),  подгорьѥ  (681б), 

сѥднаачити  (688а), присѥнаачавамо  (723а/723б) – 132х; вилааети  (633а), постае  (592б), 

ѡсеняе (652а), покланяемаа (648а), фарисее (689а), єеже (650а), виѳлѣеме (624б), архиере 

(630а),  вражїем  (721б),  крїе  (653б),  пофришкые  (711б),  своеволѥ  (700а),  обое  (639б), 

чемо (639а), после (711а), сманюе (687б) итд. – 1158х. 

Као што се из наведених примера види, Венцловић је лигатуре писао доста 

произвољно и недоследно, што се нарочито односи на я и ѥ у позицији иза вокала. 

О томе сведоче примери мешања я и а, ѥ и е чак и у оквиру једне исте речи или 

пак на врло малом растојању у суседним речима: благодаянїа  (651а), влаянїа 

(652а), стоянїа  (652б), божїа  потая  (721а), своя  оржїа  (714а), богобоязлива  марїа 

(656а, 674б), марїа права собомъ быяше (675а) итд.  
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Ако за мешање я и а постоји макар извесно објашњење, то се за мешање ѥ 

и е/є не би могло рећи, судећи бар по наредним примерима: єсамъ що ѥсамъ (670б), 

быѡ е и ѡпетъ ѥ та (679а), да е наагѥ и затече ѥ (691а), мо е ярамъ гладакъ и товар 

мї ѥ сладакъ (668б), ѥгда сїе рекла єси (658а), Првоѥ и похвалное (591а), іидеское шатаѥт 

се санмище (648б) итд., сличних примера има доста. 

 Примера за писање слова  у Беседама има веома много, у просеку око 4.11.1.2.

пет-шест на свакој страни рукописа: достоно (612б), синаско (629б), 

канагалилеско (717б), навишо (726б); ніѡзи (597а, 600б, 602б..., 44х), дѣвока 

(602б, 608а, 608б..., 33х), тана (621б, 636б..., 4х), напаче (606а, 625а, 646а..., 5х), 

радте (се) (637б, 654а, 662б..., 10х); та (595б, 598б, 617б..., 75х), тво (608б, 619б, 

623б..., 23х), добро (664а, 678а, 687а..., 5х), бела (620б, 623а), слша (607б, 646б), 

немо (617б) итд. – укупно око 1450х. 

 Писање ј помоћу слова и.  4.11.1.3.

а) У око 70 примера у позицији иза вокала уместо   пише се обично и: 

девоике  (710а), воискы  (646а),  воискомъ  (713б), аравіискога  (624а), лтргіиска  (693б), 

тебы  плачливои  (654а), оу  голбскои  слицы  (632а),   безроднои  (645а), горкои  пизми 

(646а), въ нѥиже (647б, 650б), ніѡизи (615а), троиномъ (686а), импер. не бои се (680а), 

ради се (592а, 606а, 606б..., 11х) итд. 

Овакво писање је у већини случајева плод брзине и несмотрености, о чему 

говори то што се већина ових речи на другим местима и много чешће пише са : 

према 11х ради  се има 122х рад  се, према усамљеном не бои  се има 31х не бо  се, 

према 2х воиск- има 10х воск- итд. Карактеристичан пример у том смислу 

представља синтагма оу  нашо  доброи  вѣры, где се у две суседне речи у потпуно 

истој позицији и у истом наставку једном пише , други пут и. 

б) Словом и обележава се још и група ји. Примере за ји иза вокала и већ 

смо навели: к маріи, богъ иліинъ, по глас исаїин, божїимъ и сл. – има их укупно 

око 9095. Овде ћемо додати још понеки пример за ји иза осталих вокала. Од 

великог броја примера само је њих десетак за ји иза а, е, ѣ, сви су остали за ји иза о: 

тааишъ  (620а), архїереице  (639б), никоимъ  (639а), своима  (650а), стоимъ  (593а, 692б), 

                                                 
95 Видети поглавље 4.10.3.1д. 
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боишъ (616б), моима (600а), твоими (675б), двоицы (695б), доилиц (605а) итд. – око 

350х. 

 Испред вокала о (у писању ѡ, ретко о) глас ј готово редовно обележава се 4.11.1.4.

словом і: іѡ (597б, 601а, 611а..., 171х), іѡшъ (592а, 597б, 609а..., 11х), своіѡмъ 

(602б, 604б, 623а..., 24х), божїіѡ (725б), потаіѡмъ (599б, 653б); іѡвъ (660а), іѡанъ 

(600б, 671а..., 5х), іѡванъ  (664а, 682а..., 4х), іѡсифъ  (598б, 601а, 616а..., 19х), 

іѡрданъ (640а, 645а..., 4х), іѡакимова (606а) итд. – 373х. 

 На крају, и најређе, глас ј обележава се помоћу слова ѵ. Сви примери, 4.11.1.5.

њих десетак укупно, тичу се једне исте речи, личног имена моѵсе: моѵсе (605а, 

629б, 694а), моѵсеа (629б, 694б), моѵсеѡвы (650б, 653б) итд. – 12х и једном са : 

мосею (677а). Иначе се ово име на једноме месту пише и са  уместо ижице: 

мосеовымъ (629б).96 

 Сугласници љ и њ 4.11.2.

Сугласнике љ и њ Венцловић обележава на више начина: 

 Испред вокала а, е, у пишу се лигатуре я, ѥ, ю: валя (595б, 616б, 624а..., 4.11.2.1.

28х), земля (601б, 604а, 614а..., 16х), оумилято (693б, 712а),  хиляд (596а), 

светителя (651б), хвааляше (683а) итд. – око 320х; господня (615б, 647а, 656б..., 

15х), слшкиня (658а, 660б..., 4х), створеня  (627а, 715б), животиня  (626б, 627б), 

покланямъ (624а, 676а), прошня  (726б), средня  (709а), огня (704б) итд. – око 240х; 

желѥ (611а, 613б), саблѥ (628б), понаболѥ (706б, 708б), роблѥ (591б), изгблѥно (596а), 

прїателѥ (725б), хвалѥна (615а), глѥнъ  (707а) итд. – око 290х; нѥм  (598б, 601б, 

605а..., 61х), вышнѥга (604б, 605б, 607б..., 16х), слшкинѥ (660б, 662б..., 5х), споминѥ 

(641а, 666а), среднѥ  (709а), детинѥ (643б, 682б), знаанѥ  (683а, 687б..., 5х), прогонѥна 

(621а), лашнѥ (630б) итд. – 885х; люде (591а, 619б, 629б..., 53х), землю (602а, 627а, 

628б..., 18х), крвлю (592б, 661б), запалюе (716б), любавъ (592б, 707а), прїателю (708б), 

лїѡполю (706а), блюке (700б), ключа (693б), прегіиблюђи (603б), дрвлю (629а) итд. – око 

330х; даню (631а, 697а, 720а), каменю (629а, 651а), паню (617б), смеѡню  (650б), 

споминю (670а), детиню (683а), пстыню (712а), сманюе (687б) итд. – 186х. 

                                                 
96 Видети поглавље 4.9.1.1. 
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 Испред вокала о сугласници љ и њ обележавају се са лі, ні: земліѡмъ 4.11.2.2.

(632б, 697б, 702а), мжовліѡмъ (598а), боліѡ (641б), вок. јед. земліѡ (624б); 

земліѡдржцы (702а) итд. – 18х; ніѡзи (597а, 600б, 602б..., 44х), ніѡме (596а, 598б, 

599а..., 17х), пређніѡмъ (629б, 630а), рабиніѡмъ (647а, 660а), животиніѡмъ (628б), 

доніѡ (660б), преисподніѡ (678б) итд. – 113х. 

 Групе љи, њи обележавају се на више начина: 4.11.2.3.

а) Најчешће се пише ли, ни: земли (627а, 627б, 628а..., 33х), плашлива (600б, 

602б), прїателице (682а),  непрїатели (606а, 714а),  кралица (711б),  халине (639б, 703а), 

трепетликами (604б) итд. – преко 200х; книга  (598б, 617а..., 4х), книжевницы (664а), 

нима (609а, 629а, 629б), ниховъ (700б),  пстини (712а), гнилости (643б), горни (647а), 

ленивци (677б) итд. – 110х. 

б) Ако је иза љ, њ дуго и, онда се најчешће пише ліи,  ніи: размишліиванѥ 

(601б), поздравліиванѥ (692б), похваліиванѥ (635а), ѡдъ  халіина (661а), рибліи (632б) 

итд. – око 40х; ш  ніиме (597б, 606а, 618а..., 11х), маніимъ (700а), заніиха (702б), 

изтрніиваня (721б), съравніиваѡ (647а), комп. црніи (699б) итд. – око 30х.  

Понекад се дуго и иза љ, њ обележава на други начин, писањем їи, ређе ї: 

манїимъ (705б), 3. л. јед. през. смаанїи (660а), донїи ѡдпадницы (700а), првашнїи отааца 

(620б); болї (686б, 699а), манї аггели (700а), горнї аггелсцы чиновы (604а) итд. – 

око 25х. 

в) Групе љи, њи пишу се и као л, н: вол  (647а, 699б, ..., 5х); нма (619б, 

626б, 630а..., 16х), бнща  (711б), кіин  (629б),  нвы  (664а), 3. л. јед. през.  нха 

(596б), променвата (611а), стаанла (618а) итд. – око 50х.97 

 У средини речи испред сугласника у вредности љ, њ пише се најчешће л, 4.11.2.4.

н с пајерком (л, н): волности (704б), доволно (659а), драговолно (604б), землнаа (606б), 

непрїателска  (701а), желно  (609а), оучителскаа (651б); дѣтинства  (616б, 720а), 

дѣтинско (601б), маншїе (650б), жанца (640а) итд. – око 70х. 

У неким случајевима испред сугласника се пише чисто л (ретко н) које има 

вредност љ: болма (707а), поболма (643а) – поред: болма 4х, поболма 2х, почителнаа 

                                                 
97 Видети поглавље 4.9.1.2. 
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(591а), драговолностъ  (656б), неволно  (722б), полско  (636а), босіилковомъ (605б); 

сиротински (720а) итд. – око 15х. 

Само једном налазимо писање л + танко јер: больма (635а). 

 На крају речи љ, њ обележавају се скоро увек помоћу ль, нь: мчитель 4.11.2.5.

(591б), оудіиль (612а, 622б, 647а..., 7х), шкааль (628а), спаситель (641б, 659а..., 4х), 

створитель  (665а), хранитель (687а), исраиль  (690а), оугаль  (707а); огань  (594б, 602а, 

630б..., 6х) итд. – око 40х. 

 Сугласници ћ и ђ 4.11.3.

Сугласнике ћ и ђ Венцловић обележава на више начина. Најчешће их пише 

двема варијантама старога слова ђерв (ђ). Оба Венцловићева слова имају у основи 

исто стабло, десни лук и пречкицу (ђ), али на врху стабла једно слово има с леве 

стране репић с врхом повијеним нагоре и тада има вредност ћ (код нас слово ђ), 

док друго слово има на врху стабла с леве стране репић са врхом лучно повијеним 

надоле и тада има вредност ђ (код нас слово Ђ)98. Иста два слова у истој гласовној 

вредности налазимо и у другим Венцловићевим рукописима (Анђелковић 2008: 

187), док се у неким његовим делима слова за ћ и ђ такође разликују, али на други 

начин (Јовановић 1911: 136). У сваком случају, Венцловић је својим 

морфолошким разликовањем слова ћ и ђ много година пре Вука учинио озбиљан 

покушај да реши један од најделикатнијих проблема српске азбуке и правописа 

(Младеновић 1967: 113).  

 Поменутим словима ђ и Ђ обележавају се сугласници ћ и ђ у домаћим и 4.11.3.1.

страним речима, у различитим положајима: испред вокала, у средини речи испред 

сугласника, на крају речи. 

а) За слово ђ у вредности ћ има близу хиљаду примера. Глас ћ се 

искључиво на овај начин обележава: 

– испред вокала и (писано и, іи, ї, ы): говоређи (609б, 656а, 665б..., 27х), молеђи 

(661а, 693б, 710б..., 12х), држеђи (615а, 622б..., 9х), хвалеђї (605а); дођи (609а, 

                                                 
98 У недостатку бољег решења за писање сугласника ћ користићемо мало слово ђ, а за писање 
сугласника ђ велико слово Ђ. 
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618а, 633а..., 18х), изаађи  (597б, 611а..., 9х), ређи  (611б, 617а..., 8х); кђи 

(597б, 608а..., 6х), нођи  (623а..., 4х),  чистођи  (619б, 697б),  плеђи  (676а), кђи 

(696а, 610б), домађина  (609б), брађи  (641б..., 3х), тређи  (632б..., 3х), тређї 

(709а), прескиђіивати (618а); яђимъ (610а), яђима (696а), кападођы (697а) итд. 

– испред вокала о: брађо (591а, 593б, 595а..., 21х), нођомъ (629а..., 4х), чистођомъ 

(708б), горђо (645а); такође у турцизмима: наамђорства  (627б), наамђорцемъ 

(725а), наађорацъ (687б) итд; 

– испред сугласника обично се пише ђ с пајерком: ѡсеђливы  (626б), смђня 

(724а), пређня (604а), помођница (627а), вѣђма (612б) итд. – 17х; али има и 

чисто ђ: пређніѡмъ (627б..., 4х), немођно (626а), хіиђніѡмъ (661а) итд; 

– на крају речи најчешће се иза ђ пише дебело јер, које у том положају није 

имало никакву гласовну вредност: вѣђъ  (696а, 597а, 598а..., 64х), помођъ 

(671а, 671б..., 9х), спрођъ  (635б, 637б..., 9х) итд. – 92х; ретко с пајерком: 

помођ (675б, 712б), чеговиђ (618а). 

б) За слово Ђ у вредности ђ има око 80 примера. Сугласник ђ се пише увек 

испред вокала о и на крају речи, а често и испред вокала и: тЂомъ  (655а), 

тЂохранѥниц  (686б), изаЂохъ  (620а), проЂоше  (630а, 644б) итд. – 10х; меЂъ  (656а, 

669а..., 7х), измеЂъ (629а), импер. виЂъ (645а), воЂъ (605а), меЂь (661б); лЂи (694б), 

Ђипы  (697а), императиви изааЂи, ѡбіиЂи  (608а) и доЂи  (599б), тЂины  (723б), 

повреЂіивати (723б), пресЂіиванѥ (616б), Ђидїа (617б) итд. 

Група ђи, поред наведених примера лЂи, Ђипы и сл. пише се на још један 

начин, као г: тгнъ (620а), госпог (694а), по лег (706б). 

Слично овим примерима, помоћу ижице с дијерезом () Венцловић доста 

често пише групе љи, њи: вол, нма  и сл. Овакав начин писања љи, њи, ћи, ђи 

сматра се Венцловићевом иновацијом, док је писање ки, кь (= ћи, ћ: биюки, помокь) 

– за које у нашем корпусу нема примера – могао преузети из српскословенских 

предложака, где је оно сасвим уобичајено (Јовановић 1911: 137). 

 Други, ређи начин писања ћ и ђ јесте помоћу комбинација к, г + лигатуре 4.11.3.2.

я, ѥ, ю. Јасно је да се овако пишу групе ћа, ће, ћу, ђа, ђе, ђу. Међутим, треба 
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нагласити да је то само њихов најчешћи, али не и једини начин обележавања, 

пошто се поменуте групе пишу и помоћу слова „ђерв“ (ђ и Ђ) и непрејотованих 

слова а, е, . Квантитативни однос између првог и другог начина писања за свих 

шест група укупно износи 616 према 433, али овај однос од једне до друге групе 

варира, као што приказују следећи примери: 

– група ћа: вракя  (664б), оувѣкяа  (685а), хрискяни  (657б),  господичикя 

(668б) итд. – 9х; са друге стране: плађа (719а..., 4х), сређа (620б, 643а, 655б), 

свѣђа (592б, 647а) итд. – 66х; 

– група ће: кѥ (595б, 613а, 615б..., 149х), кѥшъ (593а, 613б, 620б..., 31х), хокѥ 

(608а, 611а, 613а..., 12х),  некѥ  (621а, 624б..., 7х), векѥга  (593а), домакѥмъ 

(705б), накикѥн (627а), цвѣкѥ (645а) итд. – 284х; са друге стране: хође (595б, 

612а, 624а..., 48х), ђе (597а, 602б, 614а..., 46х), неђе (597б, 602б..., 10х), вође 

(592б, 627б..., 9х),  ђешъ  (607б, 656а..., 8х),  кђе  (599а, 616а..., 7х),  цвѣђе 

(624б), поврђе (645а), тређе (657б, 688б), кђере (708б) итд. – 202х;  

Срећу се и четири примера с врло неуобичајеном комбинацијом ђ+ѥ: ђѥ 

(612а, 619б, 656а), текђѥмъ (645а). 

– група ћу: попевати кю  (615а), ккю  (614б), памекю  (674б), піикю  (678а) итд. –

14х; са друге стране: сређ  (613а, 656а, 662б..., 16х), ђ  (592а, 619а, 619б..., 

15х), кђ (618а, 620б..., 6х), плађ (686а, 698б..., 6х), хођ (599б..., 5х), брађ 

(628б..., 4х), помођ (636б..., 4х), ђдъ (612б..., 4х), радосђ (666а, 679а), ѡкређ 

(717б), дркђђи (697б) итд. – 122х; 

– група ђа: провіигянѥ  (614а, 633а, 722а), провіигяти  (655а, 686а),  провіигяня 

(633а, 633б),  раагя  (591б, 628а),  чгяше  (681б, 692а),  рогяка  (618б),  сѣгяше 

(601а),  хогяше  (616а), госпогя  (695б), ергяа  (687б), ергяво  (686а), гяци 

(704а) итд. – 44х; са друге стране: госпоЂа (636б), краЂа (618б, 628б), єрЂав 

(661б), рааЂати (667б), провіиЂати (720б), хоЂаше (598а) итд; Ђаво (595б, 598а, 

617а..., 7х), Ђавола  (703а), Ђавол  (636б), Ђаволска  (631а), Ђаволъбаше  (655а), 

Ђаака (714а), Ђака (714б) – 30х.  

– група ђе: догѥ  (597а, 598а, 603а..., 27х), вигѥно  (598а, 602а..., 14х),  такогѥръ 

(604б, 605б, 630а..., 13х), изаагѥ (601б, 602б..., 10х), наагѥ (637а, 657б..., 9х), 

рогѥню (599а, 611а..., 9х), прогѥ (602а, 615а..., 6х), несвигѥно (591а, 626а..., 5х) 
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итд; са друге стране: доЂе  (616а), проЂе  (643а), нааЂе  (621а), пронааЂе  (661б), 

роЂены (609а), пороЂена (621а), разреЂены (698б); Ђедеон (638б) – 8х.  

– група ђу: мегю  (604б, 605а, 615а..., 40х),  госпогю  (705б),  досагюе  (702а), 

заслагюю (633б), измегю  (707а), посагюе (689а), пробгюю (707а), съзигюе (673а) 

итд; са друге стране: гютрмско  (640б), мингюш  (661б) – 54х; госпоЂ 

(705б), подмлаЂе (602а) – 2х. 

У неколико примера погрешно је написано ђ уместо  Ђ: Ђавола  (595б), ђаво 

(644а), дође (714а). 

Избор начина писања група ћа, ће, ћу, ђа, ђе, ђу у целини носи печат 

случајности и несистематичности. Једина мала правилност која се међу стотинама 

примера може запазити састоји се у томе да се у писању неких појединачних речи, 

односно основа предност даје једном или другом начину обележавања. Тако на 

пример именице сређа и Ђаво пишу се увек са ђ, односно Ђ, никада другачије (сређа, 

сређ 19х; Ђаво, Ђавола, Ђавол и сл. 19х). С друге стране, реч такогѥръ и основа вигѥн- 

пишу се искључиво са -гѥ-, ниједном са Ђ (такогѥръ 13х; вигѥнъ, вигѥна, вигѥно и сл. 

24х). И то је готово све што се тиче неке правилности. Иначе, нису ретки 

случајеви да се једна иста реч или основа на веома блиском растојању пише час 

на један час на други начин: те кѥ родити сына и име ђе м се наређи (622а), єво ђешъ 

зачети  оу  себы  те  сына  кѥшъ  имати  (656а), човѣк  ђе  ѡтъ  ісраиля  оустати  те  кѥ 

погбити  моаавске  кнезове  (624а), праведны  іѡсифъ  доЂе  своме  дом  изаагѥ  дѣвока 

марїа (616а), да ме неђе тако подъ нищо ѡставити хокѥ з добромъ наглѣдати (620а) итд. 

 Слово ѕ 4.11.4.

У старословенским ћирилским споменицима слово ѕ употребљавало се 

искључиво као бројни знак за 6, док је одговарајуће глагољско слово имало 

гласовну вредност dz. Слово ѕ и на српском терену до XV века користило се по 

правилу само за обележавање бројне вредности, при чему се писало као обрнуто 

латинично слово s (). У XIV веку ово слово почиње да се пише као латинично s 

(ѕ), а поред бројне добија и гласовну вредност сугласника з (Ђорђић 1990: 113). 

Слово ѕ Венцловић по свој прилици није изговарао као дз, и употреба 

његова у Беседама највероватније је само графички манир преузет из 
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српскословенског, односно црквенословенског језика. Да је ово слово изговарао 

исто као з – сведоче примери њиховог узајамног мешања: поред уобичајеног злат-

/злаат- има двапут ѕлаат-, поред честог ѕл- има трипут зл- (Јовановић 1911: 135). 

Ова графема јавља се у Беседама укупно 160 пута у свега седам корена, у 

групама ѕв, ѕл и ѕм, и то увек у иницијалном положају.  

Корен ѕвѣзд-: ѕвѣзда  (636б), ѕвезд  (591б),  ном. мн. ѕвѣзде  2x  (715a), 

ѕвѣздами (672а); ѕвѣзднимъ (711б); ѕвѣздочатааца (711а). 

Групу ѕв на почетку речи налазимо и у корену ѕвѣр-: ѕвѣраадъ (627б), ѕвѣрскы 

(689б), ѕвѣрити се (723б), 3. л. мн. ѕвѣре (се) (725а). 

Највише примера за графему ѕ, око две трећине од укупног броја, налазимо 

за речи са основом ѕл-: ѕло (593а, 602б, 608б итд, 18х), ѕла (616б, 628б...), ѕл (625б, 

628а...), ѕломъ (599б, 621а...); ѕлога (654б), ѕліимъ (724б), ѕле (593б), ѕли (704б); ѕлоба 

(592б...),  ѕлиня  (630б...),  ѕлице  (706а), поѕлобице  (687б),  ѕлобити  (725а); ѕлочеста 

(621а...), ѕлотворъ  (602б...), ѕлочестницы  (703б...), ѕлопатенѥ  (722б...), ѕлокобникъ 

(620а...), ѕлопатливымъ (603а), ѕлопантеня (726б), ѕломля (699б), ѕлоставство (628б), 

ѕлочинце (630б). 

Корен зл- само у три примера не пише се са словом ѕ него са з: злознаанѥмъ 

(596б/597а), зл глас (598а), зліимъ (708а). 

Именицу средњег рода злато налазимо трипут написану са словом ѕ: ѕлаато 

(624а, 650б), ѕлаата  (624а). Карактеристично је, међутим, да у писању ове речи, 

као и њених изведеница и сложеница, ипак убедљиво преовлађује писање слова з: 

злато  (648б), злаат  (629а), злаатанъ  (605а), пазлатасте  (661а), позлащенны  (663а), 

златостаго (591а), златоносны (607а) итд. 

Мимо свих наведених примера налазимо на једноме месту слово ѕ с титлом 

употребљено у вредности броја шест: прологъ по  пѣсны на оутрни (691б). 
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 Сугласник џ 4.11.5.

Слово џ преузето је из румунске писмености, у којој се појавило у XV веку 

(Ђорђић 1990: 203). Налазимо га у буквару из 1717. године, за који је недавно 

установљено да је Венцловићево дело (Јовановић, Стефановић 2013). 

Као сугласник с најмањом фреквенцијом, слово џ у Венцловићевим 

Беседама јавља се у свега двадесетак примера. 

Налазимо најпре неколико српских речи у којима је џ добијено као 

резултат једначења по звучности: свѣдоџба (632а), свѣдоџб (602а), свѣџбала (620б), 

оувѣџбала (683а), провѣџбали (706а). 

Јавља се затим неколико страних речи са џ у корену: бџаак  (620а), 

фереџомъ (636б), ѥџецїи (678а); маџарска (711б). 

У свим осталим примерима сугласник џ јавља се у саставу турског суфикса 

-џија (Анђелковић 2008: 186). Основа на коју се овај суфикс додаје може бити 

различитог порекла, па тако имамо четири речи с турском основом: даџїа (620б), 

кюнџїа  (631б), тафраџїа  (722а), оулакџїи  (597б); налазимо и неколико речи са 

словенском основом: ковлаџїа  (646а), оуправаџїа  (702а), оуправаџїю  (593а),  издаваџїа 

(598б), провадаџїа (603а), придоставаџїе (625б), пшеницораздаваџї (640а). 

 Сугласник ф 4.11.6.

У Венцловићевим Беседама за глас ф налазимо око 140 примера, у 

позајмљеницама из грчког, турског, немачког и других језика.  

Највећи број примера, око 90, чине грцизми: іѡсифъ (598б..., 49х), серафимъ 

(647б..., 16х), фараѡна  (629б..., 5х), порфира  (609б..., 3х), фарисеи  (664а..., 3х), алфа 

(679а), рафаилъ (703а), филосовскоме (711а), финиѯъ (649а) и др. 

Следе турцизми: тафра  (722б..., 9х), софре  (617б), софри  (603б), фереџомъ 

(636б), чифтче (704а) и др; затим германизми: фришко (593а, 601б), пофришко 601б), 

грофови  (702а),  фрацимеркы  (700б), офиціиромъ  (597б) и др; као и неколико 
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позајмљеница из других језика: форма  (708б..., 10х), офицїе  (689а, 711а), 

фирмаментовымъ (716а). 

 Сугласник х 4.11.7.

У језику Венцловићевих Беседа глас х, бар што се писања тиче, срећемо у 

различитим положајима и различитим категоријама речи, али има и примера за 

губљење и замену другим гласовима, као и за х без етимолошког покрића.  

 Чување х 4.11.7.1.

а) У корену српских речи пише се х у близу 700 примера. Наводимо неке 

најучесталије: дхъ  (595а..., 56х), дховы  (703б),  дховно  (603б..., 4х), 

дховникомъ  (712б),  подховно  (721а),  дхати  (722а), дхн  (664а), въздхъ 

(632б); ходъ  (630а), ходити  (624а..., 3х), ходацъ  (692а), ходатаствомъ  (686б),  въхода 

(594б, 651а), въсходещы  (650а),  доходъ  (596б),  незааходно  (614б),  исходъ  (693б), 

мимоходацъ  (620а), находити  (691а, 699б), походенѥ  (598а, 668а), преходеђи  (633а), 

пріиходъ  (636а),  проходливо  (673б),  разходна  (593а),  сіиходъ  (635а),  хода  (620а); хођ 

(599б..., 5х), хођешъ  (610б, 6х),  хође  (595б..., 48х), оусхође  (694б), хотїѡ  (655а), 

въсхотѣла  (669а), хотенїа  (651а); грѣхъ  (599б..., 12х), грѣхови  (703б), грѣхота  (724б), 

грѣховню (594а); страхъ (667а..., 3х), страха (591а..., 6х), страховита (601а); врха (660а), 

врхомъ (701б), сврхъ (642б..., 14х), сврха (655б), врхнимъ (718б); храан (611б..., 3х), 

храанити  (617б), хранитель  (687а),  хранѥницомъ  (655а),  ѡтхраанѥно  (599б),  прехраны 

(629б), съхрааны (651а), тЂохранѥниц (686б); хбавъ (603а..., 4х), хбаво (599б..., 8х), 

хбавїе  (604а), хбавинѥ  (622а); хдъ  (627а), хдо  (647а, 658а), хдн  (620а, 673б), 

хднїикъ  (599б); ниховъ  (700б), нихова  (700а), нихово  (698а), нхова  (677а), нхово 

(628б, 722б); сха (602а..., 4х), сх (629б..., 3х), схы (644б, 645а), схаго (648а), схо 

(642б); трбхъ (671б), трбх (618б..., 10х) итд. 

Нешто издвојен случај представља група хв у корену хвал-. У нашим 

народним говорима она врло често прелази у ф (фала, фалити), ређе у в (вала, 

валити). У Беседама, међутим, овај се корен чува у свом изворном облику без 

иједног изузетка: хвалити  (611а..., 7х),  хвала  (622б..., 3х), хвалеђи  (593б, 670а), 

хвааляше  (683а),  хваалѥнъ  (669а),  хвалїѡцемъ  (712а),  въсхвалетъ  (681а),  захвали 
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(725а), похвала  (651б, 671б),  похваали  (661б),  похваліиванѥ  (635а),  похвалное  (591а), 

прехвалѥнъ (654б), оусхвалимо (709б) итд. – укупно 68х.99 

б) У страним речима има око 470 примера за писање х: 

–  у грцизмима (око 415х): христосъ  (605б..., 40х), христїани  (595а..., 14х), 

христовъ (599а..., 6х), христїанство (599а), христїанскы (699б), христолюбїе 

(711а),  христоименитаа  (649б); архаггелъ  (595б..., 27х), архаггели  (698б), 

архаггелскы  (701б; хоро  (698б..., 3х), хора  (657а..., 12х), хор  (698б..., 16х; 

захарїа  (597а..., 5х), захары  (600б, 701б),  захаріинъ  (681а), захаріина  (618б, 

681а); хѥрвіми  (593б..., 5х), хѥрвіимѡвъ  (647б, 660а),  хѥрвіимаа  (667а), 

хѥрвімское  (607а),  хѥрвискога  (593а);  архїере  (609б, 639а), архїерею  (597б), 

архїереице (639б) итд. 

–  у турцизмима: хисе (621а..., 6х), хесапъ (634а, 635а), хесаапа (625б), прохесапити 

(635а), хесааплѥно  (633б),  хабаръ  (664б), хабра  (701а), хабароносанъ  (692а), 

заахметъ  (637а),  заахмета  (633а),  сахата  (630а), сахатно  (717б),  спахїе  (702а, 

725б), наахїами (702а), мхмелатлкъ (596б), хичъ (617а) итд. 

–  у позајмљеници из мађарског: харцъ (699б).100 

в) У падешким наставцима, као и наставцима за аорист и имперфекат 

налазимо х: 

–  у локативу множине именица: въ гресѣхъ рожденніихъ (680а); на хѥрвімехъ 

(610а); въ женахъ (639а..., 7х); на горахъ (693б, 709б); въ ризахъ (663а); по 

ѥрихонскыхъ  стенахъ  (650б); на  небесѣхъ  (720б), на  небесѣхъ  (719а), на 

небесѣхъ (710а), на небесехъ (650б); пріи исходищихъ (649а) итд. 

Сви наведени облици срећу се у деловима текста који су под непосредним 

утицајем црквенословенског предлошка.  

                                                 
99 Уп. Анђелковић, Маја, Проповеди на Дан Христовог рођења у преводу и преради Гаврила 
Стефановића Венцловића, докторска дисертација, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 
Београд 2008. 

100 Именицу харац у значењу „бој, битка“ Скок наводи као „madžarski vojnički termin harc < njem. 
harze ’Streit’...“ (Skok 1971–1973: 655). 
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–  у генитиву, акузативу и локативу множине: ген. мн: нихъ (610а,... 5х), пре 

нхъ  (620б), въ  градѣ  ихъ  (652а), ѡко  нхъ  (598а); моихъ  (658а), нашихъ 

(650б, 675б); сіихъ (606а), сіихъ  (652а); въсѣхъ  (648а..., 4х), въсѣхъ  ради 

(607а), въсехъ (594б..., 3х), свіихъ светыхъ (686б), ѡтъ многіихъ светыхъ 

(591а), више въсехъ  светіихъ  (708а); из мртвыхъ  (637б, 640б), благіихъ 

(594б),  божаставнихъ  (650а), божіихъ  (724а), ѡдъ  вишнихъ  (660б), 

ѡдъ  вѣрныхъ  (621а),  землныхъ  (595а), ѡтъ многіихъ  (591а), мыслніихъ 

(649а),  небесныхъ  (595а), небесныхъ  (652а),  плтаскихъ  (679б), 

питателныхъ  (649а),  размніихъ  (659а),  скврныхъ  (652б),  хдіихъ  (721а), 

чловѣчаскыхъ  (663б); ак. мн: на  нихъ  (619б, 628а, 664а..., 6х), за  нхъ 

(706б), поглаажд  ихъ  (703б); за  въсѣхъ  (607а); на  насъ  грѣшнихъ  (693б), 

насъ  оубогіихъ  достоиныхъ  сътвори  (595а), зачетіихъ  (680а), рожденніихъ 

(680а); лок. мн: на горахъ аермонскыхъ (693б), на горахъ аермонскихъ (709б), 

въ светыхъ (591а), по ѥрихонскыхъ стенахъ (650б). 

–  у 1. л. јед. аориста и у 3. л. мн. имперфекта: 1. л. јед. аор: възвисихъ (693б, 

709б), препадохъ  (592а, 619а), быхъ  (619а, 647а), смотрихъ  (608б, 619а), 

оузехъ  (620а), изаЂохъ  (620а), видехъ  (620б), трчахъ  (620б), заключахъ 

(620б), ѡставихъ 622б), чхъ 622б); 3. л. мн. импф.: бїах  (658а, 698а..., 5х), 

држаах  (689а), слжах  (629а), молях  (697а), ношаах  (689а), чинях  (630а), 

чвах (634а) итд. 

 Губљење х 4.11.7.2.

а) За губљење, односно неписање х у корену речи нема много примера: леба 

(617б), ѡ  леб  (616а), лѣбацъ  (636а), поред хлѣбъ  (607а, 677б, 678а),  хлебъ  (673а); 

трб (616а, 665а), поред трбх- 11х.  

У прилогу одмах имамо истовремено упрошћавање групе дм и губљење х: 

ѡмма (618а, 635а), омма (601б) – ово је црта која Венцловићев језик зближава са 

сремским говорима (Ивић 1997: 17). 

б) У генитиву множине глас х се чешће изоставља него што се обележава 

(преко стотину примера): некѥ и нестати (673б), щоно и е біило (629б); ѡтъ мои вратаа 

(608а), твои масаала  (608а), ѡдъ  нашїи првашнїи  отааца  (620б), из вашіи вамъ  оустаа 
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(679а), нѥговы  ног  (709б), свои  сыноваа  (634а), овіи  м  блисталы  лча  (591а), тіи 

мдарааца  (714б), онїи  годинїица  (641а); ѡтъ  свіи  пророкаа  (682а), свакы  непрїателя 

(697а), спрођъ кои ѥретіика (707б); свїю небесны сіила (600а), ѡдъ небесны аггелаа 

(612б), деветъ аггелскы хѡраа (698б), ѡдъ оны аггелскы арманды (699б), оу виденю 

ватрены ѥзыкаа (633а), сврхъ свїю аггелскы хѡраа (708а), из анггелскы оустаа (679б), 

ѡдъ  вражіи  послова  (593б), ѡдъ  вѣрны  людї  (612б), свіи  Ђаволскы  послова  (631а), 

крывы послова (701б) итд. 

в) У акузативу множине енклитичког облика личне заменице за 3. лице 

само једном налазимо ихъ, док се 30 пута пише и и једном : не мог и я чатити ... а 

крощо не можъ и чатити ... не мог и прочатити (599а), довѣде и к синаско горы и т и 

богъ  ...  прехраны  (629б), оузеше  и  оучити  заакон  (630а), назваа  и  своіѡмъ  светомъ 

црквомъ (632б), да и оучы (633а), саама ты  прознааешъ (643а) итд. 

г) Прво лице једнине аориста од глагола бити се скоро увек јавља као 

помоћни глагол за грађење потенцијала, и тада се увек пише без х. Навешћемо 

само неке примере у којима се види да је реч о 1. лицу једнине: ако би я и ѡдмчаѡ 

(619б); повребаѡ би я нѥга и ватїѡ (620а); я би ... ѡтишла к нѥм (622а); а како би я 

... иначе дїѥте родила (642б); како се я не бы язвїѡ (622а) итд. 

 Група хв у корену хват- 4.11.7.3.

Као што смо раније установили, група хв у корену хвал- у Беседама пише 

на сваком месту где се среће. Насупрот томе, иста група у корену хват- увек се 

замењује са в: ватаюђи  (630а, 664а, 721б), ватаа  (643а), поватати  (618б),  приватити 

(626а, 668а), приватимъ  (610а), приватиш  (608б, 644б), привати  (619б), приватно 

(722б), неприватанъ  (644а), приватилацъ  (603а), приватанѥ  (607б), ватїѡ  (620а), 

неѡбватно (626а) итд. 

 Групе хт и хћ 4.11.7.4.

У глаголу хтети испред вокала доследно се пише х (видети горе наведене 

примере). Али кад се х у овом истом глаголу нађе испред т и ћ, редовно прелази у 

к: зактевамъ  (608б, 609а), зактева  (644а, 699б, 706б),  ктеде  (631а), зактеде  (655а), 

ктеѡ  (706а),  зактеѡ  (694б),  зактеваню  (642а),  ктише  (689а); кђах  (707б),  кђааше 

(698а), кђаше (696б) итд. 
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Ова црта подудара се са сремским говорима који би могли бити у основици 

Венцловићевог језика (Ивић 1997: 17), а налазимо је и у другим његовим делима 

(Албијанић 1987: 173), (Анђелковић 2008: 180–181). 

 Сугласник х без етимолошког покрића 4.11.7.5.

Венцловићев језик није лишен случајева у којима се појављује х које нема 

етимолошког покрића: холя (704б), пахоры, пахорскы (695б) итд. 

Посебан случај представља турцизам арапског порекла фајда, фајдисати 

(Škaljić 1966: 276), који Венцловић увек пише са групом хв уместо ф: хвад 

(611а...,  5х), хвада  (690б), хваде  (609б), хвадише  (639а...,  4х), хвадисати  (666а) 

итд. 

*** 

Као општи закључак о употреби слова и гласа х у Венцловићевим 

Беседама могло би се рећи следеће: тамо где му је место а где га није писао, 

Венцловић свакако није ни изговарао х. Тамо где га је писао по свој прилици га 

није свуда изговарао. У којој је тачно мери употреба х одраз његовог стварног 

изговора, а у којој мери је то дуг писарској традицији – не може се поуздано рећи 

(Јовановић 1911: 173). Оно што из грађе пада у очи то је нарочито велика 

несразмера између броја примера у којима се х, бар што се писања тиче, чува у 

корену речи (преко 1200х) и броја одговарајућих примера у којима је х 

изостављено (свега десетак). Узроке овој појави треба тражити пре свега у јакој 

ортографској традицији и утицају предложака којима се Венцловић служио 

(српскословенски, рускословенски, руски), поготово ако се зна да је у његово 

време процес губљења х (и његове делимичне замене) у многим штокавским 

говорима био већ далеко одмакао (Ивић 1985: 34). 
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5. Преводилачки поступак 

Током досадашњег излагања више пута смо се осврнули на констатацију да 

би за детаљнију стилско-језичку анализу Венцловићевих прерада, као и за даље 

проучавање његовог дела, било потребно oдвојити оно што је у његовом раду 

изворно од онога што представља превод, прераду или парафразу познатих и 

непознатих изворних дела. 

У овом делу нашег рада покушали смо да начинимо још један корак на том 

путу, посматрајући начин на који се Венцловић односиo према предлошцима, као 

и у којој мери се одважавао да и сам проговори кроз беседе које је преводио. 

Приликом анализе Венцловићевог преводилачког поступка усредсредили 

смо се на девет од укупно тринаест беседа: једно слово Јована Дамаскина,101 пет 

слова Лазара Барановича из Труби словес проповедних,102 два слова Јоаникија 

Гаљатовског103 из књиге Кључ разуменија104 и једну беседу из Учитељног 

јеванђеља.105 Слова која смо проучавали налазе се на 170 од укупно 274 стране на 

којима су записане Венцловићеве беседе на Благовести. 

                                                 
101 Венцловић наводи: Слово третїе на благовѣщенїе пресветые богородице преподобнаго отца нашего 
іѡанна из дамаска града (603б‒624б). 

102 Венцловић наводи: Слово  петое  здѣ  из  трбе    на  благовѣщенїе  пресветые  владычице  нашее 
богородице и приснодѣвы марїѥ (652б‒681а). 

103 У литератури постоје различита уверења о језику којим је писан Кључ разуменија. Неки аутори 
наводе да је у питању пољско-руски, други украјински, трећи да је он близак народном 
малоруском језику. На основу наше грађе рекли бисмо да се ради о руско-украјинском језику 
богатом полонизмима. Желели бисмо да изразимо захвалност мр Миленку Панићу на помоћи при 
рашчитавању појединих делова текста Јоаникија Гаљатовског. 

104 Венцловић наводи: поченїа  лтргіиска  из  ключа  книге  рске  Сказіиванѥ  слово  зде  а  првое  На 
благовѣщенїе пресветѣ богородицы (693б‒720б). 

105 Венцловић наводи: Слово  г   из  поченїа  на  благовѣщенїе  пресветїе  и  приснодѣвы  владычице 
наше богородице (720б‒727а). 
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За беседу Јована Дамаскина одлучили смо се јер је она до данас више пута 

привлачила пажњу истраживача који су се бавили Венцловићевим радом.106 

Нисмо имали приступ предлошку за који бисмо поуздано веровали да га је 

Венцловић могао користити. Поређење смо радили према беседи која се 

приписује Јовану Дамаскину, записаној у Поменику водичничком,107 при чему смо 

поједина нејасна или нечитка места проверавали у текстолошки скоро идентичној 

беседи која се налази у једном Панегирику из XVI века.108 Оба рукописа су 

српскословенске редакције, иако верујемо да је предложак који је Венцловић имао 

пред собом био рускословенски, као и већина предложака које је користио. 

Беседу Из Поученија, како је назива Венцловић, одабрали смо након што 

смо у каталогу Библиотеке Епархије будимске уочили рукопис Учитељно 

јеванђеље,109 рускословенске редакције, за који верујемо да је могао бити извор из 

којег је Гаврило пренео ову беседу. Судећи по запису, рукопис се налазио у Ђуру 

у исто време када је у том граду боравио Гаврил. Анализу Венцловићеве беседе 

радили смо према поменутом рукопису. 

Беседе Лазара Барановича и Јоаникија Гаљатовског које је Венцловић, како 

и сам наводи, пренео из штампаних зборника Кључ разуменија110 и Труби 

словес,111 анализирали смо према овим зборницима.112 При избору беседа водили 

                                                 
106 Дамаскиновој беседи у Венцловићевој преради пажњу су посветили, између осталих и Г. 
Витковић, „О књижевном раду јеромонаха Гаврила Стефановића“, Гласник Српског ученог 
друштва, Београд 1872, Ђ. Трифуновић, Српска књижевност у књижевној критици ‒ стара 
српска књижевност I, Београд 1972, М. Павић, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд 1972, Ч. 
Миловановић, „О изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића Венцловића“, Зборник 
Матрице српске за књижевност и језик, књ. 29, св. 1, Нови Сад 1981, 27‒42 и Т. Јовановић, Стара 
српска књижевност. Хрестоматија. Београд ‒ Крагујевац 2000, 250‒255. 

107 Зборник се налази у Архиву САНУ, под р. бр. 32. Исписан је српскословенском редакцијом и 
сматра се да је настао крајем XV или почетком XVI века (Стојановић 1901: 209–210). 

108 Рукопис припада збирци рукописа Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Београду, р.бр. 1. 

109 Сигнатура ЂУР1 у Н. Синдик и др, Опис рукописа и старих штампаних књига Библиотеке 
Српске православне епархије будимске у Сентандреји, Београд ‒ Нови Сад, 1991, стр. 137. 

110 Галятовский, Иоанникий, Ключ разумения с[вя]щенником законным и свецким належачый, 
Друкарня Києво-Печерської Лаври, Київ 1659, 
http://www.rare.univ.kiev.ua/ukr/showbook/showbook.php3?0166662. 

111 Баранович, Лазар, Трубы на дни нарочитыя, Друкарня Києво-Печерської лаври, Київ 1674, 
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21
FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P. 
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смо се мишљу да су штампани зборници, у недостатку поузданог директног 

предлошка, погоднији за анализу Венцловићевог преводилачког рада, јер нису 

били подложни изменама у мери у којој су то биле рукописне књиге. Осим тога, у 

литератури је већ примећено да је Венцловић често и радо преносио текстове 

Барановича и Гаљатовског и да је према њима гајио посебно поштовање.113 

Поређењем са наведеним предлошцима настојали смо да раздвојимо 

дословно пренесени текст од оног који представља Венцловићеву прераду. У 

анализираним беседама препознали смо неколико врста Гаврилових 

интервенција: допуне које немају паралелу у предлошку, затим слободније 

парафразе изворног текста, превођење лексема из оригинала речима другачијег 

облика, истог или блиског значења и преношење сегмената на српскословенском.  

У текстовима Беседа које дајемо у прилогу овом раду, као и у примерима 

који следе, ове интервенције графички су приказане на следећи начин: 

једноструком линијом подвучена су Венцловићева уметања; двоструком линијом 

подвучено је превођење синонимима; таласастом линијом обележени су 

слободнији преводи и парафразе; испрекиданом линијом означени су делови 

текста које је Венцловић пренео на црквенословенском; верно преведени делови 

текста нису подвучени. Места у примерима на која смо желели посебно да 

укажемо, осенчена су сивом бојом. 

Примере наводимо тако што прво дајемо цитат из предлошка, а затим 

Венцловићев превод. Предлошци су означени на следећи начин: Д – беседа Јована 

Дамаскина, Б – беседе Лазара Барановича из Труби словес, Г – беседе Јоаникија 

Гаљатовског из Кључа разуменија и П – поученија, тј. беседе из Учитељног 

јеванђеља. Венцловићев превод је означен са В. 

Пошто смо на овај начин упоредили Венцловићеве Беседе са наведеним 

предлошцима, покушали смо да сагледамо најкарактеристичније одлике његовог 

                                                                                                                                               
112 Имали смо у виду да постоји више издања ових зборника. Труби словес је штампан 1674. и 1679. 
године, а Кључ разуменија 1659, 1660, 1663 и 1665. године. 

113 Видети нпр: Ч. Миловановић, „О изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића 
Венцловића, II“, Зборинк Матице српске за књижевност и језик, књ. 30, св. 1, Нови Сад: Матица 
српска, 1982, 5 и М. Павић, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд, 1972, 133‒134. 
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преводилачког поступка. Надовезујући се на досадашње анализе Гаврилових 

превода,114 посматрали смо неколико основних праваца у којима тече његов рад 

на адаптацији текста. 

Попут ранијих истраживача, и ми смо као најчешћу и 

најкарактеристичнију особину препознали различите начине на које Гаврил 

допуњава изворни текст. Даље, показало се да приликом преношења Гаврил 

повремено, иако ређе, изоставља одређене делове предлошка. 

Затим, посматрали смо како Венцловић приступа превођењу изворног 

текста. Највећи део предлошка он верно преводи на народни језик. У сразмерно 

малом броју реченица дословно преузима појединачне црквенословенске речи из 

предлошка. Значајно је већи број примера у којима је очевидно његово настојање 

да избором што различитијих изражајних средстава на народном језику измени, 

оживи и приближи текст слушаоцу. 

Венцловићеву креативност при превођењу илуструју и примери мање или 

више синонимичних низова, у којима поједини изрази варирају према истој речи у 

предлошку.  

Као што је установљено у литератури, једна од најважнијих одлика 

Венцловићевог књижевног рада уопште је напор на превођењу цитата из Светог 

писма. Један број тих цитата припада и православној химнографији.  

Важно је поменути да је, поред тога што је смело и вредно преносио на 

народни језик, Венцловић поједине краће или дуже делове текста остављао на 

црквенословенском, најчешће само мењајући редакцију. Није ретка појава 

мешања српскословенског и народног језика, понекад чак и у оквиру исте 

реченице. 

                                                 
114 Видети нпр: В. Јовановић, „О језику Гаврила Стефановића Венцловића“, Српски 
дијалектолошки зборник, књ. 2, Београд, 1911, 105‒306; Ч. Миловановић, „О изворима и 
књижевном поступку Гаврила Стефановића Венцловића“, Зборинк Матице српске за књижевност 
и језик, књ. 29, Нови Сад: Матица српска, 1981; Д. Стефановић, „О неким језичко-стилским 
особинама Венцловићевих списа о Светој Петки“, Рачански зборник 7, Бајина Башта, 2002, 49‒60. 
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5.1. Венцловићева проширења приликом превођења 

Начин на који Венцловић уноси допуне у текст који преводи до сада је већ 

разматран у литератури.115 Још је Владан С. Јовановић, почетком ХХ века, на 

примеру Венцловићеве верзије Барановичевог Мача духовног, показао да на 94 

реда оригинала долазе 164 Венцловићева реда. То значи да су Венцловићеве 

парафразе, додаци, умеци и поуке износили више од трећине изворног текста. У 

другом случају В. Јовановић показао је да у преради на 94 реда оригинала стоји 70 

Венцловићевих редова, што га је природно навело на констатацију да 

компаративна оцена Гавриловог дела захтева посебну експертизу у сваком 

конкретном случају, од дела до дела (Павић 1972: 233–234). 

У беседама које смо анализирали покушали смо на сличан начин да 

покажемо колике су Гаврилове допуне у односу на изворни текст. Податке који 

следе износимо ради боље илустрације, иако имамо у виду да оваква врста 

квантитативног поређења није у потпуности меродавна. Упоредили смо број речи 

у сегментима Венцловићевог текста који представљају веран превод са бројем 

речи унетих или парафразираних делова. Показало се да Венцловићеве 

интервенције на беседама из Кључа разуменија, Учитељног јеванђеља и 

Дамаскиновој беседи, чине приближно половину текста. Са друге стране, у 

беседама из Труби словес Гаврилове допуне чине свега једну петину, што 

потврђује чињеницу да овај вредни писар није увек био једнако инспирисан 

предлошком. 

Венцловићева прерада Дамаскинове беседе садржи укупно 7947 речи, од 

чега смо 3400 идентификовали као оригиналан Венцловићев текст, а 95 речи као 

парафразе. У беседама из Кључа разуменија од 10 011 речи 3987 чини 

Венцловићев оригинални текст, а 1588 парафразе. Беседе из Труби словес садрже 

                                                 
115 Видети: В. Јовановић, „О језику Гаврила Стефановића Венцловића“, Српски дијалектолошки 
зборник, књ. 2, Београд, 1911, 105‒306; Ч. Миловановић, „О изворима и књижевном поступку 
Гаврила Стефановића Венцловића“, Зборинк Матице српске за књижевност и језик, књ. 29, Нови 
Сад: Матица српска, 1981, 27‒42; Д. Стефановић, „О неким језичко-стилским особинама 
Венцловићевих списа о Светој Петки“, Рачански зборник 7, Бајина Башта, 2002, 49‒60; Т. 
Јовановић, „Прича о три пријатеља као проповед код Гаврила Стефановића Венцловића“, 
Рачански зборник 8/9, Бајина башта, 2004, 37‒47; С. Јелесијевић, Изворна књижевна дела Кијевске 
Русије у српскословенској рукописној традицији, докторска дисертација, Филолошки факултет, 
Београд, 2012, 211. 
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10857 речи, од чега смо 1863 означили као оригинални, а 936 парафразирани 

текст. У беседи из Учитељног јеванђеља пребројали смо 2354 речи, од чега 1198 

оригиналног текста и 493 парафразираног. 

Допуне које Венцловић уноси у текст јављају се у виду сегмената 

различите дужине. Понекад се они састоје из само једне или две речи, а понекад 

од целе реченице или више реченица. Посебно су занимљиви они сегменти у 

којима се Венцловић удаљава од оригинала и уноси делове који не само да немају 

паралеле, већ нису ни строго везани за контекст предлошка.  

Приликом анализе примере смо разврстали по дужини сегмената које је 

Гаврило уносио у текст. Ови сегменти се, осим по дужини, разликују и по 

садржају, односно порукама које је Венцловић желео да упути својим 

слушаоцима и читаоцима, о чему ћемо детаљније проговорити у тематској 

анализи. 

 Бројни су примери у којима Венцловић реченицу из оригинала проширује 5.1.1.

само краћим сегментом од једне, две или три речи. Често је додатак само понека 

партикула, заменица, везник и сл. Овим допунама он претежно не утиче на 

значење текста, већ само наглашава и појашњава поједине исказе из оригинала. 

Кратке допуне налазе се понекад и на више места у истој реченици:  

Дамаскин  

Д. пришьствїе вышняго цара неисповѣдимоѥ 

В. доходакъ к тебы вышнѥга цара недомишлѥнъ (609б)  

Д. живь господь богь мои яко чистаа ѥсмь 

В. тако ми мога господина бога ... како самъ я чистаа дѣвока (618а) 

Баранович 

Б. Богъ слово явисѧ въ Плоти 

В. те из нѥ богъ слово кааза намъ се тѣлесно (653б) 
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Б. Величитъ дша моѧ Господа Словеса Молитвы и Благодаренїѧ 

В. величіитъ дша моя господа ... то с нѥне речы богомолске и благодаарне (657а)  

Б. Ѹлови Дха свѧтагѡ и Маріа в то времѧ єгда наде на ню  

В. оуловы светога дха и марїа дѣвица оу то време каде саамъ паде на ню (655а)  

Б. Постави раб твоем 

В. постави ми твоме рааб (667а) 

Б. Господь с Тобою 

В. таа господъ е богородице с тобомъ (669б) 

Гаљатовски 

Г. Пречистаѧ Дѣва молитсѧ Бог за всѣхъ люде 

В. чистаа дѣва за све люде ѡна горе моли се господ бог (697б) 

Г. бо написанѡ 

В. тако се  быбли піише (700б) 

Г. пречистаѧ Дѣва матцѣ єгѡ въ снѣ показаласѧ 

В. яви се богородица тадаръ  сн нѥгово матери (701б) 

Поученије 

П. и богъ вожделѣ быти 

В. зактеваюђи то да ѡнъ богъ бде (721а)  

П. си єсть таины сїа сила 

В. и то е ово таны снаага (721б) 

П. сего ради стоять свѧщеници якоже ѡбщни ѡтци мироу  

В. зато свда стоеђи наши свещеници кано ѡбщіи ѡтци мир (724а) 

П. Красного дне и свѣтлого празника благовѣщениѧ  
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В. Краснога и яснога овога дна праздникъ благовѣщенїа (720б) 

Посебно су значајни примери са једним или два квалификатива. Уметање 

квалификатива је чест и карактеристичан поступак којим Гаврило настоји да 

приближи, појасни или живље дочара појам из предлошка. „Примери показују да 

су квалификативи, често као проширења информација, у служби објашњавања. 

Они, неретко, доприносе и поетско-језичком изражавању.“ (Стефановић 2002: 52) 

О квалификативима ће бити више речи у поглављу о стилским фигурама, док у 

следећим примерима приказујемо на који начин их писар уноси у изворни текст: 

Дамаскин 

Д. видещи юноше благовиднаго 

В. видим те да си сасма лѣпъ и хбавъ момакъ с красна стаса (608б) 

Д. красота и сладость соуть глаголи твои 

В. сладка дивота лепа твое с те беседе (613б) 

Д. и вьсакь ѥзыкь бренны 

В. и свакы з блата меснатъ ѥзыкъ (614а) 

Д. ѡ земльнемь же соудищоу вса тебѣ нерадено боуди 

В. а за ѡвы людскы земляны сдъ хичъ и не маари (617а) 

Д. слоужити господоу богоу моѥмоу сьтворшомоу ме 

В. господ бог моме слжити чисто а не погано коино ме е створїѡ (621б) 

Баранович 

Б. Съ Посланїемъ посланъ бѣ Архаггелъ къ Дѣвѣ Марїи 

В. С книжномъ послааницомъ послаатъ бы архаггелъ г девокы маріи (653а) 

Б. не на скрижалехъ Каменныхъ 

В. не на камениты моѵсеѡвы скріижаліи (653б) 

Б. Се Раба Господнѧ бди мнѣ по глагол твоем 
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В. нек ми то бде по твоме говореню доказіиват (656б) 

Б. слово твое въ страхъ 

В. за страхъ твое изговорно слово (667а) 

Гаљатовски 

Г. бо єи хвалѧтъ всѣ люде 

В. крощоно савъ свѣтъ ню гласовито хваалы (694б) 

Г. презначали тыи три станы три сыны Ноевы Симъ Хамъ и Афетъ  

В. и таа три людскаа на свѣт ѡбашка реда постала с ѡтъ ноевы трїю м сыноваа сима 

хама и афета (695б) 

Г. и Пречистаа Дѣва 

В. Пречистаа дѣвица марїа яђима и аннина єво ѥднорогѥна кђи (696а) 

Г. Маєтъ пречистаѧ Дѣва мѣстце и в небѣ межи всѣми Аггелами 

В. Имаа  пречиста  дѣва марїа  своя  столичнаа места  горє  на  неб мегю  свима  аггели 

(698б) 

Поученије 

П. якоже пишеть, даѫе въсновлениє приимемъ 

В. како се ѡ томъ піише и  божїе синовство оуведе (721б)  

П. даже к томоу не боудемъ раби, но свободни 

В. да више к отоме не бдемо оу вражїем робств (721б) 

П. и молимъсѧ ѡ всѣхъ человѣцѣхъ якоже оучить насъ писаниє 

В. те се молимо за све люде вѣрне и невѣрне како що насъ свето піисмо оучы (723б) 

 Венцловић реченицу из оригинала некада проширује и дужим сегментима, 5.1.2.

који варирају од неколико речи до читавих зависних или независних реченица. 
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Ове допуне се могу јавити и на више места у једној реченици, а у појединим 

примерима уметнути текст по обиму превазилази изворни. 

Дамаскин 

Д. якоже ѡбаче азь вь оужасе быхь  

В. да самъ се врло препала и дор се пронераазила оу себы (608б) 

Д. рожденїе не оувѣдаѥмо   

В. недознано ти роденѥ без дѣвоячкогъ померена квара (609б) 

Д. и сего ради не хощоу благовѣщенїе приѥти 

В. зато и не пріимамъ твога ѡбріицаня ни га слшамъ ако що ми говорїѡ (611а) 

Д. приде бо вь мою хижоу безь ѡповѣданїа приближити се кь мнѣ 

В. ама како си ты то смѣѡ дрзнти тако ѡвде оулезти к мени чдимъ се без гласа  мою 

кђиц ни кцноѡ оу враата ни запіитаѡ слобода лї е оуђи (612б) 

Д. не бои се мариамь 

В. не бо се ни се що ѡтъ чега препада марїамлїе (613а) 

Д. се раба господьня боуди мнѣ по глаголоу твоем  

В. чѡ си ѥръ самъ се к отоме предаала те сам ти рекла се раба господня бди мне по 

глагол твоем (615б) 

Баранович 

Б. Благодать вам и миръ 

В. благодатъ и миръ ѡтъ бога да вам се оумножы (655б) 

Б. но къ всѣм речетъ 

В. ама допосле пакъ к свіимъ жидовомъ казюђи се ѡвако е говорїѡ (660б) 

Б. Радсѧ обрадованнаѧ Написа Апостолъ 

В. рад се ѡбрадованнаа пише апостолъ павалъ те овако свакомъ говоры (665а–665б) 
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Б. Сын человѣческом не имщем где главы подклонити 

В. човѣчемъ сын що нигде на земли ни толико места свога нїе имаѡ гдѣ бы свою глав 

ѡтъ снца ѡтъ кише ли подклонїѡ (669а) 

Гаљатовски 

Г. ѡбавѧлсѧ Моѵсе ити до Фараѡна и мовити до него вымовѧлсѧ неспособною мовою своею 

В. на то  оустрчаѡ  се  е и  бояѡ моѵсе ити к цар фараѡн такве незгодне прођ цара 
рѣчи  говорити м  те  се  ѥ предъ  богомъ  своіѡмъ мааномъ ѡдріицаѡ  како  не може  то 
ѡдъ нѥга быти ѥръ ѡнъ е оу ѥзык мтавъ (694а) 

Г. же и мои Богъ оуста ѡтворит и начитъ мене що маю мовити 

В. да мо богъ хође то оучинити те и моя ђе оуста ѡтворити и начиткѥ ме що е за потреб 

изговаарати (694б) 

Г. ѡ чимъ Пречистаѧ Дѣва сама Пророковала мовѧчи Ѡтъ нынѣ блажат мѧ вси 
Роди 

В. како що е ѡна и саама то прорекла кодъ елисавете  захаарин дом ѡ себы ѡтсадъ рече 

блажетъ ме въси рѡди (695а–695б) 

Г. бо люде посполитыи даютъ паномъ своимъ дань 

В. пахори порцїю плаађаю и десетакъ съ землѥ и издааю своіѡ господи (695б) 

Г. и теперъ котрыи люде мают за Патронк Пречистю Дѣв 

В. та  и  досадъ  здѣшаю  се  те  спреке  коино  за  патрон  да  речемъ прїателиц  имаа  себы 

свет богородиц (711а–711б) 

Поученије 

П. законоу бо божїю не повиноуєтсѧ. ниже бо можеть 

В. заакон  се  божїю  ни  црковномъ  оустаав  не  покаара  нити може  лакомацъ  икадъ 

покоранъ быти и тафраџїа (722а) 

П. должни єсмы скорбити и ѡ братии нашеи соущихъ во плененїи 
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В. джни смо тжити и бринти се за наш брађ кои с оу коіѡ неволи оу робств ли и по 

тамницаа (722б) 

П. и всѧкыи человѣкъ долженъ єсть молитисѧ на всѧкомъ мѣсте 

В. Такогѥръ  и  свакы  по  себы  свакы  данъ  да  имаа  свое молѥнѥ  доконаавати  где  се  годъ 

собомъ находы на свакоме мест и пт (726а) 

 Понекад Гаврил додаје целе реченице или чак више реченица, разрађујући и 5.1.3.

развијајући мисао из предлошка. Оваквим допунама он настоји да „оживи и 

обогати основни текст народским изразима и колоквијалним обртима“. На тај 

начин, исказ из оригинала, често сув и незанимљив, добија сасвим нову боју и 

живахност (Миловановић 1981: 35). 

Дамаскин 

Д. и не ѡбикохь сь тоуждимь отьноудь бесѣдовати 

В. не пріистои ми се више з дргы момци свога разговора имати ни то и саама зактевамъ 
чинити и  стидіим  се врло  да би  с каквомъ мшкомъ  страаномъ що беседити  а млаад 
момчадъ ни видети не зактевамъ а камоли да сво кои разговоръ сво имала би ш нима 
(608б–609а) 

Д. благовѣствю ти радость благовѣщенїа 

В. рече аггелъ знаам те какве сы натре дѣвоко алъ я єво тебы лажливы маазліица 

не доносіимъ него праав ти радостъ изказемъ що є заа те болѥ (609б) 

Д. и моужа не сьвѣмь 

В.  нити  за  мжк  стран  знаамъ  него  та  що  е  предаа  ме  быѡ  изашаѡ  и  говорїѡ  е  са 
мномъ  кано  дргъ  и  братъ  ми  пощено  из  далѥгъ  стоеђи  враата  нїе  ѡтвораѡ  ни  на 
оулазк ни излазк виде се кодъ мене пааке га исто неста (618а) 

Д. Єда аггель бѣяше въ снѣ явлеи ми се и рекы ми 

В. рече іѡсифъ страданъ та не знамъ нещо самъ чдно снїѡ ове нођи не знамъ да лї е 

то аггелъ бїѡ що ми се е на сн оуказаѡ те ми рече (623а)  

Д. се раба господьня боуди мнѣ по глаголоу твоем 



 

134 

В. чѡ си ѥръ самъ се к отоме предаала те сам ти рекла се раба господня бди мне по 
глагол твоем я вѣђъ що више ѡдъ мене ищешъ що ли чекашъ т док те мо старацъ 
затече те и обадвое изржены бдемо ты кѥшъ знамъ измађи и ѡтіити алъ мени кѥ горко 
пасти с цангрызанѥмъ нѥговымъ и спочитанѥмъ (615б) 

Баранович 

Б. Благовѣствет  Архаггелъ  Богородицѣ  подобаше  Чисто  Дѣвѣ  Благовѣствованїе 
прїѧти ѿ Чистагѡ Аггелскаго Чина имѣѧше принести слѡвеса Господнѧ слѡвеса чиста 
подобаше и самом Аггел приносѧщем чист быти 

В. лѣпъ гласъ гавріилъ доносы дѣвокы како то и валядїаше чисто дѣвочицы добаръ 
гласъ  и  пріимити  ѡтъ  частнога  аггелскога  господства  тако  то  пріилика  и  бїаше 
принести те  господинове  големе  чисте  рѣчи  и  самоме  томе приносїѡц  аггел изборли и 
славн  на  глас  предъ  аггели  господин  богородицы  коино  ѡдъ  цара  царицы 
потаны іѡ гласъ доноси защо и то е поназавише чдо како то небесны не само царъ 
него и творацъ све ствари договаара се съ земляномъ царицомъ с ѥдномъ дѣвокомъ 
сиротномъ без матере без отца с тЂомъ хранѥницомъ како ђе съ своимъ царствомъ 
оупраляти що ли чинити ш ніиме како ли провіигяти нека то и ш нѥномъ воліѡмъ бде 
(654б–655а) 

Б. Седмъ словесъ чтемъ въ Єѵаггелїи яже изрече Пресвѧтаѧ Богородица Первое Вина не 
имт 

В.  Седамъ  рѣчы  хрискяни  находіи  се  оу  светом  єѵаггелїю  Како  чатіимо  що  и  е 
светаа богородица изрекла прво да речемъ последнѥ и на првомъ свршимъ кадъ е  
кана галиле на свадбы к сын рекла овы сватовы садъ немад що пити не мад віина 
(657б) 

Б. Величитъ дша моѧ Господа 

В. величіитъ дша моя господа кадъ е тако погледаѡ наа ме хд ѡтселе свакы рѡдъ 

хође ме з діикомъ хвалити (657б) 

Б. Понеже Благоволи Господь в земли свое хотѧ да дасть плод сво 

В. ѥрно  господъ присвоява  се  з добротворенѥмъ к  своіѡ м земли  а міи  смо христїани 

таа нѥгова земля що ю богъ назире каара и миле ищђи м да издаае сво плодъ (675а) 
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Гаљатовски 

Г. Когды посылалъ Богъ Моѵсеѧ до Фараѡна Кролѧ Егѵпетскогѡ и казалъ мовити єм жебы 
выпстил з Егѵпт люди Ізраилскіи 

В.  За ѡногъ  даѵнашнѥга  добы Кадъ  ѥ  богъ  пошиляѡ пророка мѡѵсеа  к  ѥгпатском 
цар фараѡн те м закааза да м имаа говорити не молеђи се ни на колена предъ нимъ 
падаюђи каа цар него стоеђи спрођъ очїю м и ощро говоређи да псты люде іисраилске из 
свое м землѥ изаађи (693б–694а) 

Г. же не могл ѡтъ килка днї мовити  

В. а ѡдъ много даанаа имаа како нища ни говорити не може и ондре бистро и разговетно 
говоренѥ валяа човѣк предъ царемъ и свіи м боляри да ѥ лише ѡ таквомъ жстромъ 
посл беседа и ѡ чем ове речи докндисемъ (694а) 

Г. назначил  и  мене  Богъ  днѧ  нынѣшнего  жебымъ  мовилъ  до  Пречистои  дѣвы 
Кролевои всегѡ свѣта и хвалилъ ѡню бо сего днѧ єстъ свѧто Благовѣщенїе Пресвѧтои 
Богородици 

В. и мене е господъ богъ єво ѡдредїѡ данашнѥга дна да бы хвалѥне рѣчы изговаараѡ до 
пречисте дѣвице марїе царицы свѣга свѣта како людско тако исто и аггелско а 
божїіѡ  матеры  те  некаако  за  мк  мї  е  такво  госпог  оусдити  се  с 
неразмствомъ хвалитї е алъ що да чинымъ оуздаюђи се на нѥн разборит добр к людма 
милостив  волю  валя  ми  се  поксити  изарадъ  овога  великога  года  нѥна  данашнѥга 
праздника благовѣщенїа пресвето богородицы (694а) 

Г. перше показалсѧ дитѧткомъ малымъ потымъ то в дванадцѧти 

В.  понаапре  оукаазаѡ  се  е  бїѡ  дететомъ  маечкымъ  после  дванастогодищанъ  кадъ  га 
мати с іѡсифомъ тражеђи тређы данъ нааЂоше оу ѥрсалимско цркви дишпощаюђи 
м се ѡ книзи с матори оучители (717а) 

Поученијe 

П. прельстибосѧ праотець нашъ адамъ змиємъ,  и злоначалнымъ врагомъ дїаволѡмъ 

В.  защоно  испрва  нашъ шкндетъ  се  адамъ ѡдъ  ѕмїе  ѕвизданѥмъ  ѕл  вѣще  превары 

лкавога испрва людоморца сотоне враага що га наврды с оумомъ своимъ високо се дизати 
що нїе ни може быти (721а) 
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П. и богъ вожделѣ быти 

В. зактеваюђи то да ѡнъ богъ бде заборавы се тога да е ѡдъ землѥ за слжб божїю 

създаатъ (721) 

П. и молѧтсѧ ѡ всѣмъ мирѣ оумирениє 

В. моле  се ѡ  свѣм  свѣт ѥднаако  да богъ  сміиры мегюсобно вилааетъ те  свакы  радъ 
немира да престане  земли ратъ и рааздоръ оу вѣри таа инаатъ и смђня що е многаа 
(724а) 

П. и сихъ ради должни єсмы доуховно праздновати и доуховно ходити прѣподобиємъ 
и правдою любовию и кротостию 

В. тога радъ джни смо га побожно свѣтковати и дшевно ходити пощено с правицомъ 
милокрвно и кротко не пшити се по себы ни се що кечити и бечити спречати се на кога и  
носъ дхати мрщало (722а) 

 У појединим случајевима јеромонах Гаврило проширује предложак дужим 5.1.4.

сегментима који нису уско повезани са садржајем превођеног текста, већ у њему 

имају ослонац или инспирацију за даљу разраду. То су најчешће дигресије које 

представљају садржински мање или више самосталне целине. Овакви сегменти, 

који немају паралеле у изворном тексту, посебно су значајни за проучавање 

оригиналности Венцловићевог стваралаштва.  

Дамаскин 

Д. 0 

В. да  каде  стиже  с  пта  м  оу  назааретъ  праведны  іѡсифъ  доЂе  своме  дом  изаагѥ 
дѣвока марїа ис кђе предъ нѥга ссретн га и лепо дочека згледн е ѡнъ ѡ виде да е 
здѣтна врло м тжно бы и ѡдертіи се що не може быти ѡде нтра нища іѡ наполю не 
рече  док  се  не  сместы  оу  дом  после  седе  оунтра  и  дозваа  е  насаамо  предаа  се  оузе  е  на 
миндростъ те  е налепо тихо поче распитіивати що то бы ѡдъ нѥ илъ е кдъ на  стран 
скіитала се илї е ко ѡнде к ніѡзи шняѡ се долазеђи те е то добіила оу себы (616а) 

Гаљатовски 

Г. 0 
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В. а тко ли се све стараѡ само ѡвога свѣта како ђе се лепо ѡбживити да е болї и напреднїи 
таа саамъ може то знати да тамо вѣђъ нища некѥ имати ѡтъ свега е маазлъ ѡстаѡ ни 
пристаѡ тамо ни ѡвамо а тко ли іѡще по ѕліи птовї е ходїѡ и с неправдомъ се е  ѕлобы 
жіивїѡ тымъ е место ѥдно з Ђаволи вѣчнаа мка (699а) 

Г. 0 

В. С людма добры и богобоязливы изарадъ свое милости и пречисте м дѣвы марїе 
нѥгове  драаге  матере  по  волности  христосъ  богъ  нашъ  испняа ѡніи  свѣтъ  празна 
места ѡткдно с испали ѡвіи ѕли ангѥли що се садъ изподъ неба выяю и како е горе кое 
аггелско хоро ѡтъ кое рке више више тако по нма кѥ горе и добре христїанѥ више више 
разреЂивати за стаянѥ коино ѡвде за овога живота болѥ болѥ оузбд раадилы ѡ дши се 
подижђи оу шестоме хор бораве све аггелскаа господа (704б–705а) 

Г. 0 

В. а аколи тко то мисли по калвинскы с поздаанѥмъ своимъ на божїю милостъ на 
божїю ли матеръ и на кое свѣце грешеђи и не ѡтстаюђи се да м се ѡпросте никадъ то 
неђе быти или пакъ оу томе држи ѡпрощенѥ що се е исповѣдаѡ и причестїѡ а не кае се мчеђи 
свое  тѣло  та  да  и  не  мислы  да  е ѡпрощенъ    томе  и  на  сдъ  божїи  з  грѣхомъ  хође 
изађи и с оніимъ дховникомъ заѥдно кои га баадїава дреши и праща те мк теглити 
ако  се ѡвде  с  мкомъ  не ѡчисти  и  не  испере  кадъ  престане  човѣкъ  и  с  ѥзыкомъ  и 
срдцемъ грѣшити и толико свои сзаа пролїе колико е на крщеню воде на нѥга изасто ондаа 
вѣђъ знати кѥ да е прощенъ ѡтъ свега м грѣха тако светы отци казю нити без трда 
ни без  сзаа коме имаа прощенѥ  а  слша дете  поздааницы без мке  за ѡпрощенѥ грѣхова 
свои що намъ апостолъ паваѡ казе пишђи къ коринтомъ оу зачел рѳ ако за овога 
намъ живота текъ само  христа се хођемо здати без нашега трда то понагоры смо ѡтъ 
свїи люды єда рече христосъ грѣх е накнаЂацъ да не бде то въздааси речено е комждо 
по дѣломъ єго (712б–713а) 

Поученијe 

П. 0 

В. зато  по  заповѣсти  божїіѡ  како  е  саамъ  крозъ  пророка  исаїю  рекаѡ  богъ  віи 
свещеницы молите  се  и  говорите  моимъ  людма  да  моѥ  заповѣди  слшаю  и  творе  данъ  на 
данъ велы ѡни мене ищ а саами собомъ оудаалюю се ѡдъ мене с престпліиванѥмъ мога 
ми заказіиваня и како да и нагледамъ како ли ђ имъ помођи кадъ сами себы ѕло копаю 
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єво  и  я  вам  се  лепо  моліимъ  и  за  бога  васъ  просіимъ  бааръ  т  заповѣстъ  божїю 
испняте що нїе мчна свесрдо се за све те люде (725а) 

П. 0 

В. ако  се  валяло    любави  држіимо  те  се  ѥднако  за  све  люде  моліимо  и  ѡ  свѣм  бога 
благодаріимо  наалетъ  з  добромъ  подносимо  никога  не  кдіимо  ни  ѡпадаамо  с  отога 
држааня се таква свако благо доходы и рине Толико брађо да се просвѣстимо що міи саами 
чинимо ни на кога да не ѕлобіимо свакы гаарезъ каѵг ташкаюђи са ща ли се згааЂа с отога 
ѥзыкъ за збе лепо е држати и рке съзжмїати к себы (724б–725а) 

П. 0 

В. милокрвства пожалива више ѡдъ насъ истеже богъ више неголи справе кое подшне 
сва  е  нѥгова  господъства  тафра  и  помпа    людскоме  милокрвств  и  жалѥню  по  брађи 
намъ своіѡ нелагодно и неволно (722б) 

 Самосталне целине Венцловић понекад додаје и на српскословенском, 5.1.5.

премда у знатно мањем броју примера. Допуне су у виду зазива и општих места из 

православне химнографије. 

Г. 0 

В. єгоже оугонзнти сподоби насъ христе боже яко благъ и чловѣколюбацъ аминъ 

(704б) 

Б. 0 

В. молитвами  пресветые  богородице  господи  іиссе  христе  боже  нашъ  помил 

насъ аминъ (666а) 

Г. 0 

В. благословеннаа  ты  єси  въ  женахъ  и  мы  глаголѥмъ  и  благословенъ  плодъ 
оутробы  твоее  яко  родила  єси  христа  спасителя  дшамъ  нашимъ  єгоже  оубо 
милостива намъ сътвори ныня и въ данъ сда аминъ (716а–716б) 
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5.2. Изостављање сегмената изворног текста при превођењу 

Приликом прерађивања текста Венцловић, поред тога што уноси нове 

сегменте у превод оригинала, повремено изоставља одређене краће или дуже 

делове текста. Важно је нагласити да је број оваквих примера значајно мањи од 

броја допуна и своди се на свега десетак примера у сваком од анализираних 

текстова. Посматрајући ову појаву, имали смо такође у виду да је изостављање 

текстуалних целина, поред тога што је део преводилачког и прерађивачког 

поступка, у неким примерима очигледно последица лапсуса, омашке, превида или 

неразумевања.  

 У неколико случајева изостављен је само краћи сегмент, једна или две речи, 5.2.1.

понекад на више места у реченици. Ова појава се најчешће може приписати 

преводилачком поступку. 

Дамаскин 

Д. глаголы ми оубо рѣснотивно вьскорѣ глаголи 

В. брже ми каз и изговоры (616б) 

Поученије 

П. и молѧтсѧ 

В. моле се (724а) 

П. но и вѣрнии вси 

В. него свіимъ христїаномъ (726а) 

П. независтна бо єсть благодать 

В. божїа е благодатъ независтлива (726а) 

П. воплотивыисѧ  ѿ  доуха  свѧтого  и  марїа  пречистия  и  пренепорочныа  и 
приснодѣвыа  

В и ѡдъ ове пречисте дѣвоке марїе ... з дхомъ светымъ (721а) 
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 Занимљивији примери су они у којима је Венцловић изостављао дуже 5.2.2.

сегменте, понекад и целе реченице. Често су то општа места, понављања или 

компликоване црквенословенске сложенице. Не можемо, међутим, са сигурношћу 

тврдити када је до изостављања дошло омашком, а када са намером. Понекад је 

прилично извесно да није разумео неки део предлошка или га је сматрао 

сувишним и неразумљивим за оне којима су беседе биле намењене, па га је 

једноставно изоставио или заменио својим текстом.  

Баранович 

Б. Ѹкрѣплѧетъ  размно  єгда  глаголетъ  Не  босѧ  Марїам  Сице  явленно  свое  посланїе 
исполнѧетъ єгда глаголет Се зачнеши въ чревѣ и родиши сына 

В. паметно е теши каде рече єво ђешъ зачети оу себы те сына кѥшъ имати (656а) 

Б. и  тамѡ  бѡ  рка  твоѧ  наставит  мѧ  и  оудержитъ мѧ Десница  твоѧ  Ѹвидѣ  Величїе  Єгѡ 
Царь Давыдъ глаголѧ Велї Господь нашъ 

В. алъ  и  онде  кѥ  ме  досеђи  твоя  рка  и  наађи  ме  и  твоя  кѥ  ме  десница  задржати  и 

преместити с места (659б) 

Б. Радсѧ  Ѡбрадованнаѧ  Господь  с  тобою  Словеса  стъ  Архаггела  Гаврїила  къ 
Пресвѧтѣ Дѣвѣ Марїи написаннаѧ оу свѧтаго Єѵаггелиста Лки в Главѣ  в 
зачалѣ  

В. радоуи се ѡбрадованна господъ с тобою (661а)  

Б. иже єст Христосъ Господь въ градѣ Давыдовѣ Бди ми по глагол твоем 

В. щоно е господинъ христосъ оу давыдов граад (666а) 

Б. Ты же радоватисѧ повелѣваеши Радсѧ ѡбрадованнаѧ Господь с тобою 

В. а ты ми заказешъ радовати се радоуи се ѡбрадованнаа (668а) 

Б. напишетъ тожде Апостолъ Сегѡ ради Радсѧ ѡбрадованнаѧ 

В. да тога радъ и ты рад се ѡ обрадованна (673б) 

Б. Того не босѧ ина аки бы реклъ Соломонъ Того всѧко босѧ 

В. ѡсвемъ нѥга никога се дргога не бо ко ли се нѥга бои (674а) 
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Гаљатовски 

Г. з того Хор былъ Тронъ огнистыи з колами ѡгнистыми 

В. с отога ѥ хора ѡніи високы престолъ ватренїи быѡ що га е пророкъ даніилъ видеѡ (705б) 

Г. Вита ласки полнаа Панъ з тобою єще и длѧ тогѡ пречистаѧ Дѣва маетъ в небѣ 
мѣстце  з  пренасвѧтѣшою  Троицею  вышше  всѣхъ  люде  свѧтых  и  вышше  всѣхъ 
Хорѡвъ Аггелскихъ 

В. рад се ѡбрадованна господъ с тобою (708б–709а) 

Г. такъ мовил  до  неѣ Аггелъ Гаврїил  Радсѧ ѡбрадованнаѧ Господь  с  тобою  вита 
ласки полнаа Панъ с тобою 

В. рад се ѡбрадованнаа господъ с тобою (716a) 

Поученије 

П. понеже  тако  оучить  и  тако  повелѣваєть  намъ  и  совѣщаеть.  и  божественыи 
свещенныи апостолъ 

В. овако насъ оучыи и говаара христовъ светы апостолъ (723а) 

П. даже к томоу не боудемъ раби, но свободни. не к томоу пристрастни. но бестрастни 

В. да  више  к  отоме  не  бдемо  оу  вражїем  робств  ... него    чистоты    правды  слободни 

боравимо (721б) 

П. независтна бо єсть благодать и всѣхъ призываєть, не токмо свѧщенныа, но и всѣхъ 
прочихъ.  и  всѧкыи  человѣкъ  долженъ  єсть  молитисѧ  на  всѧкомъ  мѣсте.  и  ѡ 
царствїи єже ѿ бога, и ѡ церкви и ѡ присносоущныхъ вѣрѣ 

В. божїа е благодатъ независтлива и свїю насъ скпа ѥднако съзіивлѥ на доброчиненѥ 
Такогѥръ и свакы по себы свакы данъ да имаа свое молѥнѥ доконаавати где се годъ собомъ 
находы на свакоме мест (726а) 

П. тои бо хощеть всѣхъ человѣкъ  спастисѧ и на  разоумъ истинѣ приити.  аще ли же 
богъ хощетъ всѣхъ человекъ спастисѧ и прити на разоумиє єго. восхощемъ и мы 

В. ѥръ ѡнъ то зактева да би се сви люди спасли и ѡ нѥм се право оуразмилы неголи и 

міи то да зактевамо (723б) 
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П. якоже оучить насъ писаниє велию бо ползоу ходатаить доуши єже молитисѧ ѡ всѣхъ 
человѣцѣхъ. понеже на любовъ приводить 

В. како що насъ  свето  піисмо  оучы  и то  наше  за  свакояке  люде молѥнѥ  велико  хвадише 

нашо дши (723б) 

У до сада наведеним примерима116 приметна је Венцловићева 

недоследност, како при уношењу, тако и при изостављању сегмената. Сегменте 

које у неким случајевима изоставља, у врло сличним ситуацијама он додаје 

изворном тексту. Тако, на пример, на једном месту изоставља сегмент из 

предлошка: 

Б. Єще рече Архаггелъ Том сѧ смщати ѿ негоже Господь Лице свое ѿвращаетъ 

В.  и  та  нек  се  оу  себы  смђа  и  снебыва  се  ѡдъ  ядъа  ѡтъ  когано  богъ  свое  лице 

ѡдврађаа (669а) 

На другом месту, пак, сличан сегмент уноси при преводу: 

Д. благовѣствю ти радость благовѣщенїа 

В. рече аггелъ ... него праав ти радостъ изказемъ що є заа те болѥ (609б) 

5.3. Преводилачки поступак 

До сада смо се осврнули на примере у којима Венцловић умеће или 

изоставља сегменте из предлошка. У наставку ћемо покушати да прикажемо на 

који начин преноси, односно преводи поједине изразе.  

Понекад, он дословно преузима реч из предлошка. Овакви примери нису 

чести, а дословно преузете речи налазе се унутар сегмената на народном језику, 

па стога претпостављамо да су овакви случајеви последица брзине у раду.  

Чешће се, међутим, труди да измени, оживи и приближи текст слушаоцу 

настојањем на избору што различитијих и живописнијих изражајних средстава на 

народном језику. Пре свега, веома је приметна тенденција ка својеврсном 

стварању синонима изворном тексту. У случајевима када је црквенословенске 

                                                 
116 Видети поглавља 5.1.1–5.1.4. и 5.2.1–5.2.2. 
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речи могао пренети облички сличним или идентичним средствима, он је настојао 

да пронађе речи истог значења, али са другачијим обликом. Поред тога, понекада 

је у трагању за различитијим и разноврснијим изразом донекле одступао од 

значења изворног текста, али је при томе смисао остао исти. Посебно су 

драгоцени примери Венцловићевих покушаја да компликовану и мало разумљиву 

терминологију описно пренесе на народни језик. 

 Говорећи о овој појави у Гавриловим преводима, Владан Јовановић наводи 5.3.1.

да је његов народни језик често „измешан са црквеним, будући да је он био 

црквени човек, па имајући сваког дана посла са тим језиком, знао је добро тај 

језик, те је често и нехотице грешио, узимајући место народних облика и речи ‒ 

црквене, што је потпуно појмљиво, јер народни језик не може од једанпут ући у 

књижевност потпуно чист и одмах се потпуно одомаћити“ (Јовановић 1911: 113). 

Примери дословног преношења црквенословенских речи у Беседама наводе нас 

на закључак да је уношење лексема за које није било тешко наћи паралелу у 

Гавриловом народном језику најпре последица омашке или непажње, услед 

брзине којом је радио. Неке од пренесених речи, иако истог или сличног облика, 

немају исто значење у народном језику, а неке, верујемо, нису могле бити 

разумљиве слушаоцу. Сигурно је, међутим да је одлично познавао и разликовао 

српско-прости језик од књижевног црквенословенског.117  

Баранович 

Б. Якоже в началѣ Богъ рече Бди свѣтъ и бысть свѣтъ  

В. како ис почела що ѥ богъ рекаѡ бди свѣтъ и бы свѣтъ (658а‒658б) 

Б. Раждеженнѡ слово твое ѕѣлѡ Архаггеле 

В. сасма е рече твое то говоренѥ разждежено архаггеле (675б) 

Поученије 

П. вражда єсть на бога 

                                                 
117 О црквенословенским лексемама са српскословенским или рускословенским ликом детаљније 
ћемо говорити у поглављу о лексици (6.1.1). 
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В. вражда на бога (722а) 

П. свѧщеници якоже ѡбщни ѡтци мироу  

В. свещеници кано ѡбщіи ѡтци мир (724а) 

Гаљатовски 

Г. Чти ѡтца твоегѡ и матеръ 

В. Чати рече твога отца и матеръ (708а) 

 Занимљиво је да је на исти начин, под утицајем оригинала, Венцловић у 

неколико случајева преузео поједине пољске речи из зборника Јоаникија 

Гаљатовског: 

Г. не чинѧтъ имъ кривды 

В. кривде не чине (702а) 

Г. Межи Владзами бдтъ жити  люде  которыи  спротивлѧютсѧ  злым  дхом  вон  з ними 
точатъ 

В. Мегю влаадалици кѥ боравити коино спрођъ Ђавола борђи се оудіиль воюю (703а) 

 Паралелно са лексемом у предлошку, Венцловић понекад користи израз из 5.3.2.

српског народног језика који се значењски мање или више подудара са 

предлошком, али има другачији облик. На пример, тамо где је из оригинала 

једноставно могао преузети к  перво  матери  наше  Єѵвѣ, он наводи к  нашо 

стародавнашно  бабы  єѵвы  (655а). Занимљиво је да је у оваквим примерима 

избегавао да употреби облички сличне изразе из народног језика којих иначе има 

у његовом лексичком фонду. 

Дамаскин 

Д. и не ѡбикохь ... бесѣдовати 

В. не пріистои ми се ... разговора имати (608б–609а) 

Д. Захарїа пророкь їереи  
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В. архїере пророкъ захахарїа (609б) 

Д. Доухь светы наидеть на те  

В. светы кѥ дхъ напасти наа те (613а) 

Д. ни снѣси хлѣба оть трапези моѥе 

В. нити кѥшъ ты више леба ѥсти за моимъ асталомъ ѡтъ софре ми (617б) 

Д. и оужасають оумь твои  

В. беседе и паметъ твою несвѣсте (621б) 

Баранович 

Б. начени быти имамы 

В. можемо ѡ томе се ѡбъвѣстити (653а) 

Б. къ Дѣвѣ ѡбрченно мжеви 

В. г дѣвоцы прстеноваато за мжа (653б–654а) 

Б. радости твоеѧ ѡбрадованнаѧ 

В. твога ти гаанилка ѡбрадованнаа (654б) 

Б. тогда дїаволъ пріде 

В. ондаа е само самъ сатана Ђаволъбаше бїаше понапре дошаѡ (655а) 

Б. ѿ времене в неже рече 

В. ѡтъ то добине ѡткако ми рече (663а) 

Б. єгда обладаше ими якоже хотѧше аки оуловлеными 

В. каде е ш нима тако ѡкретаѡ како що е саамъ зактеваѡ съ замрежаатима (664а–664б) 

Гаљатовски 

Г. бо Владзы маютъ моцъ надъ дхами злыми 

В. ѥръ власти имад якостъ свою надъ демони (703а) 
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Г. справедливе сдѧтъ богатого и богого 

В.  що  людма  сде  свакомъ  по  правицы  без  хаатера  и  міита  ѥднако  боляромъ  и 

сиромахомъ (705а) 

Г. а злыхъ караетъ 

В. а ѕлице каара (706а) 

Г. оударил ркою по лиц Ар ѧ 

В. шикн шакомъ оуз образъ арїа (707б) 

Г. и теперъ котрыи грѣшныи люде 

В. и садъ кои многогрѣшливци (712б) 

Поученије 

П. велиє таинество 

В. голема божїа потая (721а) 

П. соверъшенъ человѣкъ 

В. цѣлокпанъ ... чловѣкъ (721а) 

П. праотець нашъ адамъ 

В. нашъ шкндетъ се адамъ (721а) 

П. доуховно праздновати и доуховно ходити 

В. побожно свѣтковати и дшевно ходити (722а) 

П. на истинноу приити 

В. на истинн дођи (724а) 

П. свѧщенници 

В. свещенном ред (726а)  
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 Бројни су примери у којима се уместо израза у предлошку наводи изражајно 5.3.3.

средство које нема исто значење са предлошком, али се његовим уношењем не 

мења смисао, већ само благо модификује. 

Дамаскин 

Д. глаголю ти прочеѥ 

В. то ти извѣскюемъ (611б) 

Д. яко ѥлисаветы оужика твоя 

В. ѡ єлисаавети твоіѡ прїателицы (611б) 

Д. дивлю се бо благовѣщенїю твоѥмоу 

В. дивно е то твое ... оуказіиванѥ (612б)  

Д. жьзль ловлѥнїа сьтвори ме прїети те 

В жазалъ ловлѥнїа ... наведе мене извадити те (622б) 

Д. Єда аггель бѣяше в снѣ явлеи ми се и рекы ми 

В. да лї е то аггелъ бїѡ що ми се е на сн оуказаѡ те ми рече (623а)  

Баранович 

Б. ємже имѧ Іѡсифъ ѿ дом Давыдова 

В. що се зове іосифъ давидова подретла (654а) 

Б. Гаврїилъ Архаггелъ благї 

В. гаѵрило драагы (654а) 

Б. Написа Апостолъ 

В. велы намъ апостолъ (654а) 

Б. подобаше Чисто Дѣвѣ 

В. како то и валядїаше чисто дѣвочицы (654б) 

Б. Не на трѧсенїе но въ радость 
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В. не за стресанѥ него на играанѥ весело твое походенѥ излазы (668а) 

Гаљатовски 

Г. котрыи маютъ за патронк пречистю Дѣв 

В. коино себы за прїателиц имад свет богородиц (698а) 

Г. и теперъ на которыхъ люде непрїѧтелѣ настпютъ  

В. та и садъ ... коим се христїаномъ ѡдъ дшмаана неволя слчи (703а) 

Г. Межи Владзами бдтъ жити  люде  которыи  спротивлѧютсѧ  злым  дхом  вон  з ними 
точатъ 

В. Мегю влаадалици кѥ боравити коино спрођъ Ђавола борђи се оудіиль воюю (703а) 

Г. Мает Пречистаѧ Дѣва мѣстце в небѣ з пренасвѧтѣшою Троицею вышше всѣхъ 

В.  Имаа  пречистаа  дѣва  ... свое  за  седенѥ  іѡ  место  и  кодъ  свете  троице  набліиз 

(708а) 

Поученије 

П. яко сынъ божии сынъ человѣчь бываєт 

В. сынъ божіи сынъ се човѣчы оучины (721а) 

П. ибо по плоти ходѧщеи 

В. ко се с тѣломъ бавы (721б)  

П. даже бога человѣкомъ сътворить 

В. да човѣка оу бога преѡбрне (721а) 

П. и всѣхъ величиа 

В. и за св господ (723а) 

П. и приити на истинноую вѣроу божию 

В.  вѣр наш христїанск да долазе (723б) 
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 Међу највреднијим примерима Венцловићевог књижевног рада су места на 5.3.4.

којима се уместо израза из предлошка наводи објашњење на српском народном 

језику.  

Венцловић на известан начин декомпонује црквенословенске 

терминолошке изразе, јер његови слушаоци у свом појмовном свету нису имали 

ни близу толико разрађен систем терминологије као они којима су се обраћали 

Дамаскин, Гаљатовски или Баранович. Такође, Венцловићева терминолошка 

лексика на народном језику није била на нивоу његових предложака, те су стога 

била потребна допунска објашњења (Стефановић 2002: 52). 

Дамаскин 

Д. и не ѡбикохь сь тоуждимь отьноудь бесѣдовати 

В. не пріистои ми се више з дргы момци свога разговора имати (608б) 

Д. благовѣствю ти пришьствїе  

В. з добромъ ти каземъ доходакъ (609б) 

Д. яко марїамь не бесчинствова 

В. да я марїа ніисамъ шаренымъ птемъ пошла грѣшити (610а) 

Д. скажи ми ѡного достоиньство 

В. толико искаажи ми ... ѡткда е тко е та чеговиђ лї е (618а)  

Д. и моужа не сьвѣмь 

В. нити за мжк стран знаамъ (618а) 

Д. и порожденїа отьрочете моѥго злословит ме 

В. те порогѥнѥ мога детета ми нагріиза ме ѱюђи и ржеђи (619а) 

Д. яко да таин сьхранить 

В. коя би и ов потан с тааѥмъ спазила не проглашюђи (623б) 
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Баранович 

Б. рече Радост Благовѣстник Родиши Сына 

В. рече сладкы гласоноша родиткѥшъ сына (633а) 

Б. Благовѣствованїе прїѧти 

В. добаръ гласъ и пріимити (654б) 

Б. се Словѡ Любве 

В. то е єто милокрвство големо (657б) 

Б. вы же возжаждете лѣнивїи 

В. а віи ленивци ѡтъ жеђи малаѯаавати (677б) 

Гаљатовски 

Г. ѡзнамютъ волю Божію 

В. божїе піисмо  глаав имъ оуврђ (702а) 

Г. грѣховъ хронѧтсѧ 

В. а нища не грѣше (703б)  

Г. тыи чда чинѧтъ 

В. то с чдотворцы (703б) 

Г. и всѣхъ люде невѣрных 

В. ни кои ніис православне вѣре (718б) 

Поученије 

П. но солгасѧ 

В.  томе стиже га лажа (721а) 

П. благоприятно єсть богоу братиє. 

В. врло е то брађо оугодно и приватно господ (722б) 
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П. ниже имѣите помышленїа лоукава 

В. ѡтбїате се лкавогъ смишліиваня (726б)  

П. долженъ єсть молитисѧ 

В. имаа свое молѥнѥ доконаавати (726а) 

Гаврилова објашњења на народном језику најчешће иду у смеру повећања 

разумљивости преведеног текста. Међутим, у неким случајевима Венцловић бира 

сложенији израз од оног у изворном тексту. Типични примери су превођење 

сложеницама на местима где је могао бити употребљен дослован превод: 

Д. явит ми прочеѥ явлѥи ми се вь снѣ 

В. оуказатђе ми ѡ свем сноприходацъ (623б) 

Б. сладость же их исцѣленїе дши 

В. те нхова сладостъ е дшолѣчнаа (677а) 

Г. Богъ дает моцъ людем чиненѧ чдѡвъ 

В. даае богъ людма снааг . . .  и чдочиненѥ (704а) 

 Занимљива решења се јављају и приликом превођења одређених 5.3.5.

богословско-филозофских садржаја.  

Дамаскин 

Д. и вьсакь ѥзыкь бренны оублажет те 

В. и  свакы  з  блата  меснатъ  ѥзыкъ  наголемо  хокѥ  те  діичити  и  блаженн  те  наріицати 

(614а) 

Д. и се рекши кь чьстьномоу начелникоу аггельскомоу и се рекши ѡставї ю 

В. то дѣвока изговоры к архаггел гаѵріил и ѡнъ такы е ѡставы (615б) 

Баранович 

Б. прїѧти ѿ Чистагѡ Аггелскаго Чина 
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В. пріимити ѡтъ частнога аггелскога господства (654б) 

Б. Господь Вседержитель с Тобою 

В. господъ свега дрьжацъ с тобомъ е (655а) 

Б. Аще себе и сгбо раба нарече Воплотивысѧ ис тебе 

В. ако  се  е  и  двострко  слгомъ  нарекаѡ  рогѥны  с  човѣчымъ  стасомъ  ѡтъ  марїе 

дѣвоке (660б) 

Б. Не босѧ Маріе ѡбрѣла бо єси благодать оу Бога 

В. Не бо се марїе рече к марї архаггелъ не стара се честиты дааръ добіила си кодъ 

бога (667а) 

Гаљатовски 

Г. и поживалъ з ними Тѣло и Кровь Христов 

В. те се и ѡно причесты (704а) 

Г. въ вѣки вѣкѡмъ Аминь 

В.  вѣкъ вѣчиты аминъ (709а)  

Г. бо Христосъ двѣ натры в себѣ мает 

В. ѥрно христосъ ѡдъ две е форме състалѥнъ (709а) 

Поученијe 

П. храмъ собѣ создавъ 

В. себы тѣло човѣче създаа (721а) 

П. но боголюбци 

В. ама ѡ дши и ѡ бог да имаамо свою намъ заабав (721б)  

П. оуподобимсѧ богоу 

В. бог да нааликемо (723б)  

П. припадаємъ богоу 
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В. метанишђи до землѥ предъ богомъ (724б) 

Иако је Венцловићев превод богословских садржаја најчешће успео, у 

неким од примера је тачност преноса сумњива. Треба, ипак, имати у виду да је у 

анализираном тексту њихов број сразмерно мали. 

Баранович 

Б. браз Ѵпостаси тчи ѡ немже речено 

В. образъ божїа цѣла стаса щоно ѡ нѥм и изречено бы (662а) 

Б. образъ Ѵпостаси ѿче Господь 

В. образъ очиногъ стаса господинъ (673б) 

Поученије 

П. слоужители бога слова 

В. слге божїегъ заказіиваня (723а) 

5.4. Синонимични низови  

Венцловићева креативност у одабиру речи најбоље се може уочити на 

примерима мање или више синонимичних низова у којима значења појединих 

израза варирају према значењу исте речи у предлошку. Они се јављају у оквиру 

једне реченице или у нешто ширем контексту. Таквим варирањем речи неретко се 

у Гавриловом тексту губи фигура из изворног текста заснована на понављању, 

попут анафоре. 

Најчешће је један члан низа преузет из предлошка, уз могућу фонетску 

адаптацију или без ње, док су остали чланови претежно елементи српског 

језичког изражавања. „Они су засигурно разумљивији обичним и неуким људима, 

али, по правилу, значењски и по функцији изражавања „виших“ и „нижих“ 

садржаја нису адекватни првима. У Гавриловом тексту, међутим, најчешће и 

једни и други припадају истом низу, што доводи до извесне значењске и 

функционалне нивелације. ... Ипак, стиче се утисак да при стварању 
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синонимичних низова писац није нарочито обраћао пажњу на правило диглосије.“ 

(Стефановић 2002: 57) 

Баранович 

скріижаліи  

Б. Не на  скрижалехъ Каменныхъ но на  скрижалехъ  сердца плотѧныхъ  ... не  на  скрижалехъ 
каменныхъ но на скрижалехъ сердца плотѧныхъ 

В.  не  на камениты моѵсеѡвы  скріижаліи  него  на ѡтесааны ѡтъ  грѣха  изглагѥны    вѣры 

тврді меснаты срдцїи  ... не на дасчица ѡтесааты с каменя него на гол гладкоме добр іѡ 

срдц (653б) 

драхма  

Б.  Вдова  ѡбрѣтши  драхм  возрадовасѧ  ... Азъ  въ  женахъ  Благословеннаѧ  ѡбрѣтохъ  не 

драхм тлѣнн не сребро ни злато но т драхм ... Иматъ кплю дѣѧти Маріа сею Драхмою 

... Имат сіѧ Драхма Красот и браз Ѵпостаси  

В. оудовица пронааЂе мингюш и врло се ѡ ніѡ порадова ... а ты благословеннаа меЂь 

женама изнаагѥ не драхм єрЂав сребро ни злаато него таа скпы белегъ ... може марїа съ 

своіѡмъ  драхмомъ  ... имаа  овы  дкатъ  врло  хбавъ  печатъ  изображенъ  на  себы  образъ 

божїа цѣла стаса (621б–622а) 

Плоть 

Б. бдет  Плот  ѿ  Плоти  моеѧ  тѣмже  сердце  мое и  плоть  моѧ  возрадовастасѧ  ѡ  Бозѣ 
живѣ Возрадовасѧ  сердце  Чистаѧ бѡ  сердцємъ  Бога  озриши Возрадовасѧ Плот  твоѧ 
Слово бѡ Божіе Плоть бдетъ 

В. быти кѥ и месо ѡдъ мога ми меса зато срдце и свѣ ми тѣл раде се ѡ жіивоме бог 
провеселило се е чиста твое срдце каде бога оу себы виде с отыме и цѣло тело се раде ѥрно 
божїе слово ис тебе тѣлесно виде се (662а) 

оуловитъ 

Б.  Оуловиша  Ѹченици  Дха  свѧтагѡ  оустнами  ѿверстыми  Ѹста  моѧ  ѿверзохъ  и 
привлекохъ дхъ но и Дхъ свѧты оулови ѧ єгда обладаше ими якоже хотѧше аки 
оуловлеными  ... Македѡнї  аки  ястребъ  ловѧше  Голба  єгда  не  исповѣда  Дха  свѧтагѡ 
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быти Бога нѡ тваръ токмѡ Апостоли не якѡ ястреби Голба оуловиша самагѡ Дха 
Свѧтагѡ Ѹлови Дха свѧтагѡ и Маріа в то времѧ єгда наде на ню 

В.  съ  ѡтворенымъ  оустыма  оученицы  оуватише  светога  дха  како  що  и  давидъ 
казюђи велы зинхъ я и привкохъ оу себе дхъ ама паче светы дхъ нихъ половы 
каде  е  ш  нима  тако  ѡкретаѡ  како  що  е  саамъ  зактеваѡ  съ  замрежаатима  ... ѥретіигъ 
макѥдоны каа ястребъ вребааше оуловити тога голба каде се ѡтметааше не звати га богомъ 
него то чааше и говорааше да  е и дхъ божїа  стваръ алъ апостоли не кано крагцы 
голба  да  оуватише  ама  само  светога  дха  к  себы  примаамише  те  и  ѡста  кодъ  нихъ 
оуловы светога дха и марїа дѣвица оу то време каде саамъ паде на ню (664а–664б) 

благодать  

Б.  Не  босѧ  Маріе  ѡбрѣла  бо  єси  благодать  оу  Бога  Послша  Маріа  глаголющаго 
Ищѣте  и  ѡбрѧщете  съ  боѧзнїю  иска  съ  радостїю  ѡбрѣте  благодать  оу  Бога 
глаголющаго  Азъ мене  любѧщїа  люблю  и  ищщїи мене ѡбрѧщтъ  благодать  Ищщаѧ 
Марїа  Господа  ѡбрѣте  благодат  ... Не  босѧ  Марїе  Рече  къ  Марїи  Архаггелъ  Не 
босѧ ѡбрѣла бо єси благодат оу Бога 

В. не бо се мааро не бо нашла си ты благодатъ ѡдъ бога слшала е марїа що се 
пише то ищите и наађи кѥте з боянѥмъ ѡна иска и с радосђ наагѥ сређ ѡдъ бога како 
що и велы господъ кои мене милю те и я милемъ и коино мене трааже они то свою сређ 
трааже  и марїа  ищђи  іѡ  бога  наагѥ  свою  врл  сређ щоно  се    піисм  благодатъ 
добро пронаходенѥ назіива ... Не бо се марїе рече к марї архаггелъ не стара се честиты 

дааръ добіила си кодъ бога (666а–666б) 

Иго 

Б.  свободою  єюже  Христосъ  насъ  свободи  стоте  и  не  паки  игомъ  работы  ѡбдержитесѧ 

Колми ты паче  свободою Христомъ дарованною вын  стоиши! Иго же Сына твоегѡ благо 
аще  глаголеши  се  раба  Господнѧ  игомъ  рабѡты не ѡбременисѧ Игѡ бѡ єгѡ благо  и 
бремѧ єгѡ легкѡ єстъ Носѧще ти въ чревѣ воскликнетъ ѡ тебѣ Царъ Давыдъ Всѧ слава 
дщере Царевы внтръ Носѧщи на ркахъ Бога и ты глаголати бдеши Иго мое благѡ 

В.  оу то  слободи  с коіѡмно  е насъ христосъ ѡслободїѡ држте  се и  стоте а не изнова 
пакъ подъ товаръ несносни се подлаажите да колико паче ты марїѥ свакадъ оу богодаато 
ти  слободи  стоишъ  твога  сына  сѣдло  благое  ако  и  веліишъ  то  єво  я  самъ  господня 
робиня с посленымъ бременомъ се не прти иго е нѥгово драаго и бреме м е лако носеђи ти 
га оу трбх подвіикнткѥ ѡ тебы царъ давыдъ сва е слава царево кђеры оу ніѡзи 
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изнтра а нхаюђи ти на рк господичикя и саама кѥшъ то изговаарати мо е ярамъ 
гладакъ (668б–669а) 

Начатокъ и Конецъ 

Б.  Радсѧ  ѡбрадованнаѧ  с  радостїю  начах  Начатокъ  бо  иже  єстъ  веселїе  Аггелѡмъ 
родиши  с  Радостїю  и  конч  Родиши  бо  Конецъ  Родиши  Того  Иже  рече  Азъ  єсмъ  Алфа  и 
ѡмега  Начатокъ  и  Конец  ...Радсѧ  оубѡ  ѡбрадованнаѧ  Господь  с  тобою  Начатокъ  и 
Конецъ 

В.  рад  се ѡбрадованна ѥрно  таа начетакъ що  е веселѥ  аггелско  родити  кѥшъ ты  тако 
пакъ радосђ и доконаавамъ радости кѥшъ родити краа и конацъ како ѡнъ саамъ ѡ себы 
то  и  исказе  тко  е  собомъ  я  самъ  рече  алфа  и  ѡ  првы  и  послѣднїи  ... рад  се 

ѡбрадованна господъ с тобою започетакъ и довршіиванѥ (679а) 

Гаљатовски 

мѣсце  

Г. Маетъ Пречистаа Дѣва мѣсце... Маетъ Пречистаа Дѣва мѣсце... Мает Пречистаѧ 

Дѣва мѣстце... Маєтъ пречистаѧ Дѣва мѣстце и в небѣ... Маетъ теды пречистаа 

дѣва мѣсце межи людми... Мает Пречистаѧ Дѣва мѣстце в небѣ з пренасвѧтѣшою 
Троицею 

В.  имаа  богородица  свою  сѣдеђ  столиц  (696б);  имаа  пресветаа  богородица  свое 

пріистоище  (697а) имаа  пресветаа  богородица  свое  пріистоище  (697а) Имаа  пречиста 

дѣва  марїа  своя  столичнаа  места  горє  на  неб...  (698б) инди  пресветаа  велика  оваа 

госпогя  дѣвока  царска  марїа  имаа  свое  место... (699a) Имаа  пречистаа  дѣва 
богородица  наша  велика  царица  свое  за  седенѥ  іѡ  место  и  кодъ  свете  троице 
набліиз (708а) 

патронка 

Г. котрыи  маютъ  за  патронк  пречистю  Дѣв  ... и  теперъ  котрыи  люде  мают  за 
Патронк Пречистю Дѣв 

В. коино себы за прїателиц имад свет богородиц (698а) ... та и досадъ здѣшаю се те 

спреке коино за патрон да речемъ прїателиц имаа себы свет богородиц (711а–711б) 
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жидок  

Г. Дозналъ тогѡ єденъ жидок в Константінополю которы пришолъ до церкви з дѣтми 
христїанскими и поживалъ з ними Тѣло и Кровь Христов вернвшисѧ до дом сказалъ 
тое ѡтцеви  своем  теды тецъ  єгѡ бдчи жидомъ невѣрнымъ  розгнѣвалсѧ барзо  на  сына 
своегѡ 

В. ишли деца гяци причестіивати се рано оу цркви замеша се ѥдно ш нима непознано и 
ѥдно  чифтче  дїете  те  се  и  ѡно  причесты  а  каде  дома  догѥ  кааза  онъ  то  своме  отц  и 
матери невѣрнимъ жидовомъ да  се  е причестїѡ тѣла и крви христово а ѡтац м 
стакларъ бїаше врло се ѡнъ за то на свое дїете разлюты (704а) 

Епископски рѧдъ 

Г. бо за тое  оударене хотѣли скинти Свѧтогѡ Николаѧ з рѧд Епископского  ... свѧты 
Никола зосталъ при оу рѧдѣ Епископскомъ 

В. кђах  да  га  изметн  из  владычаства  за  таа м  оударацъ  ...  тако  светы никола 

ѡпетъ мирно ѡста оу своме митрополитств (706б) 

5.5. Прераде цитата из Светог писма и химнографије  

Познато је да је једна од најважнијих одлика Венцловићевих беседа његов 

пионирски рад на преношењу богословских садржаја са црквенословенског на 

народни језик. Многи истраживачи истакли су значај његових превода делова 

Светог писма за које није имао претходних узора у српском народном језику. Не 

знамо колико је основана Павићева тврдња да се у његовом обимном делу „налази 

у ствари један слободан, али ванредно песнички и успео превод готово целе 

Библије“ (Павић 1972: 182). Неспорно је, међутим, да је монах Гаврило превео 

велике делове Старог и Новог завета.  

Истицано је, такође, да је Венцловић књиге за богослужбену употребу само 

преписивао српскословенском редакцијом, а да је беседе, које нису строго 

богослужбени текстови, преносио на народни језик сa жељом да их учини што 

разумљивијим и доступнијим. До сада, међутим, није често запажано или 

довољно наглашавано да су поједини библијски цитати које је Гаврил преводио, 

истовремено и део православне химнографије. Поред тога, у прерађеним 
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текстовима налази се и химнографија која није заснована искључиво на цитатима 

из Светог писма (тропари, кондаци, акатисти и др). Неки од ових текстова, или 

бар њихови делови, врло се често, чак и по неколико десетина пута понављају у 

анализираним беседама. У случају Беседа на Благовести, очекивано, најчешће је 

присутна химнографија посвећена Богородици и Богородичним празницима.118 

Тако с правом можемо рећи да је Венцловић пионирски и супротно начелима 

средњовековне диглосије преносио и православну химнографију на народни 

језик. Извесно је да ови преводи нису заживели у богослужбеној употреби,119 али 

су његовом заслугом садржаји ових делова „појућег богословља“120 вероватно по 

први пут постали разумљиви „простим људем“.  

Као ни у претходно посматраним одликама Венцловићевог преводилачког 

поступка, ни овде не можемо приметити доследност или јасан принцип. Поред 

тога што је смело и вредно преносио на народни, Гаврил је поменуте садржаје 

неретко остављао на црквеном језику. Понекада се идентични делови 

химнографије могу пронаћи и на народном и на српскословенском језику. Поред 

тога, честа појава је и мешање језика ‒ Венцловић наизменично користи народни 

и црквени језик, понекад чак и у оквиру исте реченице. 

                                                 
118 Најчешћи су текстови, односно делови текстова Богородице Дјево, Величит душа моја Господа, 
Достојно јест, Господ просвјешченије моје, О тебје радујетсја свјакаја твар, делови 50. псалма и 
делови Благовештенског акатиста. 

119 О првим иницијативама за превођење богослужења на народни језик, 60-тих и 70-тих година 
XIX века, видети нпр: К. Кончаревић, Језик и православна духовност. Студије из лингвистике и 
теологије језика.Крагујевац 2006, 229. 

120 Појам „појуће богословље“ смо преузели из: Кончаревић, Ксенија, „Пролегомена за расправу о 
нашем богослужбеном језику”, Богословље 44 (1–2), Богословски факултет Српске православне 
цркве, Београд 2000, 149–163. 
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 У Беседама посебну пажњу привлаче преводи различитих цитата из 5.5.1.

Библије, делови химнографије, молитвословља, зазиви и општа места речи 

богородице Апостола, Христа, пророка, псалмопевца. Преводи су претежно 

дословни, али има и оних слободнијих, исписаних колоквијалним језиком, којим 

се постиже непосреднији однос са паством, али и нека врста осавремењавања 

садржаја. Посебно је занимљиво да јеромонах Гаврил повремено уноси своје 

допуне и у ове делове текста.  

Дамаскин 

Д. яко  вели  мнѣ  величїѥ  сильныи  и  свето  имѣ  ѥго  и  милость  ѥго  въ  родь  и  родь  на 
боѥщыхь се ѥго  

В. велико ми се свѣтаѡ овы данашны данъ оукааза що ме е повіисїѡ силовиты господъ 
свето м име нѥгово и милостъ ѥ нѥгова ѡдъ рода до рода надъ тіимъ людма кои га се 
боѥ121 (624б) 

Баранович 

Б. Рече же Маріамъ къ Аггел Какѡ бдет се? понеже мжа не знаю 

В.  каде  м  рече  а  како  то  може  ѡдъ  мене  быти  кадъ  за  мжк  страан  не  знаамъ122 

(656б) 

Б. Исповѣда Величїе  Єгѡ Царь Давыдъ Камѡ под ѿ Дха  твоегѡ? Аще  взыд на 
Небо Ты тамѡ єси Аще снід въ ад тамо єси Аще возм крилѣ мои рано и вселюсѧ въ 
послѣднихъ морѧ и тамѡ бѡ рка твоѧ наставит мѧ и оудержитъ мѧ Десница твоѧ  

В. по давыдов сказываню да велике големине нашега господина и дге м сасма рке 
и кдаа рече знаамъ бегати кдъ ли се подѣти и съкрити изпредъ твога дха ако да се 
испенѥмъ на небо ты си саамъ тамо горе да ако ли силеземъ доле подъ землю оу дбине 
адове и тамо  си ты ако бы и кано птица  с крилма рано ѡдлетїѡ чакъ за море  кое тамо 
пстолине  скрити  се  алъ и  онде  кѥ ме  досеђи твоя  рка и наађи ме  и  твоя кѥ ме десница 
задржати и преместити с места123 (659б) 

                                                 
121 Уп. Лк 1, 49–50. Део песме Богородици Величит душа моја Господа, која се пева на недељном и 
празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

122 Уп. Лк 1, 34. 

123 Уп. Пс 139, 7–10. 



 

160 

Б. Тѣмже Павел глаголет Нѣсте свои кплени бо єсте цѣною 

В. зато  намъ  то  и  велы  паваѡ  ніисте  віи  по  себы  свои  господары  ама  робови  сте  ѥрно 

цѣном сте кплѥны124 (661б) 

Б. Маріа  возопи  къ  Бог  Слх  моем  далъ  єси  радост  и  веселїе  возрадютсѧ  кости 
смиренныѧ Єгда призрѣ на смиренїе Рабы своеѧ возрадютсѧ кѡсти смиренныѧ 

В. ѡндаа и марїа  подвикн  г  бог  те  рече моме  слшаню даѡ  си боже  весел  радостъ 

порадоваткѥ  ми  се  и  мое  хде  кости125  каде  си  погледаѡ  на  снизностъ  свое  ти  робинѥ126 
(662а)  

Б. Господь просвѣщенїе мое и спаситель мо кого сѧ оубою? Господь защититель живот 

моем ѿ кого сѧ оустраш? 

В. та господинъ богъ е свакадъ мое просвѣтліиванѥ и мо спаситель я ѡтъ кога би 

се бояла господъ ѥ моме живот зааклонъ и кога се знаамъ плашити127 (674а) 

Б. Написа Ісаїа И бдтъ вамъ всѧ сіѧ словеса аки словеса Книг печатлѣнных ємже аще 
дасть  ѧ  человѣк  оумѣющ  книгам  глаголющи  Почти  се  и  речет  не  мог  почести 
печатлѣнны бо сть 

В.  Кааже  пророкъ  исаїа  и  быткѥ  вама  све  ове  рѣчи  тако  каа    піисм  напіисате  подъ 
печатомъ речи и таа книга запечатена дати кѥ сє книжн човѣк коино зна чатити и 
ређи м  се да  е прочаты а ѡнъ кѥ то ѡдговоръ дати те  ређи я  е доиста не мог прочатити 
защо запечатлене с те книге тврдо128 (674а–674б) 

Б. Єлици въ Христа крестистесѧ въ Христа ѡблекостесѧ 

В. по апостолов сказіиваню кои сте се  христа крстилы то с отыме оу христа сте се 

преобкли129 (679б) 

                                                 
124 Уп. 1. Кор 6, 20. 

125 Уп. Пс 51, 8. 

126 Уп. Лк 1, 48. Део песме Богородици Величит душа моја Господа, која се пева на недељном и 
празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

127 Уп. Пс 27, 1. Прокимен апостола на литургији и прокимен пред паримеје. 

128 Уп. Ис 29, 1. 

129 Уп. Гал 3, 27. Песма која се пева након миропомазања и на појединим празничним литургијама, 
уместо Трисвете песме (на Васкрс, Божић, Богојављење, Велику суботу, Духове, Лазареву суботу). 
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Гаљатовски 

Г.  єще покажетсѧ Христосъ и дїєю  срогимъ в  день ѡстатнї  гды бдетъ мовити до 
люде грѣшныхъ Идѣте ѡтъ мене проклѧтыи въ гнь вѣчны  

В. на страшноме ѡномъ сд христосъ ѡправиткѥ ити све грешнїике и безаконике ѥдно с 

погани каде рекне идите ѡдъ мене проклетніицы оу огань вѣчны130 (704б) 

Г. ведлгъ  Апостола  Павла  Єгда  пріде  кончина  лѣтомъ  посла  Богъ  єдинородногѡ 
ына своегѡ раждаема ѡтъ жены 

В. како  що  апостолъ  паваѡ  за  христа  намъ  доказе  кадъ  велы  догѥ  кра  годинама 

ондаа посла богъ ѥднороднога свога сына ѡдъ жене с роденѥмъ131 (709а) 

5.6. Преношење црквенословенских сегмената и мешање језика 

 Са друге стране, поред тога што је преводио на народни језик, Венцловић 5.6.1.

није занемаривао ни потцењивао ни традиционални црквенословенски. „Тај језик, 

посебно српска редакција његова, био је њему толико близак да се понекад имао 

утисак да ни сам није свестан кад из једног у други прелази“ (Миловановић 1982: 

14). В. Јовановић наводи да Венцловић и сам „вели да у овој књизи (Мачу 

духовном) није све написано просто, јер оно што се говори Богу намештено је по 

писању књижевном, тј. црквеним језиком, а што људима, то је просто ‒ народним 

језиком“ (Јовановић 1911: 118). Дакле, у појединим примерима он преноси у духу 

средњовековне диглосије: реченица тече на народном језику, али се на црквеном 

преноси помен празника, молитвословље, речи Богородице, архангела Гаврила, 

апостола, псалмопевца или неког светитеља из житија, након чега се наставља, 

односно враћа на народни језик. Црквенословенским деловима се „потврђује да су 

садржаји списа у деловима са народном основом исто тако део црквене 

књижевности као што су то и одређени садржаји на црквеном језику“ 

(Стефановић 2002: 54). 

                                                 
130 Уп. Пс 25, 41. 

131 Уп. Гал 4, 4. 
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Баранович 

Б. єгда глаголет Благословенна ты в женахъ Кто тако смысленно возмогл бы совершити 
цѣлованїе якоже Аггелъ 

В. що речено бы іѡ благословеннаа ты въ женахъ132 и тко бы то тако смишлѥно на 

кратко све поздравліиванѥ ѥдно свршїѡ како що аггелъ (656а) 

Б. и глаголи съ радостїю всегда Величитъ дша моѧ Господа и возрадовасѧ дхъ мо ѡ 
Бозѣ спасѣ моемъ 

В. и свакадъ радо и весело кадра си изговаарати ове свое ѡ себы речи величіитъ дша моя 

господа и възрадова се дхъ мо ѡ бозе спасе моемъ133 (654а–654б) 

Б. єгда рече Бди мнѣ нынѣ по глагол твоем 

В. такы рече к аггел бди мне по глагол твоем134 (657а) 

Б. Хвалитсѧ Богородица глаголющи Величитъ Дша моѧ Господа и возрадовасѧ Д
хъ мо ѡ Бозѣ Спасѣ моем 

В. хваліи се право светаа богородица говоређи величитъ дша моя господа и възрадова 

се дхъ мо ѡ бозѣ спасе моемъ135 (662б–663а) 

Б. Тебѣ же повелѣно ми Благовѣстити Радость Радсѧ ѡбрадованнаѧ Господь с тобою 

В. алъ єво тебы закаазано ми бы радъ гласъ донети чвенъ рад се ѡбрадованнаа господъ 

с тобою136 (667б) 

Б. Єгда оубѡ Богородица рече Величитъ дша моѧ Господа и возрадовасѧ дхъ мо ѡ Б
озѣ Спасѣ моемъ Сотвори мнѣ величїе силны 

                                                 
132 Уп. Лк 1, 28. 

133 Уп. Лк 1, 46. Прокимен апостола или паримеја и део песме Богородици Величит душа моја 
Господа, која се пева на недељном и празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

134 Уп. Лк 1, 38. 

135 Уп. Лк 1, 46. Прокимен апостола или паримеја и део песме Богородици Величит душа моја 
Господа, која се пева на недељном и празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

136 Уп. Лк 1, 28. 
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В. каде  овы божїи градъ  светаа богородица похвалы господа бога те  ове  рѣчи изрече 
величитъ  дша  моя  господа  и  възрадова  се  дхъ  мо  ѡ  бозе  спасе  моѥмъ  яко 
сътворы мнѣ величїе силны137 (669а) 

Б. Тебѣ бо ректъ Благословенна єси в женахъ 

В. теби кѥ се говорити благословенна ты въ женахъ138 (673а) 

Гаљатовски 

Г. ѡ чимъ Пречистаѧ Дѣва сама Пророковала мовѧчи Ѡтъ нынѣ блажат мѧ вси 
Роди 

В. како що е ѡна и саама то прорекла кодъ елисавете  захаарин дом ѡ себы ѡтсадъ рече 

блажетъ ме въси рѡди139 (695а–695б) 

 Поред тога што одређене наводе преноси на црквенословенском, Венцловић 5.6.2.

их на неким местима одмах затим преводи и на народни језик. „Беседник је тако 

омогућио слушаоцу и да чује актуелизовани исказ техником сказа, али и да разуме 

његово значење уколико није зналац црквенословенског језика, вршећи тако и 

просветитељску улогу.“ (Милановић 2001: 14) Један од Венцловићевих узора за 

овакав поступак свакако је био Гаљатовски, који је такође повремено преводио на 

овај начин. У његовој беседи налазимо нпр: Радтесѧ  и  веселѣтесѧ  яко  мзда  ваша 

заплата ваша многа на небесехъ. 

Баранович 

Б. ѡ Господи азъ рабъ тво азъ рабъ тво и сынъ рабы твоеѧ 

В. ѡ господи азъ  рабъ тво я  самъ господине  слга тво  слга  сам ти и  сынъ твое 

слшкинѥ140 (660б) 

  

                                                 
137 Уп. Лк 1, 46. Део песме Богородици Величит душа моја Господа, која се пева на недељном и 
празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

138 Уп. Лк 1, 28.  

139 Уп. Лк 1, 48. Део песме Богородици Величит душа моја Господа, која се пева на недељном и 
празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

140 Уп. Пс 116, 16. 
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Гаљатовски 

Г. длѧ тогѡ мовитъ Богъ до люде: якѡ бренїе пти поглажд  ,ихъ  якъ болото на дорозѣ 
зглаж ихъ 

В. тога ради кроз давыда то и говоры богъ до ѡсїѡны люды яко бренїе пты поглаажд 

ихъ каа блато на пт тако ђ и згазити141 (703б)  

Г. то  бразъ  маліовалъ  Апостолъ  Лка  гды  жилъ  на  свѣтѣ  называно  то  бразъ 
дигітрїа проводителка 

В.  ікона  с  младенцемъ  богородична  що  ю  е  написаѡ  светы  єѵаггелистъ  лка 

чдотворна прозвана именомъ одигтрїа то ѥстъ проводница (713а) 

 Претходни примери би могли навести на закључак да Венцловић у највећој 5.6.3.

мери следи начела средњовековне диглосије. Уметањем превода 

црквенословенског текста на народни, као што илуструју претходни примери, он 

не нарушава ова правила. Налазимо, међутим, и места на којима се овакви наводи 

уносе делом на српскословенском, а делом на народном језику. Тако се дешава да 

у одређеним сегментима, чак и у истим реченицама, долази до мешања језика. 

Понекад, на пример, Богородица говори наизменично народним и црквеним 

језиком. На овај начин се оба језичка израза изједначују и тиме се суштински 

одступа од диглосије, чија је основна одлика разликовање узвишенијег, 

„посвећеног језика“ од оног са народном основом. 

Дамаскин  

Д. се  раба  господьня  боуди  мнѣ  по  глаголоу  твоем  и  се  рекши  кь  чьстьномоу 
начелникоу аггельскомоу и се рекши ѡставї ю оуслышимь прочеѥ что кь неи праведни іѡсифь 
глаголѥть 

В. чѡ си ѥръ самъ се к отоме предаала те сам ти рекла се раба господня бди мне по 

глагол твоем142 я вѣђъ що више ѡдъ мене ищешъ що ли чекашъ т док те мо старацъ 
затече те и обадвое изржены бдемо ты кѥшъ знамъ измађи и ѡтіити алъ мени кѥ горко 

                                                 
141 Уп. Пс 18, 42. 

142 Уп. Лк 1, 38. 
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пасти с цангрызанѥмъ нѥговымъ и спочитанѥмъ то дѣвока изговоры к архаггел 
гаѵріил и ѡнъ такы е ѡставы (615б)  

Д. Не вопроша же ѡ Дѣво Преблагословеннаѧ! Какѡ се бдетъ понеже мжа не знаю Всѧ 
Чиста Чистымъ ѿ тебе Єдиныѧ Чистыѧ и Раждаемое свѧтое наречетсѧ Сынъ Божі 

В.  Не  въпраша  же  ѡ  дѣво  благословенна  како  се  бдетъ  идеже  мжа  не  знаю143 

чистымъ  е  сващо  чисто144  из  тебе  ѥдне  пречисте  и  раагяно  е  свѣто  сынъ  божїи 
зватикѥ се145 (622б) 

Д. яко  вели  мнѣ  величїѥ  сильныи  и  свето  имѣ  ѥго  и  милость  ѥго  въродь  и  родь  на 
боѥщыхь се ѥго ѥмоуже слава и дрьжава вь вѣкы вѣкомь аминь 

В. що ме е повіисїѡ силовиты господъ  свето м име нѥгово и милостъ ѥ нѥгова ѡдъ 

рода  до  рода  надъ  тіимъ  людма  кои  га  се  боѥ146  ємже  слава  и  држава  и  ныня  и 
присно и въ вѣкы вѣкомъ аминъ (624б) 

Баранович  

Б. Величитъ Дша моѧ Господа и возрадовасѧ дхъ мо ѡ Бозѣ Спасѣ моем 

В. величитъ дша моя господа и порадова  се мо дхъ ѡ бог моме  спасителю147 

(665б)  

Б. Седмое Величитъ дша моѧ Господа Словеса Молитвы и Благодаренїѧ  

В.  седмаа беседа бы  іѡ  каде  се ѡ  сын  оу  себы порадова  з дшомъ и  рече величіитъ 

дша моя  господа148  кадъ  е  тако  погледаѡ  наа ме  хд ѡтселе  свакы  рѡдъ  хође  ме  з 
діикомъ хвалити149 то с нѥне речы богомолске и благодаарне (658а) 

                                                 
143 Уп. Лк 1, 34. 

144 Уп. Тит 1, 15.  

145 Уп. Лк 1, 35. 

146 Уп. Лк 1, 49–50. Део песме Богородици Величит душа моја Господа, која се пева на недељном и 
празничном јутрењу између осме и девете песме канона. 

147 Уп. Лк 1, 46–47. Изобразитељни псалам који се пева као први антифон на изобразитељној 
литургији. 

148 Уп. Лк 1, 46. Део изобразитељног псалма који се пева као први антифон на изобразитељној 
литургији. 

149 Уп. Лк 1, 48. 
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Б. се же работающїи ми ясти имтъ глаголетъ Господь и Ты оубо раба Господнѧ Хлѣб 
ясти бдеши съ небесе съшеды 

В. єво кои мены послю и ѥсти ђе150 велы господъ и ты оубо раба господня хлебъ кѥшъ 

ѥсты с неба сишлы (673а) 

Б. Речетъ и тебѣ работающе себѣ Господь иже єст с тобою Азъ єсмъ хлѣбъ сошеды с 
небесе  да яси и жива  бдеши въ вѣки  се  работающїи ми  глаголет  пити  имт  вы же 
возжаждете лѣнивїи 

В. теби же работающе господеви речет се ѡтъ господа иже с тобою азъ єсамъ хлѣбъ 
съшады съ небесе да яси и жіива бдеши єво кои ми слже пити кѥ а віи ленивци ѡтъ 
жеђи малаѯаавати151 (678а) 

 Повремено, Венцловић веће делове текста оставља на црквенословенском. 5.6.4.

Дужина оваквих сегмената може бити од неколико реченица, па до читавих 

страна. Као што примећује Ч. Миловановић: „Прва половина превода тече сасвим 

лепо, на народном језику ... Превод је, као и обично у Венцловића, читак и 

живахан, донекле слободан, али у целости веома веран оригиналу. Међутим, 

негде око половине језик се мења ... Венцловић одједном више не преводи него 

једноставно преписује из оригинала, мењајући само редакцију, тј. од руске 

прелазећи на српскословенску. ... Да ли је он то намерно чинио, због природе 

самог текста ..., или му се грешка случајно омакла, можда зато што је на том 

месту био прекинуо писање па га тек касније наставио, тешко се може утврдити. 

Али да се са оба језика он савршено лако и природно служио, то остаје ван сваке 

сумње.“ (Миловановић 1982: 14). Томе у прилог говори и чињеница да у неким, 

додуше веома ретким случајевима Венцловић интервенише чак и на 

црквенословенском тексту. 

Баранович 

Б. Словеса Молитвы и Благодаренїѧ Всѧ твоѧ словеса Пречистаѧ Дѣвѡ сть Благаѧ 
Мдраѧ и Ѹтѣшающаѧ Но єгда рекла єси Бди мнѣ по глагол твоем сїе всѣхъ паче слх 

                                                 
150 Уп. Јн 6, 35. 

151 Уп. Јн 6, 35. 
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нашем даде  радость и веселїе ѡ  сем  словѣ похвалисѧ чрезъ Давыда Ѿригн  сердце мое 
Слово благѡ Благѡ ибѡ Благагѡ Бога породиши Глаголи И бдтъ въ благоволенїе 
словеса оустъ моихъ Благоволилъ єси Господи в земли твое яже даде плодъ сво рекши Б
ди ми ѿ Дха Свѧта Зачала єси Чистаѧ Дѣвѡ въ чревѣ твоем Воплощенна Бога Я
коже в началѣ Богъ рече Бди свѣтъ и бысть свѣтъ 

В. то  с  нѥне  речы  богомолске  и  благодаарне  ѡ  божїѥмъ  іѡ  нагледн  добротворств 
Въса  твоя  словеса пречистаа  дѣво  благаа  стъ мдра  и потѣшителна  нъ ѥгда  сїе  рекла 
єси бди мнѣ по глагол твоем сїе паче въсѣхъ иніихъ слх нашем даде радостъ весел 
ѡ семъ словесы саама и похвалила се єси чрезъ давыда твоего праотца глаголѥ ѡтригн 
срдце  мое  слово  благое  тѣмже  оубо  благо  и  благаго  бога  породивши  глаголѥши  и 
бдтъ въ благоволѥнїе  словеса оустъ моихъ благоволилъ єси господи въ земли твоеи 
яже даде плодъ  сво  рекши бди ми ѡтъ  дха  светаго  зачела  єси  чистаа  дѣво  въ 
чревѣ твоемъ въплщеннаа бога како ис почела що ѥ богъ рекаѡ бди свѣтъ и бы свѣтъ 
(658а‒658б) 

Б. Ты аще бы єси древле рекла Бди ми по глагол твоем древле  рѡд человѣческом 
благо събыло бысѧ аще и нынѣ Доволно скоро понеже доволнѡ Благѡ Ты родиши Сына 
ѡ Немъже ѱаломникъ То  рече и быша То повелѣ и  создашасѧ и Тебѣ тожде дарет  да 
єгда  речеши  и  бдет  Повелиши  и  созиждтсѧ  Твоимъ  Сыном  всѧ  быша  и  без  негѡ 
ничтоже быст єже быст и тобою Пречистаѧ Богородице всѧ бдтъ без тебе же ничтоже 
бдетъ єже бдетъ в попеченїи спасенїѧ нашегѡ 

В. ты благословенна въ женахъ аще бы древлѥ рекла бди ми по глагол твоме то 
древлѥ род чловѣчаском на добро и збыло би се аще ныня доволно скоро понѥже доволно 
благо ты родишы сына ѡ нѥмже ѱаломніикъ таа рече и быше то повеле и създаше се 
и тебы тоижде сїе даретъ да ѥгда речеши и бдетъ повелиши и съзиждтъ се твоимъ 
сыномъ  въса  быше  и  без  нѥго  ничтоже  быстъ  єже  быстъ  и  тобою  пречистаа 
богородице  въса бдтъ без  тебе же ничтоже  бдетъ єже бдетъ  оу постарааню нашега 
спасенїа (659а) 

Б. и речеши съ ѱаломникомъ Сердце мое и плоть моѧ возрадовастасѧ ѡ Бозѣ живѣ се раба 
добраѧ раба и благаѧ оуже Благагѡ Бога благаѧ Мати ѡ малѣ была єси вѣрна якѡ 
зачнеши ѿ Дха  свѧта надъ мнѡгими тѧ поставитъ Господь иже єстъ с тобою и 
речетъ  Внїди  в  радост  Господа  твоего  Возрадетсѧ  сердце  сокршенное  и  смиренное  и 
радость твою никтоже возметъ ѿ тебе Радсѧ ѡбрадованнаѧ Дхъ свѧты наде на тѧ 
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В. и речеши съ ѱаломникомъ срдце мое и плтъ моя възрадовасте се ѡ бозе жіиве се рааба 
добра и благаа иже благаго бога благаа мати ѡ маале была еси вѣрна яко зачнеши 
ѡдъ дха света надъ многими те поставитъ господъ иже ѥстъ с тобою и речетъ ти 
въниди  въ  радостъ  господа  своего  тогда  възрадет  се  и  твое  съкршенное  срдце 
смереннорадости же твоее никтоже възметъ ѡтъ тебе рад се ѡбрадованна дхъ светы 
наиде наа те (678а–678б) 

Б. Якѡ Дождъ с Небесе на Рно сониде ты Маріа Рно рно ѿ плоти ѿдаленое сице ты ѿ 
похотї плотскихъ Христосъ дождъ имже Рно твое ѡросисѧ Маріѧ Рно в неже ѡблечесѧ 
Агнецъ Божі и насъ ѡблекает 

В. Якоже даждъ съ небесе на рно съниде ты марїе  рно сы ѡтъ плти оудаалѥнно е 
сице  ты ѡтъ  похоте плтаскихъ  христосъ  даждъ  имже  рно  твое ѡросіи  се марїа  бы 
кано ѡвче рно що се  нѥга преоден божїе ягнѥ (689б) 

Б. хвалисѧ Маріамъ глаголющи Величит дша моѧ Господа и возрадовасѧ дхъ мо 
ѡ  Бозѣ  спасѣ  моемъ  Моли  спаса  ѿ  Дха  свѧтагѡ  зачатагѡ  да  нас  въ  беззаконїи 
зачатыхъ и въ грѣсѣхъ рожденныхъ спасенїѧ ради нашегѡ пришеды спасетъ Вѣсть бла
га блажитъ кѡсти сіѧ вѣсть Радсѧ ѡбрадованнаѧ Господь с тобою блажит кѡсти сего 
ради возопи Маріѧ Се бо ѿ нынѣ блажатъ мѧ вси рѡди 

В.  хвали  се марїамъ ѡ господ  бог  твоме що  е  с  тобомъ  те  говори  велича дшо моя 
господа  и  възрадова  се  дхъ мо ѡ  бозе  спасе  моемъ  моли  зачетаго  ѡтъ  светаго 
дха  да  въ безаконы насъ зачетіихъ и  въ  гресѣхъ  рожденніихъ  иже  спасенїа нашего 
ради  пришады  спасетъ  сїа  вѣстъ  рад  се ѡбрадованна  господъ  с  тобою  гласъ  благы 
блажитъ  кости  сего  ради  възапы марїа  се  бо  ѡтъ  ныня  блажетъ  ме  въси  роди 
(680а) 

Б. твои же рцѣ правд держатъ и глаголеши Азъ правдою явлюсѧ лиц твоем насыщсѧ 
внегда явит ми сѧ слава твоѧ Матеремъ и Дѣвамъ славо ты чистаѧ сердцем прежде Б
ога оузриши въ плоти послѣжде же и мы речемъ и Видѣхомъ слав єгѡ 

В. твое же рце пресветаа дѣво правд држетъ и глаголѥши азъ правдою явлю се лиц 
твоем  насищ  се  вънѥгда  явитъ  се  мнѣ  слава  твоя  матеремъ  и  дѣвамъ  славо  ты 
чистаа срдцемъ прежде бога оузриши въ плти а после и мы како єѵаггелистъ казе 
и видесмо слав єго (680б) 

У Венцловићевој преради беседе Јована Дамаскина налазимо сегмент на 

српскословенском, који се простире на скоро две стране овог рукописа. 
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В.  радоу  се  врло  кђерко  цара  давыда  и  мако  истинитога  небеснога  христа 
цара  нелажна  дѣвице  марїе  коино  землянымъ  царемъ  напаче  вѣрнымъ  баряке 
развїа и влаадостъ имъ надъ непрїатели даае рад се ѡбрадованна іѡакимова и аннина 
дащи иже въ молитвѣ непорочно рождьши подобне временемъ сіихъ житїю радоуи се 
ѡбрадованнаа иже ѡтъ колена давыдова царскаа же и левитскаа и ѡтъ анны же 
богомдрїе  паче  надежде  възрастшы  радоу  се ѡбрадоваанна  иже  ѡтъ  дѣвства  въ 
саама светаа светыихъ въспитавшїи се и ѡтъ аггела тано пищ прїемлющїи рад се 
ѡбрадованнаа  иже  ѡтъ  аггела  радости  благовѣщенїа  радостъ  неизглаголанню  и  въ 
истин  неисповѣдим  мірови  исходатаившї  радоу  се  ѡбрадованнаа  багровиднаа 
чрвлѥнице  иже  небеснаго  и  землнаго  цара  заа  ны  въплщша  се  оукрасившы  ради  се 
ѡбрадованнаа иже  сїанїе  ѡтачаскые  благости  и  свѣта  ѡнаго  невъместимаго  нигдѣже 
неболезанно  въ  чревѣ  въместивши  понесла  єси  рад  се  ѡбрадованна  мроносимаа  землѥ  и 
живоносна  корабице  и  новаа  мроположнице  дховнаа  иже  въсего  міра  мро  подателними 
вонями исплнивши рад се ѡбрадованна злаатаа въистинн кадилнице и чистое пресветое 
и  нескврное  чистоты  скровище  радоу  се  ѡбрадованнаа  незаходимаго  слнца  вѣчно 
живщаго  и  въс  тваръ  благостїю  ѡзарающаго  плтїю  мірови  възсїавшы  рад  се 
ѡбрадованна  въсесвѣтлы  облаче  неизмѣнны животвориваго  дха  иже  благосрдаго  дажда 
възрастившы  и  въсего  міра  ѡросившїи  ради  се  ѡбрадованнаа  богопечатленнаа  дверы 
живота нашего иже ѥдинъ яко васъ въниде и изіиде съ присносщее слово бога и отца 
рад  се  ѡбрадованнаа  землнымъ  спасенїе  иже  скрбъ  въ  радостъ  претворы  и  землнаа 
небеснымъ съвъкпалшї и вражди раздршивши  средостенїе  рад  се ѡбрадованнаа лозо 
чистоты  неѡсезаемаа  и  древо  благосрдїа  до[607а]бролиственно  кринъ  белоѡбразны 
истиннаго  дѣвства  Рад  се  ѡбрадованна  неисксобрачна  юнице  иже  тѣлца  млекомъ 
оупитавшїа и величїе ѡно небесное въ чревѣ носивши радоуи се ѡбрадованнаа нескврнаа 
аггнице  иже  багровласное  ѡбаче  ѡвче  оно  волѥю  за  въсѣхъ  насъ  жренное  пречистыма 
ркама сктавши радоу се ѡбрадованна и непорочнаа нечртожнаа отроковице иже зачетїе 
странно  и  рожденїе  неоувѣдаемо  землнымъ  неболезанно  показавши  рад  се  ѡбрадованна 
иже  въсѣхъ  ради  въсепозлаащенны  ковчеже  светыни  и  жазле  богосаажденны  цвѣтъ 
процавтшы  рад  се  ѡбрадованна  свѣщоносны  и  златоносны  свѣтилниче  свѣтовидимаа 
трапезо  иже  живоносны  хлѣбъ  на  себѣ  носещїи  рад  се  ѡбрадованнаа  иже  хѥрвімское  и 
пречдное  цара  славы  сѣдалище  и  бога  слова  въплщенїа  царскаа  полато  радоу  се 
ѡбрадованна  ѡдшевлѥнны  и  пречастны  царствющы  грааде  тобою  бо  ныня 
царствющї  градъ  приснокрѣпляемъ  веселитъ  се  рад  се  ѡбрадованна  горо  божіа 
тчнаа  горо  оусиреннаа  гора  сїѡняа  гора  ѡсенѥнна  гора  несекома  гора  божїа 
ѡдшевлѥннаа радоу се ѡбрадованна покрове печалнымъ и застпнице страшнаа иже 
истинню  те  богородиц  исповѣдающимъ  рад  се  ѡбрадованнаа  марїе  христїаномъ 
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въсемъ дивное благовѣтливое прибежище и въсако велико съдѣланно и добротѣ превышнѥе 
чдо недомислимо радоуи се чистаа дѣво богоневѣсто Єто ѡво міи грѣшны колико смо се 
кадры  были  начити  и  въвѣстити  з  богодахнтѡга  піисма  к  небесно  невѣсти  с 
нашимъ  с  невалялымъ  оустма  толико  и  проговорисмо  на  ваше  слшаанѥ  за  почастъ 
похваліиваня пресвето богородицы (606а–607б) 
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6. Стилско-језичке одлике Беседа на Благовести 

Стилом Венцловићевог језичког израза бавило се више аутора. Премда 

постоје неки заједнички именитељи, став о стилско-језичким карактеристикама 

његовог књижевног рада варира. Милорад Павић тако наводи: „Венцловићево 

песничко дело ‒ пише Ролф Дитер Клуге ‒ сам аутор је наменио усменом 

предавању; да би остварио тај циљ, он се служи реторском, декламаторском, чак и 

театрално-драматском дикцијом. Све је то подвучено широком скалом гласовних 

и музичких ефеката (алитерацијама, гласовним сликањем, понављањем и 

варирањем одређених гласовних комплекса), језичким средствима (анафорични 

обрти и понављања речи, игре речи, паралелизми и друго) и стилистичким 

средствима (изненађујућа и необична поређења и метафоре, антитетски обрти, 

склоност ка парадоксалним, каткад и неразумљивим формулацијама, ка оксимори 

и хиперболи, често ка сировом сензуализму), што даје за право да се говори о 

’маниристичком стилу’ који већ прелази у барокни сoncetto“ (Павић 1972: 179). 

Познато је да су многе Павићеве констатације о Гавриловом књижевном 

стваралаштву негиране од стране различитих аутора,152 а у основи већине замерки 

стоји чињеница да се Павић није бавио идентификацијом оригинала и поређењем 

Венцловићевих прерада са изворним текстовима, већ је сав рад посматрао као 

Гаврилов ауторски. Стога Ч. Миловановић наводи: „Ако говоримо, на пример, о 

његовој ’кончетистичкој школи’, ... морамо најпре у самом тексту одвојити оно 

што је заиста само Венцловићево, па на основу тога доносити крајњи закључак. ... 

Значи, ако хоћемо да говоримо о кончетистичком стилу ових проповеди, треба 

јасно да кажемо да је кончетист био ‒ Гаљатовски, а да је Венцловић само радо 

преводио његове беседе на српски језик“ (Миловановић 1981: 33). Ми бисмо се 

сложили најпре са констатацијом Димитрија Стефановића да је Гаврил свој израз 

градио тако да одговара проповедима, али да при томе није занемаривао ни 

стилски ефекат (Стефановић 2002: 58). 

                                                 
152 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Српска књижевност у књижевној критици – стара српска 
књижевност I, Београд 1972, 62–89; Деретић, Јован, „Мистификације око Венцловића и старе 
поезије”, Књижевна историја IV (6) 1972, 705–722; Миловановић, Челица, „О изворима и 
књижевном поступку Гаврила Стефановића Венцловића”, Зборник Матице српске за књижевност 
и језик 29 (1), Нови Сад 1981, 27–42. 
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Можемо констатовати да однос аутора према Венцловићевом стилу варира 

у зависности од тога да ли су и у којој мери они настојали да раздвоје текст 

предлошка од Венцловићевих допуна и прерада. Такође, значајан чинилац у 

доношењу суда о стилу је и избор анализираног текста. Као што је раније 

показано, Гаврил није са истим ентузијазмом приступао свим предлошцима ‒ неке 

је преводио мање-више дословно, док је код других додавао дуже дигресивне 

сегменте. У нашем раду, настојали смо да одлике Венцловићевог стила 

потражимо само у сегментима за које нисмо нашли паралеле у текстовима које 

смо идентификовали као предлошке. Подсећамо, ипак, да предлошци који су нам 

били доступни нису увек они из којих је Венцловић преписивао. 

Други проблем у оцењивању основних карактеристика Венцловићевог 

стила индиректно описује Ирена Грицкат: „За правилно разумевање и оцену неког 

текста са стилске стране потребно је имати не само специјалних знања, него и 

ширег познавања епохе и њене идеологије, а можда чак и урођеног или бар добро 

изграђеног смисла за такво истраживање. ... Што се тиче старог српског 

стваралаштва ... треба, разуме се, имати на уму византијске а преко њих античке 

грчке, као и хебрејске утицаје; и ова материја, према томе, мора се бар донекле 

познавати, нарочито зато што се уз владање општим чињеницама може тачно 

одредити ‒ шта је било оригинално у старој српској књижевности, а тога је 

свакако било доста“ (Грицкат 1972: 118). Сматрамо да се овај став, иако изречен у 

односу на стару српску књижевност, може применити и на Венцловићев рад, тим 

пре што је он на њој био школован и био под њеним великим утицајем. 

У наставку, као решење И. Грицкат нуди следеће: „Стилским фигурама се 

може приступити са литерарних позиција, тј. са разумевањем њиховог лексичког 

смисла и са естетским судом о томе да ли је ‒ и какав ‒ стилски ефекат достигнут; 

а може се приступити и лингвистички, што значи без момента оцене успешности 

или неуспешности, али са указивањем на технику настанка фигуре“ (Грицкат 

1972: 118). Узевши у обзир наведену проблематику ‒ неопходност раздвајања 

оригиналног текста беседа од Венцловићевог, дозу непоузданости при 

идентификацији предложака, као и комплексност и ширину приступа потребног 
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за квалитативну оцену стила ‒ одабрали смо да у даљем разматрању следимо 

управо овакав „лингвистички пут“. 

Са друге стране, приликом анализе Венцловићеве лексике сматрали смо да 

би раздвајање текста на дословно преведене сегменте и оне који то нису било 

беспредметно, па чак и контра-продуктивно. На тај начин би се ван 

истраживачког фокуса нашли бројни значајни и меродавни примери. За разлику 

од анализе стилских фигура, где нам је од суштинског значаја за сагледавање 

основних одлика Венцловићевог стила било да препознамо да ли је он неку 

фигуру преузео или пак сам створио, при лексичкој анализи свака реч ‒ било да је 

део превода, парафразе или оригиналног Гавриловог сегмента ‒ пружа ваљан 

извор за проучавање његове лексике.  

Стога су одлике Венцловићеве лексике посматране на свих тринаест 

беседа, док је стилско-језичка анализа спроведена на девет одабраних текстова. 

6.1. Лексика Венцловићевих беседа 

Када је реч о језику и стилу, истраживачи153 су једнодушни у оцени да је 

Венцловић у својим списима демонстрирао изузетан језички таленат и велико 

стилско мајсторство. 

Користећи читав низ средстава и поступака, како стандардних тако и 

иновативних, у области творбе речи, синтаксе, лексике, фразеологије, стилистике 

и реторике, Венцловић је у својим делима постигао изванредну разноврсност и 

богатство језичког израза. 

Још у најстаријим радовима154 о Венцловићу и његовом делу примећена је, 

посебно у жанру проповедне књижевности, у коју спадају и Беседе на 

                                                 
153 Видети нпр: Ivić, Pavle, „Jezik Gavrila Stefanovića Venclovića i srpski govori oko Budimpešte”, 
Hungaro-slavica, Elte Szláv Tanszékcsopoprtjа, Budapest 1997, 97–100; Стефановић, Димитрије, 
„Напомене о синтакси и лексици у језику ’Житија светог владике Максима’ од Гаврила 
Стефновића Венцловића”, Реферати и саопштења. 1, Сеобе и изгнанства као тема у 
југословенским књижевностима / 20. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, Панчево, 
Нови Сад, Тршић 11-16. 9. 1990., Међународни славистички центар, Београд 1991, 389–396. 

154 Јовановић, Владан, „О језику Гаврила Стефановића Венцловића”, Дијалектолошки зборник 
Српске краљевске академије (2), Београд 1911. 
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Благовести, својеврсна диглосија. Она се огледа у напоредној употреби двају 

језичких идиома: црквенословенског српске, ређе руске редакције – с једне 

стране, и народног – с друге стране. Најбоља илустрација за ово језичко двојство 

могу бити читаве синтагме или реченице дате паралелно на црквенословенском и 

у преводу на народни језик:155 слыши  дащи  и  виждъ  слша  добро  кђерко  и  гледа 

(646б), се  раба  господня  єво  самъ  господинова  слшкиня  (657а), ѡ  господи  азъ 

рабъ тво я самъ господине слга тво (660б), яко бренїе пты поглаажд ихъ каа блато 

на  пт  тако  ђ  и  згазити  (703б), небо  закрилюю  облаци  по  сказіиваню  ѱалма 

одѣвающем небо облакы (710б).  

 Црквенословенизми 6.1.1.

Поред низа фонетских, морфолошких и синтаксичких црта 

карактеристичних за црквенословенски језик, у тексту Беседа налазимо мноштво 

црквенословенских лексема са српскословенским или рускословенским ликом: 

почрпаемъ  (594а), ѥстаства  (592а, 603а, 650б), вонями  (606б), пищ  (606а), цѣвнице 

(625а), приснокрѣпляемъ  (607а), въплщша  (606а), плтїю  (593б, 606б, 650а), напаче 

(606а..., 5х), зрещ  (594б), влхвы  (591б), неосежны  (625б), вѣщъ  (601а, 693а, 706б), 

зиждителя  (592б), неѡсезаемаа  (606б), нечртожнаа  (607а), прелаастила  (597б), отроковице 

(594б, 607а), ѡбаче (607а), въсачаскаа (593б, 660а), съраслнаа (593б, 636б), оуничижити 

(619а), предстателнице  (594а, 675б), прїемлющїи  (606а), ѡтндъ  (624б, 683б), капища 

(594б) итд. 

Међу творбеним црквенословенизмима најкарактеристичније су бројне 

именице средњег рода на -їе: благовѣщенїе  (591а, 595а..., 12х),  спасенїе  (596а, 

606б..., 13х),  єѵаггелїе  (681а, 682а..., 5х),  смеренїе  (658а, 660а..., 6х),  зачетїе  (607а, 

610б..., 5х),  покланянїе  (615б, 652б, 727а),  милосрдїе  (652а), исправлѥнїе  (594а, 

594б), исплнѥнїе (594б, 647б), знаменїе (648а, 649б, 650б), величїе (607а, 669а..., 4х), 

поченїе (634а, 693б, 720б), веселїе (651б, 677б), цѣлованїе (653а), сказанїе (715б), сїанїе 

(592а, 606б),  селѥнїе  (594б, 648а),  зданїе  (596б, 631б)  итд. Овим именицама у 

српском народном језику одговарају именице на -е с јотовањем претходног 

сугласника. Њих такође има доста у Беседама: шааранѥ  (616б),  каалянѥ  (616б), 
                                                 

155 Видети поглавље 5.6.2. 
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каменѥ  (619б),  знаменѥ  (624а), држанѥ  (628а, 630б), заношенѥ  (628б),  створенѥ  (592а, 

626б..., 4х), пресЂіиванѥ  (616б), милованѥ  (625б, 634б), честіитанѥ  (593б), ѡпрощенѥ 

(592б, 596б..., 5х), веселѥ (661б, 670а, 679а), здравлѥ (706б), оускрснђе (592б), піиђе 

(629б, 632а..., 4х), зачнђе (641б), цвѣђе (642б) итд. 

Творбени црквенословенизми су и суперлативни облици са суфиксом-ѣш-: 

новѣшее  (593б),  свѣтлѣшаа  (594а),  преславнѣша  (647б),  частнѣшїа  (647б), 

господставнѣшїа (648а), државнѣшїа (648а), силнѣшїа (648а), начелнѣшїа (648а), 

тврдѣша (648а), пространнѣшее (648а), краснѣшаго (663а). 

На плану синтаксе веома је честа типична црквенословенска конструкција 

апсолутни датив. То је самостална синтаксичка јединица велике старине, настала 

у старословенском по угледу на грчки апсолутни генитив, а најчешће је имала 

значење временске, ређе узрочне зависне реченице.156 Апсолутни датив 

Венцловић је очигледно као готов модел преузео из предложака којима се служио, 

али га је обилато користио и у деловима текста у којима преовладава народни 

језик: защо она слжеђи іѡ оу цркви Тако е казала была архїерею (597б), марїа ищђи 

іѡ бога наагѥ  свою  врл  сређ  (666б), кодъ цркве боравлѥђи  іѡ цигрно  е  слжила 

бог  (696а), онде  кѥ  свое  спасенїе  стеђи  боравлѥђи  м  насам  (696а),  леѡнъ  капралъ 

шетаюђи м се снаполя поредъ бедена градскога саам нещо чатааше (711а), ѡ томе се ѡни 

дрма  распалюю  голем  свою  желю  имаюђи  имъ  г  бог  (707а),  кадъ  га  мати  с 
іѡсифомъ тражеђи тређы данъ нааЂоше оу ѥрсалимско цркви дишпощаюђи м се ѡ 
книзи с матори оучители (717а), нхаюђи ти на рк господичикя и саама кѥшъ то 

изговаарати  (668б),  гаѵрило  драагы  извѣсђе  драаг  радостъ  богородицы  боравлѥђи  іѡ 

ѡвдѣ (654а) итд. 

Као што се из примера види (има их још велики број), апсолутни датив је 

код Венцловића нешто модификован и упрошћен у односу на црквенословенски. 

Именски део најчешће је изражен неком заменицом у дативу: ми, мени, ти, м, іѡ, 

намъ, имъ, док се партицип јавља у окамењеној адвербијализованој форми на -ђи 

(данашњи глаголски прилог садашњег времена): пролазеђи, проріичђи  (603б, 605а 

2х), говоређи (609б, 611б... 22х), стрепеђи (616а, 668а), пїюђи (618б) итд. У литератури 

                                                 
156 Видети нпр: Ђорђић, Петар, Старословенски језик, Матица српска, Нови Сад 1975, 175. 
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је већ примећено да ова конструкција често иде науштрб разумљивости текста 

(Стефановић 2002: 54). Тако, на пример, у реченици: архаггелъ  гаѵріилъ  каза 

пророк захары слжеђи м оу олтаар (600б) очекивано би било да прилог слжеђи има 

исти субјекат као и глагол у главној реченици (каза), те би се према томе односио 

на архангела Гаврила. Међутим, очигледно је да код Венцловића цела реченица 

има други смисао: архангел Гаврил каза пророку Захарији док је овај (Захарија) 

служио у олтару. Сличних примера има још. 

 Народни језик 6.1.2.

Језички израз са народном основом у Беседама представљен је великим 

бројем речи и израза, конструкција и обрта који су део народног језичког блага и 

какве не можемо наћи у црквенословенском, руском или у другим предлошцима 

који су Венцловићу били доступни. Тим наслеђеним лексичким благом 

Венцловић се обилато и зналачки служио, али ни њему самом није била страна 

језичка креација, било да је реч о његовом оригиналном стваралаштву или 

његовим преводима и адаптацијама. 

Имамо најпре читав низ обичних, стилски немаркираних речи за 

изражавање конкретних и апстрактних предмета и појмова. То су именице: маарва 

(591б), трб  (616а, 665а),  надниц  (634б), сршлик  (642б), зидааръ  (647б),  стакларъ 

(704а), бркашилы (634а), шкндедъ (643а), богобоше (667б, 674б..., 4х), наамђорцемъ 

(725а),  накнаЂацъ  (713а),  дечаака  (690а), недоносче  (682а),  пеленчет  (711б),  довице 

(700а),  клица  (683а), стреха  (718б),  жежк  (707а),  юріишемъ  (700б),  попевкомъ 

(718б), неячи  (722б),  снебыванѥмъ  (657а),  поздаанѥ  (671б, 674а, 696б), животованю 

(627а, 658б, 696б), кааненѥмъ  (723б),  намигіиваня  (726б),  ѕлопатенѥ  (722б), превара 

(681б, 686б),  кривде  (702а),  кривиц  (725а),  снаага  (659б, 721б),  глобомъ  (723б), 

слаботиню  (683б), ѡбликло  (688б),  загонетка  (716а),  людство  (645б, 691а, 721б), 

пређніѡмъ  (627б, 631б..., 4х),  сванђа  (690б) итд; глаголи: харати  (723б), ѱовати 

(724б), ржити  (724б),  ѕвѣрити  се  (723б),  дивлячити  (723б),  згазити  (703б),  надити 

(602б, 699б, 708а),  наЂіивати  (725а),  пропатити  (722б),  зановѣтати  (609б),  изригати 

(653б, 674б),  згрнчати  (643б), не  хаяше  (598а), меркааше  (598а),  пронераазишъ  (се) 

(600б), ѡпрепаасты  (се)  (600б), ѡбезекн  се  (659б), ѡсмдила  (645а), забашры  (655а), 
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снебыва се (669б), оувѣџбала (683а), распды (688б), оуздаюђи се (694а) итд.; придеви: 

маторъ  (698а),  здѣтна  (636а),  старостливъ  (624б),  непоршн  (685б),  разборит  (694а), 

швртне (696б), помамна (703б), юнаачны (704а), кощнавы (714а), цѣлокпанъ (635а, 

638б, 721а),  безбрижлива  (722а),  нелагодно  (722б),  оскднимъ  (723а) итд; прилози: 

залдъ  (673а, 722а),  ласно  (685б),  изнтра  (608б, 639б, 682б),  полако  (692б, 697б), 

ѡбашка  (695б, 698б),  потанк  (655а),  болболъ  (686а),  безѡбзирце  (701а),  наизмакъ 

(597а) итд. 

Даље, приличан је број речи и израза који су у великим тезаурусима 

пропраћени квалификативима као што су: разговорно, фамилијарно, шаљиво, 

погрдно или пејоративно, фигуративно, вулгарно и слично. Те је речи Венцловић 

свакако црпео из живог, свакодневног говора људи из своје средине и слушалаца 

којима се у цркви обраћао, те су оне њима морале бити добро познате и 

разумљиве: ждер  (600а), блене  се  (640б),  шеврдаа  (687б),  подкожише  (се)  (689б), 

ѡтшїика га (703а), замзены блекани (711б), тры оу он ватрен пеђъ (704а), латы онога 

демона  (703а), полемати  (697а), хакн  (697а), Ђипы  (697а), згрхати  (678б), здрзгати 

(670б), ѕло рн (630б), наазбанъ (619б), грхнла (592б) итд.  

Слично претходним речима, многи устаљени изрази и фразеологизми које 

у Беседама можемо посвуда наћи, део су живог говорног језика: на  добр  волю 

(620а),  пкы  сиромаси  (689б),  преко  изма  (595б, 685а),  без  изма  (636б, 677а), ѡдъ 

манѥ рке (708б), ѡтъ среднѥ рке (709а), оу ово плачливо долачи (654а), за мк мї е 

(694а), мк теглити (712б), на мке се дати (720а), на видело ѡбявити (619а), сплести се 

оу  коштацъ  (600а),  ѡдъ  ѥда  пцаѡ  (622а),  паараюђи  свое  срдце  (638а),  глобе  намеђ 

(702а), бога за плеђи ставилы (676а), на добро приведе (646б), бела ме снаагѥ (620б), те 

ми  образъ  ѡцрни  (617б),  оузе  е  на  миндростъ  (616а),    носъ  дхати  мрщало  (722а), 

памет ми се заврђе (643а), иди кдъ те очи воде (619а), с матернимъ млекомъ самъ 

ѡдоена (614б) итд. 

 Разговорне конструкције 6.1.3.

У наративним деловима и дијалозима, али и другде, Венцловић се врло 

радо служи читавим спектром колоквијалних израза и разговорних конструкција, 

често на тај начин оживљавајући и богатећи штури и понекад сувопарни текст 
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предлошка. Разговорни фразеологизми користе се и ради прилагођавања текста 

слушаоцима и постизања блискости (Милановић 2001: 10): онъ  ђши  човѣка 

(707б), шикн шакомъ оуз образъ арїа (707б), такы скопа га за чпе „одмах га ухвати 

за косу“  (704а),  насредъ  таабора  хакн  ілїана  с  копѥмъ    прси  пронзіи  га  (697а), 

божїе піисмо  глаав имъ оуврђ (701б), ѡтъ тЂоженскогъ пиполѥня и намигіиваня 

(726б), боче се съ своимъ тѣломъ (719б), да се с нама шегаю по сокааци (718б), док се нїе 

раскотила  (самосатскаа  своеволна  ѥресъ) (714б),  много  щоща  и  прикаламлюю  ѡтъ  себе 

(657а), Благо си то мацы коя га родила тога онога ли Ђипш (639а), ѡткда е тко е 

та чеговиђ лї е (618а), повребаѡ би я нѥга и ватїѡ (620а), да се бааръ наѱемъ ш ніиме 

и  изржіим  га  кано  нищо  човѣка  (618а),  да  м  такы  на  паню  глав  с  моіѡмъ 

днгѥрскомъ  брадвомъ  ѡтфіиримъ  (617б),  защо  онъ  Ђидїа  мою  старостъ  ѡбезчасты 

(617б), кои е то та са мъномъ пронашаѡ се ѡртаакъ (617б), изговоры то твое шааранѥ и 

длакавы посаѡ  (616б),  скоро  се  топи ѡдъ мене  (617б), мног  срамот  и  белаа  имаамъ 

протеглити (612а), ѡ чем то шиѥшъ (611б), а що си се и обезаѡ т толико ѡко менє те не 

шибашъ и идешъ своимъ птемъ (611б), докле и ты т съ мномъ ѥдно ніиси налепїѡ 

ако стигне старацъ дома оу овы пааръ (611б) итд. 

Учесталост употребе разговорних обрта и колоквијализама, међутим, није 

увек индикатор Венцловићеве оригиналности у смислу потпуне независности од 

предлошка. У литератури је већ упозорено на то да „живахност приповедања и 

колоквијални тон не треба да нам буду мерило при одвајању Венцловићевих 

оригиналних текстова од оних које је однекуд преузео“ (Миловановић 1981: 36).  

Посебан колорит Беседама дају речи и облици дијалекатског порекла: каде 

(592а..., 69х), нођомъ (629а..., 4х), данасъке (603б, 604б), оудіиль (612а..., 7х), ѡмма 

(618а, 635а), такы/такы (599б..., 35х), сасма/сасма (599б..., 21х), тадаръ (598а..., 15х), 

свагдаръ (609а), к отоме (597а..., 19х), с отымъ (600а..., 18х), с отога (610а..., 17х), овы 

благы данакъ (604б), оны каменъ (677а), сталяти (628б), испраляаше (675а), оупраляти 

(655а), ш ніиме (597б..., 11х), ш ніѡме (598б..., 14х), назіивлѥ (715а, 716б), прозіивлѥ 

(636б), дозіивлѥмо  (710б), прстеноваата  (611б), напіисато  (653б),  проріицато  (681б), 

свршито (634а..., 5х), склопито (657б), изгласито (637б) итд.  
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 Узвици 6.1.4.

Живост приповедања и блискост духу разговорног језика Венцловић 

постиже и учесталом употребом бројних узвика, као и неких речци: ѡ, ѡхъ, ѡхѡ, 

хе, леле, я, де, деде, но  де, нде; єто, ама. Најчешћи је узвик ѡ, који се претежно 

користи за обраћање уз вокатив именица, али и другде: ѡ  дѣвоко  (610б, 613а, 

641б), ѡ  обрадованна марїе  (710а), ѡ  іѡсифе  (599а), ѡ ты  гаѵріиле  (601б), ѡ младъ 

юначе  (612б), ѡ виде да  е здѣтна (616а), ѡ да благо  си томе чрев  (639б), ѡ да чдна 

врла гласа (646б), ѡ да велика тога твога милокрвства (646б), ѡ да велике дбине блаага 

свакога  (659б) итд. Следе други узвици: ѡхъ  ядны  я  човѣкъ  (703б),  ѡхѡ  рече 

неласно е быти ісраиилю (690а), хе хе жазалъ ловлѥнїа (622б), хе хе видимъ я твою 

мнитв маро (616б), яѡ леле мены (657а), я защо вѣђъ не приватиш ми рѣчи (608б), я 

защо тіи мааро попзе се (622б), оудри де чити пати (701а), но де исто ѡ томе смотріимо се 

(656б), нде на добр волю текъ толико искаажи ми га (620а), а деде ѡтіиди тамо до нихъ 

(610а), деде право оукаажи ми (617а) итд. Врло су фреквентне речце єто и ама (преко 

стотину примера): добра м воля єто бы (615а), онаа єто дароносца носы (635б), то е єто 

милокрвство големо (657б), с отіимъ єто очима (677а), таа єто места на земли (698а); ама 

кадъ нища нища (630б), ама ты си све и прешла (708б), ама како ђе марїа поднети огань 

(602а), ама то бїаше саама светаа богородица (701а) итд. 

 Позајмљенице 6.1.5.

Саставни део језика Беседа чине и позајмљенице из других језика, не 

рачунајући црквенословенски и руски: грчког, турског, немачког, мађарског и 

других.  

Грцизми, као што је познато, представљају најстарији слој позајмљеница у 

српском језику. У Беседама их има доста, и најчешће су то речи које означавају 

разне религијске појмове или појмове из црквено-богослужбене сфере. Већина 

њих је и данас мање или више позната и разумљива и чини неотуђиви део 

лексичког блага савременог језика: аггелъ  (592а..., 75х),  архаггелъ  (596а..., 12х), 

ѥпископ  (714б),  архїепископа  (591а), архїере  (609б, 639а),  митрополитств  (707б), 

патрїархъ  (605а..., 5х), протопопа  (642а), калгѥры  (699б, 705а),  покалгѥрити  (696а), 

архистратигъ (596б, 605б, 692а), апостолъ (599а..., 25х), одигтрїа (713а), єѵаггелїе 
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(681а..., 5х), єѵаггелистъ  (598б..., 9х), ікона  (713а), олтара  (707а),  квотъ  (630а, 

697а), ѱаломъ (710б), ѱалтиръ (625а), омофъ (707б), длїа (708б), гпердлїа (709а), 

латрїа (708б), Ђаво (595б..., 8х), демони (703а), ад (592б, 645б), каѳоличаскаа (718а), 

ідоле  (605б),  ѥктенїа  (724а),  ѥлеа  (636а),  лтргіиска  (693б),  ѥресъ  (714б),  ѥретіикъ 

(706а), канне  (681а), постаасїю  (649б), поганска  (702б); кринъ  (607а), кѥдаръ  (693б, 

709б), кпарисъ (649а..., 4х), мро (593б, 606б, 649а), порфира (648б), трапезо (607а), 

тронъ (707а), комора (698б), галїа (702б), монархъ (711а), гиганти (714а), стихъ (676б, 

710а), малаѯаавати  (677б) итд. Срећемо и један број речи хебрејског порекла које 

су преко грчког ушле у наш језик: серафими (634а..., 4х), хѥрвіми (593б..., 5х), аминъ 

(595а..., 22х),  сатана  (650б, 655а, 689а), фарисе  (664а), манна  (647а),  пасхе  (634б), 

фараѡна (629б). 

Сразмерно највећи број позајмљеница у Беседама отпада на турцизме, у 

које убрајамо не само изворно турске речи, већ и оне које су у српски посредством 

турског ушле из арапског, персијског, хебрејског, грчког и других језика.  

Међу турцизмима налазимо најпре један број речи које су и данас мање 

или више у живој употреби и имају исто значење као и у Венцловићево време: 

занаатъ  (622б), дшманъ  (620б), конакъ  (596б, 624б), ѡртаакъ  (617б), медаан 

(619а), фереџомъ (636б), сакати (706а), бнара (620а), амаанетъ (598б), бела (620б, 

623а), бџаак  (620а), хавлїю  (620а), коншилк  (637а, 726б), хвада  (690б), баряке 

(606а), блюке (700б), злмомъ (723б), кюнџїа (631б), каѵг (725а), ягмомъ (726а), 

аадетъ  (697а), бериђетна  (628а), крталише  (692а, 702а, 722б), наамђорства  (627б), 

пизма (592б, 628б), софри (603б), чифтче (704а) итд.  

Следи низ нешто ређих турцизама као што су: батаалѥно (644а), хичъ (617а), 

Ђидїа (617б), дертъ („јад, брига, мука, бол“, 669б), наахїами (702а), ђтци („пањеви, 

кладе“, 640б), ѡбегенисала  (од обегенисати „заволети, одабрати по свом укусу“, 

620а), вилааетъ  (645б), днгѥрина  („тесар, дрводеља“, 600а, 611б), гютрмско  (од 

ђутурум „онемоћао, оронуо“, 640б), каѵтаномъ  (641а), пешкешъ  („дар, поклон“, 

624а), хесапъ („рачун“, 634а, 635а) и сл. 

Најзад, тридесетак турцизама су мало фреквентне речи, од којих се неке не 

могу наћи у свим речницима савременог српског језика, а понеке чак ни у 
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речницима турцизама: гаанилкъ (богатство, изобиље, 605а), даџїа  (тужилац, 

620б),  довлетлк  (од довлетлук: срећа, благостање, богатство, раскош, обиље, 

686а), єѯиклкъ (мањак, недостатак, 699а), єшкіиле (јако, много, здраво, 707а), 

заахметъ (труд, напор, тегоба, дангуба, невоља, напаст, 637а); ичогланы (пажеви, 

дворани, 700б), ябане (од јабана: страна, други крај, туђина, туђе место, 622б), 

ѥџецїи (од јеџеција: јело, храна, јестиво, 678а), калабалк (од калабалук: мноштво, 

множина, гомила, метеж, гужва, 691а), маазлъ  (свргнут, смењен; без ичега, 

празних руку, 699а), мхрлесаате (од мухурлеисати: запечатити, жигосати, 674б), 

пачариза (од пачариз: штета, квар, 602б), пещемаалѥмъ (од пештемаљ: велики 

убрус, 592а), ракаама (од ракам: бројка, рачун, 635а), саафи (чист, прави, отворени, 

706б), серсаама (од серсам: коњска опрема, 690б), тарзъ (начин, облик, 709а), 

телбіизе (од телбиз: зао, покварен човек, варалица, 689а), телбизлкъ (поквареност, 

722а), дише (од ујдисати: доликовати, приличити, пристајати, 657а), оулакџїи (од 

улакџија: гласник, гласоноша, 597б), хедепсзъ (безобразник, човек неваспитан, 

неуљудан, 621б), хіиле (од хила: лукавство, превара, подвала, неправда, лаж, 617б, 

720а), хисе (део, 621а..., 6х), хзрно (од хузуран: докон, беспослен, безбрижан, 

640б).  

Значење појединих турцизама код Венцловића одудара од значења какво се 

обично дефинише у речницима. Тако на пример за глагол докундисати Шкаљић 

наводи значење „нашкодити, наудити“, Речник Матице српске „додијати, 

досадити“, Речник САНУ „нанети штету, наудити; доскочити (некоме), доћи 

главе; додијати, дозлогрдити, дојадити“ и сл. Међутим, код Венцловића је ова реч 

имала значење отприлике „објавити, посведочити“, што се може закључити из 

контекста у којем се јавља: како що соломонъ ѡ том докндисе говоређи (643б), докле се 

годъ  сва пророчаскаа піисма не испне таа коя за насъ докндисю  (624б), и ѡ чем  ове 

речи докндисемъ православни христїани (694а), ѡ то таны божїіѡ ѡдъ аггела іѡ 

докндисаато  (684б) итд. Или, за реч тафра Шкаљић наводи значење „љутит и 

ватрен напада ријечима“, док код Венцловића иста реч (или њене изведенице 

тафраџїа, тафрали, тафрено) има сасвим друго значење, што се из контекста јасно 

види: благаа части пощеня берикѥта тафре (656а), с краснымъ пѣсмами свою тафр да 

проводіимо  на  стрне  веселеђи  се  (603б), нити  може  лакомацъ  икадъ  покоранъ  быти  и 
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тафраџїа  тко  се  тѣлесно  држы  (722а), небеса  намъ  божїю  тафрали  слав  оуказю 

(715а), оу толико м тафрено славы (627б) итд. 

Поједини турцизми имају код Венцловића нешто измењен лик у односу на 

оне какви се данас обично јављају или како се наводе у речницима: мхмелатлкъ 

(муханатлук „осетљивост, страшљивост“, 596б), хороспїа  (роспија, 621а), ираа, 

ирааіѡмъ, ирааетскы (раја, 702а, 695б), баадїава  (бадава, 712б), хабаръ (хабер, абер, 

664б), хаатера  (хатар „пристрасност“, 705б), гаарезъ (гараз „пакост, злоба, пизма, 

мржња“, 628б, 725а). 

Венцловић је искористио могућност да се од речи с турском основом, 

помоћу српских префикса и суфикса граде нове речи, па је тако настао низ 

изведеница: батаалѥно  (644а), ѡбегенисала  (620а), бериђетна  (628а), дертливы  (677б), 

дертеђи  (591б), ѡдертити  (609б), докндисаавати  (701б), днгѥрскы  (622б), ирааетскы 

(695б), оуягмише  (664а), коншїискымъ  (661б), наамђорства  (627б), наамђорцемъ 

(725а), тафрено  (627б), хвадисати  (666а), прохесапити  (635а), безхіилешна  (604б), 

хзрно (640б) и сл. 

Налазимо и понеку хибридну сложеницу са основама из двају језика ‒ 

грчког и турског: ђаволъбаше „главни ђаво, ђавољи поглавар“ (655а), или турског и 

српског: хабароносанъ „онај који носи, доноси глас или вест“ (692а).  

Мимо наведених турцизама налазимо у неким речима и турске 

суфиксе -џија, -лук и -ли. Они се могу додавати на турске основе: оулакџїи (597б), 

даџїа (620б), кюнџїа (631б), тафраџїа (722а); мхмелатлкъ (596б), гаанилкъ (605а), 

днгѥрлкомъ (616а), довлетлк (686а), калабалк (691а), єѯиклкъ (699а), телбизлкъ 

(722а), коншилк (637а, 726б); шишемли (597б), бояли (639б), тафрали (715а), а могу 

се додавати и на српске основе: издаваџїа  (598б), провадаџїа  (603а),  придоставаџїе 

(625б), пшеницораздаваџї (640а), оуправаџїа (702а), изборли (654б). 

У поређењу с турцизмима сразмерно је невелик број позајмљеница из 

других језика. Имамо најпре један број германизама: грофови  (702а), фришко 

(пофришко) (593а, 601б), офиціиромъ  (597б), пахори  (пахорскы) (695б), фрацимеркы 

(700б). У Венцловићевој речи чпотъ  није тешко препознати германизам који 

савремени речници наводе као шпот „исмејавање, ругање, срамоћење“ (< нем. 
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spotten), нпр.: те ми образъ ѡцрни да самъ за рг и чпотъ мегю сви дванаистъ колена 

іисраилѥвы  (617б). Број хунгаризама, с обзиром на средину у којој је Венцловић 

живео и делао, изненађујуће је мали: біирови (од биров „општински старешина, 

кмет; слуга општинског старешине“, 705б), єшкти (од ешкут < мађ. esküdt 

„сеоски судија, поротник“, 705б), харцъ (< мађ. harc „бој, битка“, 699б)157, рыфа (од 

риф „стара мера за дужину од око 75 cm“, 688b), фела („врста, пасмина, сој“, 

593a..., 4х), негба (негве < мађ. nyȕg „окови“, 635б).  

Имамо најзад један број речи романског порекла, најчешће латинског или 

италијанског. Неки добро познати латинизми по распрострањености представљају 

тзв. интернационализме: форма  (708б), помпа  (помпаашно) (722б, 633а), наатре 

(595б..., 11х), полате  (604б, 681б); затим нешто ређе речи латинског порекла: 

фирмаментовымъ (од фирмамент < лат. firmamentum „небески свод“, 716а), 

провенд  (од провенда, чешће пребенда < новолат. praebenda „црквено имање; 

приход од таквог имања“, 695б).  

 Сложенице 6.1.6.

У области творбе речи пажњу заслужују, поред осталог, сложенице и 

именице субјективне оцене, као карактеристичне стилеме којима је Венцловић у 

знатној мери обогатио свој језички израз. 

По критеријуму врста речи међу сложеницама највише је придева – око 

150, затим око 120 именица, петнаестак глагола и десетак прилога. 

Најстарији слој сложеница чине калкови са грчког, којих је у српској 

књижевности током читавог средњег века било веома много. Ту су препознатљиве 

сложенице с првим делом на благо-, добро-, много-, въсе- и сл. (грч. εὐ-, παν-, πολυ- 

итд). У Венцловићевим Беседама оваквих сложеница има на десетине. Ту су 

именице: благовѣщенїе (591а..., 12х), благоволѥнїе (658а), благодаареня (697б, 723а), 

благодаянїа  (651а), благоханїе  (650а), благочастїа  (649б/650а), благосрдїа  (606б), 

добродетели (648б), добротворенѥ (687а), доброчиненѥ (638б..., 5х), доброговиянѥмъ (637а), 

                                                 
157 Уп. Skok, Petar, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971–1973, 
„harac“. 
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многометанисаня  (722б), многораспіитіиванѥмъ  (657а), многоцвѣтїе  (649а),  въседржитель 

(679а)  итд.; придеви: благогоднаа  (678а),  благовѣтливое  (652а),  благосрдаго 

(606б),  благоѡбразны  (640а),  благорастворенны  (648б),  доброполчнаа  (640б), 

добропощены  (633б),  доброродна  (604б/605а), добролиственно  (606б/607а),  доброразсдно 

(621а),  многочедны  (604б),  многочовѣчны  (604а),  многохитлена  (646а),  многожелива 

(604б),  многоговорліив  (712а),  въсесвѣтлы  (594б, 606б),  въсеблагословенна  (594а), 

въсепѣтаа  (594а, 594б)  итд.; глаголи: благовѣстити  (610а),  благодарити  (625б), 

благосіивляти (673а), изблагосіивляти (690а) итд. Сложених именица и придева са 

бого- у првом делу има неколико десетина, са близу стотину примера: 

богобоязливци  (674б),  богознанство  (690а),  богомдрїе  (606а),  богоотацъ  (678а), 

богопознаанѥ  (717а),  богогодіиваню  (595б), богочовѣка  (636а),  богогласны 

(605б), богодахнтѡга (607б), богозрачны (593б), боголюбазнаа (593б), богославнаа 

(594а), богосмѣстна (614б), боготечное (649а), боготкаанаа (648б) итд.  

Нарочито је велик број сложеница које се, према грчким узорима, јављају у 

функцији епитета везаних за Богородицу, Христа, Св. Тројицу, арханђеле, анђеле, 

пророке и сл, које су карактеристичне за православну химнографију: неисксобрачна 

юнице  (607а), слначнозрачнаа  слнца  незаходимаго  колеснице  (593б), неисксомжна 

невѣсто  (683а),  рад  се  ѡбрадованна  свѣщоносны  и  златоносны  свѣтилниче  свѣтовидимаа 

трапезо (607а), радоу се дверы спасаемымъ пламенноносна клеще (594а), рад се стлпе 

огнѥоблачны  (684б), рад  се  господоименита  марїе  (593б),  въсепозлаащенны  ковчеже 

светыни  и  жазле  богосаажденны  (607а), рад  се  ѡбрадованна  мроносимаа  землѥ  и 

живоносна  корабице  и  новаа  мроположнице  (606б); ѥдиночеды  тво  сынъ  (652а),  роды 

сына  отц  съраслнаа  ѥдносщна  и  събезначелнаа  (593б), ѥднорогѥны  божіи  сынъ 

(685б); живоначелне  троице  (613б), троица  светаа  и  ѥдиносщнаа  (595а); великы 

гаѵрилъ  єто  потаны  слга  хабароносанъ  (692а); шестокрилаты  серафими  (692б), 

хѥрвими многоочиты (698б); Великогласовиты мегю пророцы ... исаїа (633а); светоименитаа 

и лепозгледнаа невеста ѥрсалимскы градъ (604б) итд. 

 Деминутиви, хипокористици, аугментативи 6.1.7.

Као експресивна језичка средства Венцловић радо користи и именице 

субјективне оцене ‒ деминутиве, аугментативе, хипокористике и пејоративе. У 
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Беседама понајвише има деминутива: господичиђъ  (618а, 642а), господинчиђа 

(635б),  господичикя  (668б), дасчица  (653б),  кђиц  (612б, 620а),  марвинче  (624а), 

отроче  (620б),  пеленчет  (711б),  стрчакъ  (681а),  чифтче  (704а) и др. Понекад ради 

истицања Венцловић уз деминутив употреби и придев мали, тако да се добија 

нека врста плеоназма: маало  детенце  (660а), маала  крщена  дечица  (700а), с  мааломъ 

дечицомъ  (604б). Међу деминутивима, или поред њих, налазимо и један број 

хипокористика: дечицы (640а), жіитакъ (592б, 600б..., 7х), жіитка/жіитка (619а, 637а, 

661б, 722а), годинїица (641а), данакъ (604б, 633б), детешце (657б), рчка (647а), рчко 

(593б, 650б) итд. Треба рећи да именицу не чине хипокористиком само њене 

спољашње творбено-лексичке особине, него је потребно да она у датом контексту 

изражава субјективни, емоционални став говорника односно писца према 

именованом појму. То се код Венцловића најчешће врло лепо види: ѡ мое детешце 

защо нама тако чиніишъ (657б), срова жанца безгрѣшно дечицы (640а), за првашнѥ свое 

даанке вѣчны онїи годинїица споминѥ се (641а), овы благы данакъ (604б), на овы благы 

хбавъ  данакъ  (633б), рад  се  рчко  исплнъ  манны  (593б) и сл. Хипокористике 

Венцловић не гради само од заједничких именица, него и од личних имена 

(Марија, Јосиф, Гаврил), најчешће у вокативу: не препада се маро (592б), видимъ я 

твою  мнитв  маро  (616б), видим  те  да  си  и  ты  єѵжинымъ  траагомъ  пошла  маро 

(620б), ѡтговаара маара до господара іѡ (654б), чисте дѣвоке мааре (662а), не бо се 

мааро не бо (666а), садъ си маро раба господня (673а), ты мааро (712а); ма іѡсо почека 

(617б); ѡ  Гаѵро  архаггеле  (674а). У односу на деминутиве нешто је мањи број 

аугментатива: бнарина  (591б), бнарине  (630б), болесчине  (640б), вртлячины  (660б), 

кожшиномъ (640а), пещерин (619б, 623б), пещерины (593б, 596б) и др. 

6.2. Стилске фигуре у Венцловићевим беседама 

Као што је раније изложено, при стилској анализи Венцловићевих Беседа 

настојали смо да разликујемо стилске поступке који су присутни у изворном 

тексту од оних који су настали мањим или већим Гавриловим интервенцијама, 

или се налазе у сегментима који немају паралелу у предлошку. Одлике 

Венцловићевог стила посматрали смо на девет одабраних беседа.158 Стилску 

                                                 
158 Видети поглавље 5. 
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анализу засновали смо на идентификовању Венцловићевих стилских поступака, 

испитивању њихове заступљености, као и посматрању начина на који их гради у 

односу на предложак. Примери су графички представљени у складу са начелима 

за приређивање текста: једноструко су подвучена Венцловићева уметања, 

двоструко преводи блискозначним речима, а таласасто парафразе. Верно 

пренесени сегменти нису подвучени. Места у примерима на која смо желели 

посебно да укажемо, осенчена су сивом бојом. 

 Фигуре изговора 6.2.1.

Термином „фигуре изговора“ обухватићемо све фигуре код којих се 

стилски ефекат заснива на звучању гласова, слогова или речи, односно њиховом 

понављању. Једина фигура из ове групе која нема за основу понављање је 

ономатопеја. Њу Венцловић користи веома ретко – налазимо свега пар примера 

као што су свакаа стваръ кликты (721а), кликтеђи говоріимо (662б) и сл. 

Асонанцу (понављање истих самогласника) користи нешто чешће, али не 

толико често да би се она могла приписати његовом стилу. Штавише, стиче се 

утисак да је асонанца пре последица граматичких условљености него свесне жеље 

аутора. Томе у прилог говори и чињеница да су примери асонанце много 

учесталији у деловима текста који представљају Венцловићеве краће допуне и 

слободније преводе предлошка, него у ширим ауторским целинама, које немају 

паралеле у оригиналу. Овакви сегменти су нешто слободнијег израза, па би се пре 

у њима могле очекивати стилске фигуре употребљене са намером, али то овде 

није случај. Налазимо највише примера у којима се фонетски ефекат остварује 

понављањем самогласника о односно у, док су асонанце са другим 

самогласницима ређе: ама допосле пакъ к свіимъ жидовомъ казюђи се ѡвако е говорїѡ 

(660б), доходымо к отоме (710б), ѡ себы ове ѡ ніѡзи пророчаске речи говорити (695а), міи 

незброено благо имаамо оу земляны сдови намъ свои (658б), и с памекю се сніижаю предъ 

богомъ  слшаюђи м  и  врло меркаю м  на  говоръ  (674б), крто  се  држеђи  с  размомъ 

(707б), дрг  брат  км  прїателю  (708б); понављање самогласника и: іиссъ  мо 

господинъ сынъ заповеды (657б), то ѥстъ свимъ некрщеникомъ безвѣрнимъ по ѡво 
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имъ  смрти  дше  до  пакла  ид  (658б); понављање е: те  с  лебденѥмъ  и  лепымъ 

говїанѥмъ (655а); понављање а: томе с отога гласа валя се доносна радовати (671б)... 

Алитерација (понављање истих сугласника) јавља се са приближно истом 

учесталошћу као асонанца. За разлику од претходне гласовне фигуре, за ову се 

стиче утисак да је Венцловић користи са извесном намером или бар осећајем за 

звучни ефекат. Срећемо примере у којима се дословно преведена реч или 

синтагма допуњава тако што се гради алитерација: джни  смо  тжити  (722б, 

понављање сугласника ж), с  лкавымъ  образомъ  ѕміискимъ  те  е  на  ѕло  наведе 

(654б, понављање з), ѥдн цркв  и три  самотворна мраморна  (714а, пон. р), аггел 

изборли и славн на глас (654б, пон. л)... 

Још један аргумент у прилог овој тези налазимо и у синтаксичким 

целинама које су уметнуте или слободно преведене, а код којих је извесно да је 

Венцловић бирао речи које ће дати одређен звучни ефекат: ни се що кечити и бечити 

спречати се на кога (722а), хбавїе и повркѥ свое лче намъ доле пща зрачно (604а), носеђи 

благога бога (669а), лѣпъ гласъ гавріилъ доносы дѣвокы (654б), слшала е марїа що 

се пише (666а), нека ѡніи паче плач кои с бога за плеђи ставилы (676а), ако смо добры и 

 вѣры тврды (679б), изнтра подапр црковны таванъ (714а)... 

Премда ретки, веома су занимљиви примери код којих постоји понављање 

више различитих фонема, са преплитањем. Тако се у једном примеру у првом 

делу реченице понавља сугласник н/њ, док се у другом преплићу ч/ћ и о: не молеђи 
се ни на колена предъ нимъ падаюђи каа цар него стоеђи спрођъ очїю м и ощро говоређи 
(693б). Учесталост н/њ опада ка крају реченице, док се ч/ћ повећава. У другом 

примеру наилазимо на смењивање н и и: ино да ніиси оучинила (712а). 

Алитерација обухвата и понављање истих слогова,159 које се такође јавља у 

невеликом броју примера. Попут асонанце, вероватније је последица граматичке 

повезаности речи него Венцловићевог стилског поступка. Наводимо примере код 

којих се, иако условљено слагањем падежа, добија звучни ефекат вишеструким 

понављањем истог слога: с коіѡмъ наамеромъ своіѡмъ хитленомъ (655а), с небомъ 

него  и  съ  земліѡмъ  свѡмъ  цѣломъ  (668а), страшимъ  се  и  стрепіимъ  (676а), нѥно 

                                                 
159 Видети нпр: Solar, Milivoj, Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb 1979, стр. 62. 
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дѣвоячко  з  доброчиненѥмъ  боравлѥнѥ  (694б), свіимъ  своимъ  наачиномъ  чистођомъ 

добриніѡмъ  каадросђ  влаадомъ  (708б), єднога  христа  истиннога  бога  изаради  тога 

(709б). 

Са друге стране, римоване конструкције су прилично честе и разноврсне. 

Употребом римованих парних конструкција и сродних израза Венцловић постиже 

еуфонијски ефекат, који слушаоцима омогућује да лакше усвајају и боље памте 

садржај беседа. Најједноставније су оне где су римоване речи узастопне или 

веома блиске: кечити и бечити (722а), ѡдъ боя и боя (726б), здраво и право (619а),  

този  тзи  (697а), было  и  свило  се  (616б), що  бы  бы  то  се  выше  не  разбы  (622б), 

владычица  царица (610б), голбице  доносне  маслице  (681а), ѡтговаара  маара  до 

господара (654б), маловрстанъ жіитакъ сасма кратакъ (710а)... 

Још је М. Павић уочио значајно место метра и риме у Венцловићевом 

опусу, претпостављајући да је Гаврил, између осталог, писао и стихове.160 Више 

аутора је оспорило ову тезу, наводећи као један од аргумената и то да је Павић 

графичком поделом текста у „стихове“ довео у заблуду читаоце да је Венцловић 

заиста стварао оригиналне песме.161 Не оспоравајући ову критику, употребићемо 

исти графички поступак, али само ради наглашавања ритмичности појединих 

римованих фрагмената, који представљају Венцловићев слободан превод или 

допуне предлошка: наалична  е  томе  \  неб  снчаноме  (713а), те  рече  немаар  \ 

зидарскомъ Поглаваар (714а), а віи кѥте жеднити \ те и каапи воде желити (673а), богъ е 

 свем \ и свѣ е оу нѥм (665а), то м и даде \ те що нїе знаѡ \ такы знаде (706б), ком се 

може \ таа да и држы \ и то творы \ що се говоры (662а), мо е ярамъ гладакъ \ и товар 

мї  ѥ  сладакъ  \  сасма  врло  лакъ (668б), алъ нѥно  срдце  чисто  \  изригати  кѥ  слово  сладко 

(653б), овы  ѕли  аггели  \  щоно  с  садъ  бесовы  \  наши  ѡпаакы  дшманы  \  и  мчители 

паклены \ и таа цѣліиваня \ да речемъ поздравліиваня \ людска раазлика (655б). 

На једном месту налазимо занимљив пример, који би могао ићи у прилог 

томе да је Венцловић, ако не са јасном намером, онда бар са осећањем за звучање, 

                                                 
160 Видети: Павић, Милорад, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд 1972, стр. 12‒13, 49, 99‒100, 
116‒117. 

161 Видети нпр: Деретић, Јован, „Мистификације око Венцловића и старе поезије”, Књижевна 
историја IV (6) 1972, стр. 716. 
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бирао и ређао речи. Следећи фрагмент представља веран превод предлошка, али 

је избором и редоследом речи постигнут музички ефекат. Он, наравно, може бити 

и случајност, али треба имати у виду да овог ефекта не би било само да је 

Венцловић употребио неки синоним или другачији ред речи: ѥрно  како  се  е  оу 

христ човѣчаскаа скона з богомъ срочила  \ тако и пресветаа богородица з богом се  е 

присвоила \ ѥрно она е родила \ христа сына божїа (709а).  

Још један пример стилске фигуре која се ретко среће у Беседама је 

епизеукса (понављање истих речи): и како е горе кое аггелско хоро ѡтъ кое рке више 
више тако по нма кѥ горе и добре христїанѥ више више разреЂивати за стаянѥ коино ѡвде 
за  овога  живота  болѥ  болѥ  оузбд  раадилы  ѡ  дши  се  подижђи  (704б). Није јасно 

зашто је Венцловић овде користи, јер не само да би реченица без удвојених речи 

била комплетна, већ оне ремете њен ток и чине је нешто тежом за разумевање. 

Налазимо и случај удвојеног вокатива, какав се користи и у савременом језику, 

али га Венцловић, необично, прати удвојеном личном заменицом: ѡ  дѣвоко 

дѣвоко чдна ти си ты (610б). 

Полиптотон (понављање исте речи у различитим облицима) Венцловић 

користи чешће. Углавном се ради о споју различитих падежа именице или 

заменице, а понегде и варирању глагола по лицима: състаяти дргъ з дргомъ (722а), 

дргъ за дрга (726а), то нѥно и ѡдвише веселы се срдце кадъ е господъ свакадъ оуѥдно 

ш ніѡме нїе ніѡзи за потреб каа нама (663б), како ѡнъ саамъ ѡ себы то и исказе тко е 

собомъ  (679а), ѡ томе и  дргъ  дрга  тевтишити валя  (679а), плаађ  с  плађомъ  (695б), 

небеса небесъ (716б); кои мене милю те и я милемъ (666б)... 

На неколико места реч из предлошка проширује својом синагмом тако да 

се добије ова стилска фигура: ватрена  воска  с  ватреніимъ  мачевыма  (697б), измегю 

серафіима серафимъ (707а)... 

Анафору срећемо на неколико места. Најчешће се ради о понављању краће 

синтагме или једне речи: како  е ѥданъ богъ тако на  свѣт ѥ и ѥдна божїа црква 

ѥдно  крщенѥ  прааво  и  ѥдна  вѣра  источне  апостолске  съборне  цркве  (724а), оу  нашо 

слободи  кодъ  наше  царице  божїе  матере  (603б), даждъ  ми  съ  радостїю  глаголати 



 

190 

даждъ и  слишателѥмъ съ  радостїю  слышати  (653а), нити без трда ни без  сзаа коме имаа 

прощенѥ (713а), ако снааг оу коіѡ потребы ако що дрго (714б)... 

Епифора је веома ретка. Венцловић је ствара тек понекад, допуњавајући 

предложак: каа царъ желы за тобомъ видети твою ти красот и гледы наа те и изаради 

тебе на савъ рѡдъ човѣчіи мило гледы (670а). 

Комбинација претходне две фигуре, анадиплоза, се јавља у врло 

занимљивом облику, за који можемо претпоставити да је надахнут „плетенијем 

словес“. Анадиплоза (А) се налази угнеждена између две реченице које граде 

епифору (Б): я  не  оуміимъ  ти  ни  знамъ  за  кога  више  казати  (Б) кроме що  сам  ти 

рекла рекла самъ (А) єто то ти и садъ каземъ (Б) (620а). 

Симплоху проналазимо у Венцловићевом преводу Дамаскинове дијалошке 

беседе. Занимљиво је да се јавља у врло сличним колоквијалним конструкцијама 

са вокативом скраћеног облика личног имена:  залд  шеврааншъ  мааро  залд 

(617а), почека ме ма  іѡсо почека (617б), не бо  се мааро не бо (666а). С обзиром да 

ове конструкције представљају проширење предлошка, претпостављамо да је 

Венцловић, поред осталих средстава, симплоху користио да би говор ликова 

приближио говору пастве. 

Међу фигурама дикције, Венцловић најчешће користи парономазију 

(понављање истозвучних речи). У највећем броју случајева нижу се речи изведене 

из истог корена, при чему су то углавном именица и глагол: она  насъ  своимъ 

покровомъ покрыва (603б), архаггелъ гаѵрїилъ пресвето богородицы маріи глашаа овы 

радостанъ гласъ (672а), моромъ ли мори люде (701б), шикн шакомъ (707б), саамъ ѡтъ 

свое м добре волѥ преволяатъ (724б)...  

Налазимо опште место рад  се  ѡбрадованна  (610б) и његове варијације ѡ 

тебы  радет  се  ѡбрадованнаа  (653а), с  радіимъ  радовати  се  (663а), као и друге 

конструкције од истозвучних глагола и прилога или придева: те весело провеселіимо се 

(603б), знашъ да кѥ насъ и обадвое изобличити ѡблична кленова вода за неволю пїюђи е 

намъ  (618б)... Парономазију Венцловић користи и у разноврсним другим 

комбинацијама врста речи: свѣткюђи  весело  з  дшами  подховно  (721а), великы 

благы празничны благовѣщенїа гѡдъ (721б), грѣхот имаамо за то голем а грѣхъ е 
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свакы  дшогбацъ  (726а), свакы  по  себы  свакы  данъ  да  имаа  свое  молѥнѥ  доконаавати 

(726а), ѡдъ  боя  и  боя  (726б), вѣђъ що  бы  бы  то  се  выше  не  разбы  (622б), гаѵрило 

драагы  извѣсђе  драаг  радостъ  богородицы  (654а), те  саамъ  из  нѥ  зрак  рабск  наа  се 

ѡдъ  раабе  приваты  (680а), к  ніѡзи  на  молитв  и  на  похваліиванѥ  нѥзино  (710б), 

брађо никомъ ничіимъ джны не ѡстате (695б)... 

Издвојили бисмо конструкције са суперлативима. У примеру то пострашнїем 

ѡтъ  земляны  царева  съ  страхомъ  (668б) именица и суперлатив, и поред 

палатализације, слично звуче. Међутим, у примеру зато  понабольма  свега  добра 

(724б) упаривање је на основу значења, јер услед неправилног суперлатива 

фонетски ефекат изостаје. 

 Епитети 6.2.2.

У складу са усвојеним начелима анализе текста, посматрали смо само оне 

епитете за које је извесно да не представљају директан превод предлошка. Они се 

најчешће налазе у саставу целина којима је Венцловић проширивао изворни текст 

приликом превођења, али често стоје и као појединачне речи, убачене уз 

постојећи епитет, а неретко и на местима где га у оригиналу нема. Како је 

констатовано у литератури, Венцловић додавањем квалификатива настоји да 

својој пастви појасни значење апстрактних мисли и појмова, као и да надомести 

недостајућу терминологију (Стефановић 2002: 52).162 Међутим, посматрајући 

анализиране беседе као целину, можемо приметити и то да Венцловић епитете не 

умеће са истом учесталошћу у све беседе. Стога претпостављамо да је критеријум 

којим се водио био добрим делом и субјективне природе: у беседама или 

деловима беседа који су му били инспиративнији, које је можда чешће читао, или 

за које је имао више времена, налази се више додатих епитета него у другима. 

Уношењем епитета тамо где их нема у предлошку, Венцловић појачава 

експресивност излагања и подвлачи особину појма која је од значаја за тренутну 

мисао: насъ хдіихъ (721а), бы цѣлокпанъ богъ и чловѣкъ (721а), из рая бы ржно 

протераатъ  (721а), оу  нашо  доброи  вѣры  (723а), праава  истинна  (724а), истинитога 
                                                 

162 О начину на који Венцловић умеће квалификативе у свој превод било је већ речи у поглављу о 
преводилачком поступку. Видети поглавље 5.1.1. 
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небеснога  христа  цара  (606а), тврдођд  дѣвок  (609а), небесне  красоте  веселе 

(615а), сладкы слшателю (653а), гаанилка наспорна (661б), богогодлив дш (666а), 

гласовито хваалы (694б), кпарисъ мрисны (695а), и толике тщене корабе (703а), ѡсїѡны 

люды (703б)... 

На местима где у предлошку епитет већ постоји, Венцловић често додаје 

квалификатив истог или сличног значења: честитъ гаанилкъ врлы (605а), паметно и 

смишлѥно натрагъ ѡдговаара (656б), господинъ снаажанъ и силовитъ на воскы (669б), 

 распаалѥно ватрено пеђины (704а)... 

Поједини уметнути епитети немају потпуно исто значење као они из 

предлошка, већ је веза више асоцијативна: чистаа  без  покора (614б), драговолно  и 

мирно  свѣтке  (604б), оно  лествицы  оуздигнто и испралѥно  (605а), вышнѥга  великога 

цара  (605б), големо  и  страшно  таны  (610а), многосплетаане  чдне  беседе  (611а), 

бедяст невѣрн ђдъ (613а), слово драаго и сладко (662б)... 

Најчешће се ради о паровима са везником и, који понегде може бити и 

изостављен: подъ  Ђаволскомъ  и  смртномъ  влаадомъ  ѥднаако  стои  (722а), по  брађи 

намъ  своіѡ нелагодно и неволно  (722б), оугодно и приватно  господ бог  (722б), овы 

благы  и  прехвалѥны  данъ  (603б), не  бди  тако  скоро  плаха  и жстра (608а), краасна  и 

лепозрачна  лица  (622а), хдо  и  сниско  држаанѥ  (658а), ѕлочеста неваляла  рѣчъ  (679а), ѕли 

бесовы и пакостны (699б)... 

Неки епитети су део и других стилских фигура. На пример, код парова 

епитета милокрвно и кротко (722а) и на гол гладкоме добр іѡ срдц (653б) срећемо 

алитерацију – понављање сугласника к и р, односно г и л; благы  празничны 

благовѣщенїа гѡдъ (721б) је парономазија; мегю тымъ кнезови силовитымъ (702б) 

чини риму; незгодны грѣхъ (619б), невисокы момци (714б) су еуфемизми, а маечка с 

деца (714б) хипокористике. Нешто више примера налазимо за епитете који 

истовремено представљају и кључни део метафоре: дшевно  ходити  (721б), я 

марїа ніисамъ шаренымъ птемъ пошла грѣшити (610а), ватрене рке (611б), ощро говоређи 

(693б)... Ипак оваква места су пре изузеци него правила и не можемо их сматрати 

нарочитим одликама Венцловићевог стила. 
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Занимљиво је било истражити и уз које појмове најчешће стоје епитети. 

Најбројније примере налазимо за епитете уз реч, говор и беседу: наша  моба... 

приватна  и  годна  бог  (726а), рече  к  аггел мрщало  натраагъ  (608а), аггелъ налепо 

проговоры  (608а), ѡтговоріи  м  пакъ  марїа  плахо  (612а), вражы  шапаатъ  (620б), с 

хбавимъ  разговоромъ  (654а), весело  кадра  си  изговаарати  (654б), речы  пожаливе  и 

домостаростне  (657б), слово  драаго  и  сладко  (662б), беседливе  речы  (666б), изговорно  слово 

(667а), ѡтъ  неволѥ  говорити  тжно  (670б), беседе  неразмрсне  (674б), піисм  беседливомъ 

(674б), ѕлочеста  неваляла  рѣчъ  (679а), добротворливе  и  сладке  рѣчы  (679а), врле  рѣчи 

(679б), ощро  говоређи  (693б), незгодне...  рѣчи  (693б), бистро  и  разговетно  говоренѥ  (694а), 

гласовито хваалы (694б), лепо искаазати (711а), лепо просіимъ  (711а), проговоры к ніѡзи 

гласовито (712а), свак тврд и мчнознан рѣчъ (716а)... 

Епитети уз име мајке Божије се разликују у зависности од тога ко их 

изриче. Беседник истиче њену светост, чистоту, побожност и мудрост, већином 

кроз сталне епитете: чистаа  дѣвока  (608а), чистаа  без  покора (614б), чиста  и 

пощена  дѣвока  (608б), пречисте  дѣвице  марїе  (610а), пресветые  дѣвы  маріи 

(615б), пресветаа  богомати  (660а), благаа  царица  (711а), честит  слав  (660б), 

паметно и  смишлѥно натрагъ ѡдговаара  (656б)... У дијалошким беседама, додајући и 

слободно преводећи епитете у говору Богородице, Венцловић настоји да истакне 

њену смерност, понизност и богобојажљивост: мене  страшлив  (667б), наа ме хдн 

погледаа (673б), свагдашнѥ дѣвоке (678б), ходеђи ми трбшато за коръ познанцемъ 

(619б)... Епитетима у репликама архангела Гаврила беседник осликава 

Богородицу као упорну и жустру у жељи да сачува своју чистоту: тврдођд 

дѣвок (609а), не бди тако скоро плаха и жстра (608а), ѡтговоріи м пакъ марїа плахо 

(612а)...  

Уз име Божије такође преовлађују стални епитети: вышнїи  богъ  (614а, 

615а), жіивога  бога  (653б), іиссъ  божаставны  (669а), вышнѥмъ  бог  (672б), 

вышнѥга великога цара  (605б), истиннога бога  (709б), истинитога небеснога христа 

цара  (606а), силовиты  господъ  (624б), господинъ  снаажанъ  и  силовитъ  на  воскы 

(669б)... 

У исказивању односа човека према Богу, код Венцловића посебно место 

заузима епитет хди. Њега користи учестало и готово по правилу када је потребно 
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исказати смерност и скрушеност: насъ хдіихъ (721а), наа ме хдн погледаа (673б), 

хдн рааб свою (619б), то е смеренїе хдо и сниско држаанѥ (658а)... 

Епитет који Венцловић најчешће користи је големъ. Њиме веома ретко 

означава конкретну физичку одлику (големъ човѣкъ  (711а), голем  снааг  (714б)), 

већ га скоро увек користи за истицање одређене апстрактне особине или појма: 

големо и страшно таны (610а), големо снискодржаанѥ себе (657б), голема грѣхота (724б, 

726а), голем  радостъ  (620б), големы  дааръ  (670б), діика  голема  (708б), милокрвство 

големо (657б), голем сређ (670б), мкомъ големомъ (663б)... 

Епитети се у највећем броју случајева јављају у облику придева за којим 

следи именица на коју се он односи. Око три пута мањи је број инверзних 

конструкција, попут: небесне красоте веселе (615а), бриг дертлив (622а), ѡдъ кваара 

ѕлога  (654б), гаанилка  наспорна  (661б), сређ  честит  (665а), кпарисъ мрисны  (695а), 

вояка ергава (711б)... 

Понегде је именској синтагми додата и заменица, у контексту у којем би се 

она иначе подразумевала. Тиме се постиже ефекат понављања који доприноси 

изражајности епитета: хдн  рааб  свою  (619б),  провидномъ посл м  (680а), богате 

м рке (724б), яѡкати кѥ с тжна болестлива имъ срдца (677б)... 

Наилазимо и на занимљиве конструкције, код којих се између низа епитета 

и именице умећу синтагме: како що е жедноме човѣк сладка и мила за піиђе стдена 

на врђины вода (679б), разборит добр к людма милостив волю (694а), по брађи намъ 

своіѡ нелагодно и неволно (722б), наамеромъ своіѡмъ хитленомъ (655а)... 

Понеки низови епитета се разбијају уметањем именице у средину: 

тЂоженске  желѥ  распаліиване  (727а), честитъ  гаанилкъ  врлы  (605б), телесно  каалянѥ 

погано (617а), ѕли бесовы и пакостны (700а), мегю расхалнымъ женами маазліимъ (703б), 

высокы якы  снази крти кощнавы (714а)... 

Епитете проналазимо и уз глаголске именице. Приближно је подједнак број 

конструкција са и без инверзије: добромъ  зактеваню  (723б),  ѡ  міирноме  боравлѥню 

(725б), валялогъ  цѣливаня  (653а), големо  снискодржаанѥ  себе  (657б), предъ  ніимъ 

плашливо  прекланянѥ  (667б), бистро  и  разговетно  говоренѥ  (694а),  мчномъ  животованю 
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(696б); играанѥ  весело  (668а), неко  големо ѡ  бог  разбіиранѥ  весело  (719б), разсЂіиванѥ 

вѣщо (714б), кааненѥмъ нашимъ милостивымъ (723б)... 

Придеви у функцији епитета се, у мањем броју, срећу и у саставу именских 

предиката: не  бди  тако  скоро  плаха  и  жстра (608а), како  те  видимъ  да  си  врло 

старостливъ (624b), и кроз нихъ даае богъ людма снааг да с якы фришки юнаачны и 

хитры (704а)... 

Прилози у функцији епитета су знатно ређи од придева и јављају се 

отприлике у једној четвртини примера. Неки од занимљивијих примера су: весело се 

разиграава (721б), нехаатно проведемо (722б), ако се валяло  любави држіимо (724б), єво и 

я  вам  се  лепо  моліимъ  (725б), лепо  дичити  навелико  здизати  (611а), радо  надклоните 

оуши  ваше  (653а), вигѥно  прославити  (676б), оумилято  и  подложно  ...  призіивлю  (712а); 

пропатити  намъ  що  мчно  (722б), ѡтъ  неволѥ  говорити  тжно  (670б), просимо  милято 

(720б)... 

На неколико места сусрећемо неуобичајене епитете, језгровите 

изражајности или неочекиване употребе: тжно  бог  се  за  нихъ  молимо  (723а). 

Овде тжно не означава мољење које је тужно, како се у први мах чини, већ пре 

има значење „са жаљењем“. Сличан поступак сажимања присутан је и у следећем 

примеру: Ђаволи  се  мте  препадаюђи  плашливо  (678б) ‒ препадаюђи  плашливо схваћено 

дословно звучи као оксиморон. Међутим, овде има значење „препадајући тако да 

уплаше“. 

Наилазимо и на супротан поступак, где се једноставна и уобичајена реч 

мења неуобичајеном. У примеру пофришкые... дати кѥ (711б) је из ширег контекста 

јасно да пофришкые има значење „пре, најпре“. 

У појединим случајевима, прилично ретким, али веома драгоценим, 

Венцловићев језик просто заблиста, а епитети су ванредно успели, па чак и 

песнички: свакы  з  блата  меснатъ  ѥзыкъ  (614а), грижливъ  данъ  (619а), беседе 

неразмрсне  (674б), жстромъ  посл  (694а), цвѣтасте  рѣчи  (694б), чекаюђи  люте  смрти 

(697а), ова  нашъ  маловрстанъ  жіитакъ  (710а), замзены  блекани  (711б), снажн  сређ 

(714а), высокы якы  снази крти кощнавы (714а). 
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 Метафора 6.2.3.

Садржаји које Венцловић најчешће исказује метафорично су у вези са 

врлином и грехом. Грех се најчешће представља аналогијом са неком 

свакодневном радњом или сликом: по  свакомъ  грѣх  вааляюђи  се  (721б), телесно 

каалянѥ погано (616б), ѕломъ ѡбносити (621а), да и нихъ такве црне з дшами оучине 

како  що  с  саами  (699б)... Међу гресима се посебно истичу гордост и лакомост, 

односно везаност за тело и овај свет: многымъ людма богъ имъ ниховъ трб (665а), 

то слово що се е ѡдебелило с тѣломъ (674б); двострчити паметъ свою (726б), пшити се по 

себы (722а), с оумомъ своимъ високо се дизати (721а), нека ѡніи паче плач кои с бога 

за плеђи ставилы (676а)... 

Врлина коју најчешће срећемо међу метафорама је истрајност у вери, 

побожност. Она је представљена слободом од греха: оу то слободи с коіѡмно е насъ 

х(ристо)съ  ѡслободїѡ  држте  се  и  стоте  а  не  изнова  пакъ  подъ  товаръ  несносни  се 

подлаажите  (668б), ѡтесааны ѡтъ  грѣха  (653б), ты марїѥ  свакадъ  оу  богодаато  ти 

слободи  стоишъ  (668б). Врлина се приказује и као „прави пут“: птове  свое  побожно 

испраляаше (675а), коино се жіив и ходе по заповеди христовымъ траагомъ (702а)... 

Метафоре којима су изражене реч, говор или беседа се граде на 

пренесеном значењу глагола који означавају неку радњу у домаћинству или пољу: 

ни се сетити ѡ чем то шиѥшъ (611б), що ме толико кощнишъ човѣче (620а), поболѥ кѥ 

га изощрити  беседи (708а), китасти іѡ исплести за діик хбавы рѣчы (694б)... 

Према класичној дефиницији овог стилског поступка, метафора се заснива 

на преносу својстава са једног на други појам, у четири вида: са живог на неживо, 

са живог на живо, са неживог на живо и са неживог на неживо (Трифуновић 1990: 

281–282). Најзаступљенији вид код Венцловића је пренос са неживог на неживо и 

он се претежно јавља у функцији конкретизовања апстрактног. Конкретизацију 

користи када је потребно појаснити или приближити неки апстрактан појам, 

обично богословски. На пример, јерес представља као „злу плеву“, Евин грех као 

„утапање среће“, усрдна молитва је „хитање Богородици“, а услишење молитава 

„отварање врата“: понеко  хисе  ѥресы  ѕле  плеве  (724а), ѥрно  єѵва  насредъ  рая  животъ 

изгбы каде  запређено вође з дрвета  оузе    свое црево  св  сређ тадааръ  стопы  (662б), каа 
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милостиво мацы нашо прошни милокрвно враата ѡтворати (663б), сви скпа врвлѥђи с 

хіиђніѡмъ идемо к ніѡзы (661а)... 

Са друге стране, присутан је и обрнут поступак, када се конкретни појмови 

представљају необичнијим и апстрактнијим: грешници су „они који су Евиног 

трага“, поштени они којима су „руке праве у сваком мерењу“, хришћани су 

„Божија земља“; срамота је „црн образ“, а лукавство „образ змијски“: коимъ  то 

тымъ що с єѵвина траага (658б), нека с вамъ рке пале ѡтъ тгѥгъ зааноса и крагѥ 

праве  свакомъ мереню (726а), а міи смо христїани таа нѥгова земля що ю богъ назире 

каара  и  миле  (675а), да  ми  не  црнишъ  т  образа  (619а), с  лкавымъ  образомъ 

ѕміискимъ (655а)... 

Mетафора се може јавити у неколико језичких форми.163 Предикативна или 

копулативна метафора означава облик код којег субјекат има дословно, а 

предикат пренесено значење. Код Венцловића овај облик није нарочито 

заступљен: а ты саама быстъ ковчегъ мыслном ноевы (680б), а міи смо христїани таа 

нѥгова земля що ю богъ назире каара и миле (675а)... Уколико из метафоре изостане 

помоћни глагол међу саставним деловима, именски део предиката постаје 

апозиција, а метафора се назива апозицијском. За овај облик метафоре у беседама 

на Благовести налазимо свега неколико примера: ты  марїѥ  ... твога  сына  сѣдло 

благое (668б), понеко хисе ѥресы ѕле плеве (724а), за нхово ѕлопатенѥ тешко ли дговаанѥ 

(722б)... 

Једна од најопштијих карактеристика Венцловићевог књижевног поступка 

је понављање синтагми које имају исто или слично значење. Код метафора се 

овакво понављање најчешће реализује низањем пренесеног и дословног значења. 

Некада Венцловић додаје метафору изворном тексту, на месту где је у предлошку 

нема: тѣсно  мї  е  ѡтсвдаа  ни  знаамъ  що  чинити  ни  како  се  ѡдговаарати  (619а), с 

лкавымъ образомъ ѕміискимъ (655а), те порогѥнѥ мога детета ми нагріиза ме ѱюђи и 

ржеђи  (619а)... Ипак, много чешће предложак проширује својом метафором са 

разрешењем: и бриг намъ с наше глааве скіида міиростъ даае (725б), она насъ своимъ 

покровомъ покрыва ѡтъ  сваке наапасти и ѕліи несвидовнїица и пазы лепо  (603б), ако ме 

                                                 
163 Видети нпр: Јелачић Србуљ, Виолета, Rhetorikè téchne, Београд 2007, стр. 197. 
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послшашъ и рѣч ми пріимишъ (609б), шибашъ и идешъ своимъ птемъ (611б), те га врло 

тааишъ ѡдъ мене и трааг м крїешъ (620а)... 

Сажимањем метафоре до облика у којем остаје само синтагма у 

пренесеном значењу настаје лексичка метафора. У Беседама на Благовести 

лексичку метафору најчешће срећемо у виду глагола или глаголске синтагме. 

Типични примери су замене глагола у циљу постизања сликовитости или 

разговорног израза, ближег слушаоцу: и по свакомъ грѣх вааляюђи се (721б), и я ово 

написаато  соломономъ милемъ  (667б), то  слово що  се  е ѡдебелило  с  тѣломъ  (674б); не 

пшити се по себы (722а), ни се  сетити ѡ чем то шиѥшъ (611б), що ме толико кощнишъ 

човѣче (620а), те не шибашъ и идешъ своимъ птемъ докле и ты т съ мномъ ѥдно 

ніиси налепїѡ  ако  стигне  старацъ  дома  оу  овы пааръ (611б), те  порогѥнѥ мога детета ми 

нагріиза ме ѱюђи и ржеђи (619а), тко се орли те оустае за свою вѣр (707б), поболѥ кѥ га 

изощрити  беседи (708а), кдъ ли чемерница тако ѡмма знаамъ засадъ ити (618а)... 

У настојању да беседу приближи пастви, Венцловић понекад гради и 

развијеније метафоре. На тим, додуше ретким, али значајним местима исијава 

његов несумњиви таленат за реч. На пример, у исказу твоя  оутроба  гнѥздо  єстъ 

кокошки  нашо  христ  (680б) користи неуобичајен симбол за Богородицу – 

„гнездо“ и још необичнији за Христа – „кокошка наша“, па свакодневним и 

слушаоцу лако схватљивим односом „гнездо‒кокошка“ слика однос Богородице и 

Христа. На једном месту Венцловић са готово сликарском вештином гради приказ 

Божије моћи: те те е заклонїѡ ѡдъ божїе железне дгобоне палице (725а).  

На једном примеру можемо пратити како Венцловић читаву библијску 

алегорију сажима, приближавајући је слушаоцу, али истовремено не губећи 

суштину. Он пише: велы  намъ    єѵаггелїю  господинъ  христосъ  тргте  на 

дшевномъ пазаар за времена (661б). У предлошку стоји: Рече Христосъ Господь Кплю 

дѣнте (184б) („тргујте“), тако да Венцловићев текст делује као слободнији превод. 

Међутим, мало подробнија анализа показује другачије. У предлошку је 

парафразиран стих из Јеванђеља по Луки164 којим почиње парабола о господару 

који својим слугама оставља десет кеса сребра да га умноже тргујући, а по 

                                                 
164 „Дозвавши, пак, десет својијех слуга даде им десет кеса, и рече им: ’Тргујте док се ја не 
вратим.’“ (Лк 19, 13) 
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повратку сваког награђује по заслузи. Венцловић локализује ову референцу у 

библијском тексту, затим параболу тумачи са разумевањем, а потом је сажима и 

враћа у изворни контекст. У овом светлу, постаје јасно да се не ради о простом 

слободном преводу, већ о брилијантом поетском поступку. 

 Симболи 6.2.4.

Неки од наведених примера метафора обилују симболима, па су се могли 

сврстати и у ову стилску фигуру. У Венцловићевом тексту није увек могуће 

недвосмислено оценити неку фигуру као симбол, метафору или други троп. Ово је 

једна од одлика које његово књижевно стварање има заједничко са 

средњовековном књижевношћу. Како наводи Лихачов: „Средњовековни 

симболизам често замењује метафору симболом. То што ми сматрамо метафором, 

у многим случајевима се показује као скривени симбол, рођен у трагању за тајним 

подударностима материјалног и ’духовног’ света“ (Лихачов 1972: 19).  

У наставку, Лихачов даје критеријум за разликовање симбола од осталих 

фигура: „Ослањајући се првенствено на теолошке доктрине или на преднаучне 

системе представа о свету, симболи су уносили у књижевност снажну струју 

апстрактности и по самој својој суштини били су директно супротни основним 

уметничким тропима ‒ метафори, метонимији, поређењу итд, заснованим на 

сличности или прецизном издвајању онога што је главно, на реално запаженом, на 

живом и непосредном доживљају света. Супротно метафори, поређењу, 

метонимији, симболе је увела у живот првенствено апстрактна, идеалистичка 

богословска мисао“ (Лихачов 1972: 191). При анализи симбола у Венцловићевом 

тексту као основну смерницу настојали смо да користимо наведени критеријум. 

Фигуре које би се могле класификовати на више начина означили смо симболима 

тамо где веза дословног и пренесеног значења не би могла бити успостављена без 

богословског предзнања или познавања устаљеног фонда средњовековних 

симбола. 

У Беседама на Благовести најзаступљенији су симболи везани за 

Богородицу. Они представљају синониме за њено име, преузете из богатог 

средњовековног фонда. Венцловић у својим допунама изворног текста користи 
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устаљене симболе и то превасходно у шаблонским конструкцијама. Тако, 

Богородицу најчешће назива чистаа  дѣвока  (608а, 672а, 706а...), или само 

чистаа (613б), дѣвока  (666б), дѣво  чистаа  (676б), пресветаа  дѣво  (680б). 

Међутим, понекад искорачује из шаблона, слободнијим преводом или другачијом 

нијансом симболичке везе. На пример, на месту на које је једноставно могао да 

преведе, „чистој деви“, он користи деминутив чисто дѣвочицы (654б).  

На сличан начин, често се среће и симбол царице: владычица  царица 

(610б), ѡ  вышняа  царице  (660б), горняа  царица (698б), наша  велика  царица 

(708а), наша  владычица  (710a), или престола: богоноснаа  столица (610б), царско 

седенѥ  небеснога  цара  (610б), али наилазимо и на необичније симболичке 

асоцијације са Христом као царем: г(о)сподинова  дворкиня  (671б), госпогя 

дѣвока  царска  (695б). Исто тако, поред устаљених наша владычица 

богоневѣста (697б), богоневѣста наша благаа царица (711а), невѣсто божїа (607б), 

матери  божїе (709б), наша  владычица  пречистаа  дѣва  мати  божїа (710а), 

читамо и ѡ ты нова млаадо  (616а), матеремъ и дѣвоячка  славо (711б). Венцловић, 

дакле, када се ради о симболима у вези са Богородицом, углавном преузима 

устаљене обрасце. На појединим местима их делимично мења, са циљем 

приближавања слушаоцима. 

Са друге стране, издвојили бисмо и неколико примера којима постиже 

управо супротно ‒ подизање степена апстракције и потребног богословског знања 

да би се симбол растумачио. Негде користи референце на библијски текст, као 

яђима  и  аннина  єво  ѥднорогѥна  кђи  (696а). На једном месту превод допуњава са 

говоры  се  да  си  ты  градъ  вышнѥга  великога  цара  (605б), што није могло у 

потпуности бити јасно слушаоцу који не познаје симболичку везу Богородице и 

града – Јерусалима.165  

Опет, на неким местима Венцловић тумачи симболе из изворног текста: 

ѡтвааліи се каменъ ѡдъ литице горе без човѣчы рк . . . таа гора богородица се наріиче а 
каменъ без рк ѡттрженъ христосъ (605б). 

                                                 
165 „Јерусалим је због храма назван градом Божијим ... Као што је у храму боравио Бог и јављао се 
и општио са људима, тако је и у Пресветој Богородици боравио тај исти Бог...“ (Шпановић 2004: 
117–118) 
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Однос Богородице и Христа је представљен и аналогијом са материјалним 

драгоценостима: имаа  овы  дкатъ  врло  хбавъ  печатъ  изображенъ  на  себы (662а), 

честиты дааръ добіила си кодъ бога (666б), ама ты радостъ ѡдъ аггела докндисаат и 

големы  дааръ  достаде (670б)... Скренули бисмо пажњу на пример: изнаагѥ  не  драхм 

єрЂав  сребро  ни  злаато  него  таа  скпы  белегъ (661б). „Скупи белег“ се може 

протумачити као драгоценост, вредност, али и као жртва, предодређеност за 

страдање. 

Истражујући појмове који се користе као симболичке слике, најчешће 

наилазимо на речи „руке“ и „глас“. Венцловићу појам руке служи да означи моћ, 

како људску, тако и божанску, и то посебно моћ употребљену за пружање помоћи 

или заштите: рке нека с вамъ пржене на делѥнѥ сиромааши (726б), даае изобилно свак 

наш потреб ѡдъ богате м рке (724б), а єто ты пречиста з држаанѥмъ на свои ти рк 

и  врло желно  носикѥш  га  (609а), ѡдъ моє  ватрене  рке  оузимала  єсти  (611б), да  велике 

големине нашега господина и дге м сасма рке (659б), оу чїюно рк свако благо лежы 

(676б), божїю тафрали слав оуказю и нѥговіи м рк масторїю справн (715а)... 

Глас означава радосну вест, коју архангел Гаврило доноси Богородици: 

лѣпъ  гласъ  гавріилъ  доносы  дѣвокы  како  то  и  валядїаше  чисто  дѣвочицы  добаръ 
гласъ  и  пріимити  ѡтъ  частнога  аггелскога  господства  (654б), ѡдъ  цара 

царицы потаны іѡ гласъ доноси (654б), ѡткако ми рече сладкы гласоноша родиткѥшъ 

сына и именовакѥш  га  іиссомъ  (663а), єво тебы закаазано ми бы радъ  гласъ донети 

чвенъ (667б), и томе с отога гласа валя се доносна радовати (671б), пресвето богородицы 

маріи глашаа овы радостанъ гласъ (672а)... 

 Метонимија 6.2.5.

Метонимија представља фигуру којом се слика гради на основу просторне, 

временске или друге повезаности са појмом који представља. Ова веза почива на 

односу између појмова који постоји у стварном свету, за разлику од симбола, где 

је та веза апстрактна и по правилу је потребно познавање „кода“ којим се симбол 

повезује са појмом који представља. 
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Најчешћи вид метонимије који Венцловић користи је замена узрока 

последицом и то посебно тако што апстрактнији појам или радњу представља 

конкретнијом физичком представом која тај појам прати или из њега проистиче. 

На пример, уместо „љутити се“ каже  носъ дхати мрщало (722а). Уместо „видео је“ 

користи стоеђи спрођъ очїю м (693б) или да м е предъ очима было (605б). Тамо где је 

просто могао рећи „умиру“ служи се изражајнијим сликама глаав гбе (706а) или 

свою  крвъ  просиплю (707а). „Глас“ у једном случају представља вест: лѣпъ  гласъ 

гавріилъ доносы дѣвокы (654б), а у другом речи: с коимъ гласомъ ђ те пакъ на видело 

ѡбявити (619а). 

Занимљиву илустрацију овог Венцловићевог поступка налазимо и у 

следећем примеру: богъ  се  оу  повіитк  виде.  с  телом  се  оукааза  з  дхом  се  прознаде 

(665а). Без Венцловићеве интервенције, ова реченица престављала би тек 

уобичајен богословски исказ. Међутим, увођењем мотива повијеног 

новорођенчета, он апстрактну слику оживљава и приближава свакодневном 

искуству.  

Сличан поступак користи и да би појачао изражајност поруке коју упућује 

пастви. Уместо глаголског облика користи метонимијску замену:   свакомъ 

вашемъ ход и посл весело божїе име оузимаате прво напредъ  споминюђи га (670а), рке 

нека с вамъ пржене на делѥнѥ сиромааши (726б), с отога ѥзыкъ за збе лепо е држати и 

рке съзжмїати к себы (725а)... 

Претходни примери приказују вид метонимије који Венцловић најчешће 

употребљава ‒ замену узрока и последице. Други видови су, у мањем броју, 

такође присутни. Тако су деловима тела представљене личне особине, оруђа или 

радње: ѡна  имъ  подяры  срдце  да  воліѡмъ  своіѡмъ  престаю  грѣшити  (712б), каяти 

прилежно с разцвѣлѥнымъ срдцемъ (712б); прегледа гдѣ що подъ своіѡмъ ркомъ имаа 

(660а), що кои човѣкъ зактева саамъ на тога и нде и на рк дааю м (699б), те нї  

чем не грѣше ни с ѥзыкомъ а ни с коимъ посломъ (703а), кадъ престане човѣкъ и с 

ѥзыкомъ и срдцемъ грѣшити (712б)... 
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 Синегдоха 6.2.6.

Синегдоха представља подврсту метонимије, којом се реч која означава 

целину употребљава да означи један њен део, као и да део означи целину, или се 

употреби једина уместо множине и множина уместо једнине (Јелачић Србуљ 

2007: 200). 

Венцловић синегдоху користи ређе и са мање разноврсности него 

метонимију. Употребљава је углавном тако што личност као духовну и физичку 

целину представља једним њеним делом, који је репрезентативан у датом 

контексту. На пример, новорођенче назива „пеленчетом“ када жели да нагласи 

његову незрелост и слабост: да кадъ е ѡна ѥдномъ пеленчет говоръ даала то болма ... 

свѣстъ дати кѥ своимъ хвалїѡцемъ (711б).  

Личност је најчешће приказана делом тела, карактеристичним за одређени 

оквир. Појам „руке“ представља особу кроз њено делање, посебно у моралном 

погледу: нека  с вамъ рке пале ѡтъ тгѥгъ зааноса и крагѥ праве   свакомъ мереню 

(726а). „Образ“ означава изглед, лик, који може бити како духовни: предъ нѥнимъ 

образомъ частнимъ (720б), тако и физички: богъ не гледаа на образъ людскы неголи 

на срдца имъ гледы ко е какве ђды (675а). У последњем примеру у низу налазимо 

још једну синегдоху исте врсте („срца“), при чему је она и разрешена. Низање 

истоврсних фигура, као и фигура са разрешењем представљају карактеристичне 

Венцловићеве стилске поступке, какве срећемо кроз читав текст. 

Појмови као што су „глава“, „душа“ и „крв“ углавном се срећу у 

синегдохама из фонда општих места: ты  си  млада  женска  глаава  (621б), колико 

дшаа имаа подъ своіѡмъ државомъ (623а), с крвлю христовомъ искплѥно (722а)... 

Други видови синегдохе су знатно ређи. Налазимо неколико примера 

замене множине једнином: докле се чловѣкъ саамъ ... с покаянїемъ не ѡтбавы (722а), 

изнети  кою  хвалѥн  речъ  (694а), раадити  ми  ѡ  леб  чіимъ  ђемо  се  храаниты  (616а); 

односно замену природних непогода њиховим градивним елементима: съчвати и 

ѡтбраанити овога свѣта ѡдъ ватре и воде и ѡтъ свакога холя (704б). 
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 Перифраза 6.2.7.

Перифраза је стилско средство којим се са више речи представља оно што 

је могло бити казано са мање (Јелачић Србуљ 2007: 195).  

Мотив који је најчешће исказан овом фигуром је Богородичино безгрешно 

зачеће. Венцловић каже: те е то добіила оу себы (616а), достала оу себе дїете (620б) или, 

мало узвишенијим тоном, пресветаа  троица  ... имала  е  свое  место  боравно  оу  ніѡзы 

(708а). Перифразом настоји да истакне врлину Богородичине чедности, на начин 

који би, чини се, био близак његовим слушаоцима: нїе свѣџбала мшке стране (620б), 

що  ѡна  нїе  се  ѡщетила  (661б), недознано  ти  роденѥ  без  дѣвоячкогъ  померена  квара 

(609б). Богородичину чедност негде и додатно подвлачи, тако што уз појам из 

изворног текста дѣвока ниже неколико својих перифраза са истим значењем, као 

на пример: кад  самъ я  дѣвока  и  за мжа  не  знаамъ  нитъ  самъ  с  кіимъ  вѣнчаата 

(611а).  

Овај поступак срећемо и код других мотива, у мање или више развијеном 

облику: дрма ходы нигде не стои (717б), та човѣкъ е милостивъ добаръ дшеванъ 

потежливъ на добротворство (712а)...  

Венцловић перифразе најчешће гради тако што уместо глагола 

употребљава именицу са истим кореном речи, а затим бира предикат тако да 

добије исто или сродно значење. На пример, уместо „наругаше ми се“ каже рга ме 

сколы  (619а); „разговарати“ постаје свога  разговора  имати  (608б); „не долази“ је 

ѡтстани  се  ты  твога  долазка  к  моіѡ  кђи  (608а); те  скривено  ѡдъ  насъ  изостаешъ 

(657б) стоји тамо где је могло бити једноставно „кријеш се“, а уместо „трули и 

умире“ поетичније подъ влаадостъ смртн и гніилостъ подпаде (721а).  

Налазимо и занимљив пример где уз перифразу насталу описаном 

техником стоји и друга, добијена двоструком негацијом: оу  свакоме  добр  довлетн 

ничіимъ  неѡскдн  (622б). Ипак, овакви примери су веома ретки, па не можемо 

рећи да је двострука негација један од Венцловићевих стилских поступака. 
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 Синоними 6.2.8.

Синоними, у виду синонимских парова, се често срећу у Беседама на 

Благовести и представљају један од видова општег Венцловићевог књижевног 

поступка – понављања, низања истозначних или блискозначних речи или 

синтагми. Не можемо са сигурношћу рећи да ли је овај поступак преузео из књига 

са којима је долазио у додир или је он последица беседничког дара – тек, извесно 

је да га је усвојио и са истрајношћу и посвећеношћу примењивао. Томе у прилог 

стоји и чињеница да низове синонима најчешће налазимо у деловима текста које 

је Венцловић сам дописао или слободно превео, попут: за  то  се  нища  не  стара 

нитъ  се  що  брины  (614а), како що  и  давидъ  казюђи  велы  (664а), нитъ  кѥ  нѥгов 

царств икадъ быти края ни конца (660б), ѥръ проси и моли (698а), и я вам се лепо 

моліимъ и за бога васъ просіимъ (725б), за сређ имъ и бериђъ (725б), много щоща ѕла 

и неволѥ (700а), грѣха нам се свакога врло валя пазити и клонити се (726а), бояти и  себы 

стрепити  (669б), що  влада  и  заповѣда  (695б), оу  свако  самъ  слжбы  каадра  и  валяла 

(671б), никога не кдіимо ни ѡпадаамо (724б), аггелъ налепо проговоры то рече к ніѡзи 

(608а)... 

Са друге стране, о посвећености том поступку сведоче и примери у којима 

је Венцловић дословно преводио предложак уз допуњавање синонимима. За 

разлику од неких других стилских поступака, где су Венцловићеве интервенције 

имале за циљ да изворни текст приближе слушаоцу, овде то није случај, јер би он 

био јасан и сам по себи. Понављања имају за циљ да пажњу слушаоца задрже на 

једном појму. Гомилањем речи и привременим успоравањем ритма излагања 

указује се на важност појма, наглашава неко његово својство или појачава 

изражајност императива. На овај начин постигнут је и естетски ефекат. У 

наредним примерима, Венцловић преузима појам из предлошка, али додаје и свој 

синоним: с тобомъ е господинъ ы богъ (654а), чааст ли ил м хвала (708б), не бо 

се  ни  се  що  препада  (670б), с  тобомъ  ѥ  свѣ  цѣло  небо  (665а), съ  земліѡмъ  свѡмъ 

цѣломъ  (668а), господинъ  снаажанъ и  силовитъ  (669б), она лечы и віида болестніике 

(715б)... 

Низови синонима могу бити различите врсте речи, а најчешће су то 

глаголи: нагріиза ме ѱюђи и  ржеђи  (619а), дрма  си прїѡнѡ и наваалїѡ (619а), да и 
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изсече и побїѥ (696б), за то се нища не стара нитъ се що брины (614а), не бо се ни се що 

препада (670б), него то чааше и говорааше да е и дхъ божїа стваръ (664б), она лечы и 

віида болестніике (715б), ѥръ проси и моли (698а), хође те хвалити и лепо дичити (611а), 

прометати  се  и  трговати  (661б),  хле  и  рже  (707б),  неправд  състаляю  и  сплеђ  (680б), 

многе ккѥ и цркве се срониле и попадале (697б)... 

У највећем броју примера глаголски облици су у истом времену и лицу, 

али ређе налазимо и неуобичајеније конструкције, сачињене од презента и 

његовог синонима у облику глаголског прилога садашњег: како  що  и  давидъ 

казюђи велы  (664а), где  се  находы боравлѥђи таа  горняа царица  (698б), воюю  с  нами 

боређи се (700а)... Сличне конструкције често се срећу у Светом писму. 

Примери за друге врсте речи су нешто ређи. Срећемо синонимске парове 

именица, придева и прилога: с тобомъ е господинъ ы богъ (654а), нїе заа те страва 

ни  плашенѥ  (675а), могтствомъ  и  каадросђ  (710а), многаа  бѣда  и  неволя  ме  снаагѥ 

(669б), не чине намъ кваара ни пакости (725а); господинъ снаажанъ и силовитъ (669б), 

бди  справна  и  готова  (608а), славн  на  глас  (654б); ш  ніиме  оуѥдно  єто  сви  скпа 

(721б), ѡбрђе се оуокругъ наѡколо (717б)... 

Међу низовима именица посебно су занимљиви они код којих се као 

синоними користе позајмљенице: не раба ни слшкиня (660б), людоморца сотоне враага 

(721а), сатана Ђаволъбаше (655а), наароди и ѥзыци (724а), за сређ имъ и бериђъ (725б), 

мног  срамот  и  белаа  имаамъ  протеглити  (612а), ис  кога  е  града  ваароши  лы  (618а), 

запалюе  пшчаны  прахъ  баартъ  (716б), тга  дертлива  (622а), нитъ  кѥ  нѥгов 

царств  икадъ  быти  края  ни  конца  (660б), рече  немаар  зидарскомъ  Поглаваар 

(713а)... 

 Антоними 6.2.9.

Антоними, тачније антонимски парови, нешто су ређи у односу на 

синониме, али нису мање маркантна језичко-стилска средства. Њихова најчешћа 

улога је фигуративно представљање целине као јединства крајности.  

Венцловић приближно подједнако често допуњава постојеће низове као 

што и умеће своје: вѣрне  и  невѣрне  (723б), те  св  въселѥнн  маало  и  велико  мжко  и 
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женско све преписю (623а), ѡтъ когано стрепы небо и земля (676а), ѥднако боляромъ и 

сиромахомъ  птник  и  домакѥмъ  познанц  и  несъзнанц (705б); каде  догѥ  сдити 

жіивымъ и мртвымъ (717а), враата нїе ѡтвораѡ ни на оулазк ни излазк (618а), те и 

нама двострко дши и тѣл хвадише (726а)... 

Када се користе за означавање целине, антонимски парови се најчешће 

спајају везником и, али налазимо и неколико другачијих примера. Срећемо 

полисиндетске низове са речцама та и я: та вѣрнымъ та невѣрнымъ (724б), я на 

сн я  оу  оумлѥ  (700б), као и са заменицом ко: такво  ђе тамо и место имати  свое мегю 

коимъ аггели ко выше ко сниже (699а), или у конструкцији како за хрискяне тако и 

за  иновѣрце  (725б). Антоними се јављају и у асиндетском низу: гдѣ  бы  свою  глав 

ѡтъ снца ѡтъ кише ли подклонїѡ (669а). 

Друге функције антонима у Венцловићевим беседама су ређе. Налазимо их 

употребљене ради појачавања значења контрастом, у виду споја наглашеног појма 

и негације његове супротности, као у примерима: не  гнѥва  нъ  радости  (676б), 

господарица ... своме тѣл а не слшкиня (705б)... 

Још једна улога антонима је исказивање појма који се налази између 

крајности, а за који или није лако пронаћи одговарајући термин или се он 

елегантније исказује негативом: а сад самъ єво ни жіива ни мртва (618а), ни ѡвде ни 

тамо  (673б), и пощенѥ такво да  іѡ издааемо не више ни  сниже (709б), коино ни ѕла ни 

добра ніис чиныли (700а)... 

 Понављања 6.2.10.

Једна од најизразитијих особина Венцловићевих Беседа на Благовести су 

понављања – низови речи, синтагми и реченица истог или сличног значења. О 

овом поступку је било речи раније у тексту, када смо разматрали начин на који 

Венцловић приступа превођењу и проширивању изворног текста, док ћемо га овде 

размотрити из стилског угла. 

Понављање је, извесно, до Венцловића могло доћи под утицајем старе 

српске књижевности где је, како констатује Томислав Јовановић, неговано још од 

Св. Саве, па кроз читав њен век (Јовановић 1990: 188). Овај поступак Лихачов 
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сматра једном од основних одлика „јужнословенског стила“: „Нагомилавање 

синонима, синонимских спрегова сличних поређења, толико карактеристичних за 

јужнословенски стил, не само што апстрахује излагање: оно до крајњих граница 

појачава његову експресивност и емфатичност“ (Лихачов 1972: 138). 

Појачавање изражајности излагања може се сматрати најопштијом и 

најважнијом улогом коју понављања имају код Венцловића. Ако имамо у виду 

чињеницу да је Беседе на Благовести писао пре свега за потребе излагања на 

богослужењу, у животном добу када је већ имао знатно беседничко искуство, тим 

пре постаје извесно да ову фигуру треба посматрати пре свега као опробано и 

ефикасно реторско средство. Примери понављања су разноврсни, како по облику, 

тако и по сродности елемената који се нижу. Најчешће су то синоними, односно 

синтагме које имају исто или врло слично значење. За нијансу слабију семантичку 

везу налазимо код низова чији елементи имају блиско, али не и потпуно исто 

значење.  

Најзаступљенији вид понављања су парови синонима, о којима је већ било 

речи, па ћемо овде истражити друге видове понављања. Налазимо читав низ 

парних конструкција које не представљају синониме, већ се ради о синтагмама 

блиског значења. Оне су често толико тесно повезане да прелазе у плеоназме, 

попут: ш  ніиме  оуѥдно  єто  сви  скпа  (721б), све  скпа  ѥдно  (655б), дѣвоцы 

прстеноваато за мжа (653б), те трдна ѡстанемъ з дететомъ (612а), оу трбх зачеты 

дїете (620б), кадъ  се  ѡтъ  матере  роды  (711б), говорна  гласа  (620б), с  ѥдномъ 

дѣвокомъ  сиротномъ без матере без  отца  (655а), зліимъ надити  (708а), где  се 

находы  боравлѥђи  (698а),   томе  донѥмъ  снижемъ  хор  (700а), ако  ме  и  не  видишъ 

свакадъ очима (612а)... 

Понављања се срећу и у конструкцијама чији елементи немају потпуно 

исто значење, већ су повезани по сличности. Основни мотив је исти, али уз мање 

варијације у значењу. Ове варијације немају за циљ да нагласе различитости у 

семантичким нијансама, већ управо супротно, да приказивањем из различитих 

углова пруже свеобухватнију слику или јаснију поруку: с  принЂіиванѥмъ  и 

кааненѥмъ  нашимъ  милостивымъ  (723б), милте  и  пазите  се  лепо  съ  свои  вамъ 

дшмани (725а), неѡпоганѥн ни натрнѥн (616а), и то с речи ѡсвестне разсдне (658а), а 
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міи  смо  джни  ѡ  свем  хвалити  га  и  славити  (660а), држте  се  и  стоте  (668б), него  то 

чааше и говорааше (664б), како що се и  піисм ѡ томе доноси те веліи се (724а), чааст ли 

ил  м  хвала  (708б), ѡдъ  ѕла  закриліивати  и  браанити  (723а), за  свїю  стараа  се  и 

промишля (724б), те срамоте дочекати и пріимити (616а), корнише на кралство и царство 

(711б)...  

Ређе наилазимо на парове чији елементи нису појединачне речи, већ 

синтагме сличног значења, као на пример: то е смеренїе хдо и сниско држаанѥ (658а), 

ѡбіиЂи  де  ты  момче  наѡколо  ѡдъ  мене  подалеко  (608а), лепо    пощеню  држеђи  право 

свѣткю  (672б), рааздоръ  оу  вѣри  таа  инаатъ  и  смђня  що  е  многаа  (724а), из 

изтрніиваня и ѡдъ  вѣчите  смрти  (721б), право  се  држеђы и  чисто  (723а)... Неке од 

њих Венцловић примењује на више места у истом обрасцу:  нѥгово прааво вѣры и 

 христїанскоме заакон (721б), да и богъ на праав вѣр и зааконъ христїанскы ѡкрене 

(726а). 

Парове реченица сличног значења налазимо у невеликом броју примера. То 

су по правилу независне реченице, са евентуалним изостављањем понављања 

предикта, попут: и я вам  се лепо моліимъ и за бога васъ просіимъ (725б), наголемо 

хокѥ те діичити и блаженн те наріицати (614а), како се я не бы язвїѡ и ѡдъ ѥда пцаѡ 

(622а), тко е оу чем ѡдъ бога зазваатъ ко е на що постаѡ и регѥнъ (665б)... Када 

се користе у негацији, то је углавном у полисиндетској форми, ради појачавања 

исказа упозорења, прекора или дистанцирања: не  заборавляте  се  ни  се  що 

ѡбнехаатите (726а), ни кцноѡ оу враата ни запіитаѡ слобода лї е оуђи (612б), нити ми е 

к  отоме  волѥ  а ни коѥ желѥ имамъ  (611а)... Сличну употребу срећемо и у упитном 

облику: що  веђъ  стоишъ  т  ща  ли  ѡклевашъ  (621б), као и у императиву: Не  бо  се 

марїе  рече  к  марї  архаггелъ  не  стара  се  (666б). Занимљиву реченичну 

конструкцију налазимо у примерима где се понављање остварује глаголским 

прилогом садашњим: говеђи ми дивно поиздалека  говораше к мени  (618б), воюю с нами 

боређи се (700а), како що и давидъ казюђи велы (664а)... 

Таутолошки низови од два члана су најзаступљенији облик у Беседама на 

Благовести, али Венцловић користи и низове од три или више елемената. Некада 

овакве вишечлане низове гради око појмова из предлошка, на местима где 

постојећу слику жели да учини наглашенијом, живљом и уверљивијом. У том 
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циљу користи више поступака: гомилање синонима, попут части  пощеня  берикѥта 

тафре  (656а), она  даае  людма  оумлѥ  паметъ и  размъ  (713а), моя колена  прекланямъ 

доходимъ припадаюђи ми г земли покланямъ се (676а); затим појашњавање, као мдри 

хѥрвими многоочиты коино за  сващо знад и виде  (698б) или ширење слике блиским 

појмовима, на пример оу коіѡ неволи оу робств ли и по тамницаа (722б), где се годъ 

собомъ находы на свакоме мест и пт  (726а), и на свако доброчиненѥ своимъ ближнимъ 

род и коншилк  своме (726б). Ипак, најчешће настоји да израз из извроног текста 

прошири тако да он буде близак слушаоцу, те задобије и задржи његову пажњу: а 
та що ми рече рад се такы се съкры и нигдѣ га на медаан нема нитъ м траага имаа 
кдъ е ѡтишаѡ (619а), що людма сде свакомъ по правицы без хаатера и міита ѥднако 

боляромъ и сиромахомъ (705б), како я те телесне сласти не знамъ нити икадъ самъ то 

зактевала т проб видети с мшкомъ стркомъ да би се ѡпоганила (622б), видим те да си 
сасма  лѣпъ  и  хбавъ  момакъ  с  красна  стаса  цифрасто  ѡдевенъ  гиздава  образа  свѣтла 
(608б)... 

Исте поступке Венцловић примењује и код вишечланих таутолошких 

низова који нису изграђени на основи из изворног текста, већ их у потпуности сам 

ствара: клети и ѱовати хлити ли за кіимъ (724б), и віишка заалишнога држаня кодъ 

себе и лакомости (726б), како ђе съ своимъ царствомъ оупраляти що ли чинити ш ніиме 

како ли провіигяти  (655а), изарадъ неправедны и крывы послова лкавы  (701б),  овы ѕли 

аггели щоно с садъ бесовы наши ѡпаакы дшманы и мчители паклены (655а)... 

Најразвијеније облике фигуре понављања налазимо у виду набрајања, где 

Венцловић настоји да мисао пренесе навођењем што већег броја илустрација. Овај 

поступак је карактеристичан за места на којима покушава да оствари што ближи 

контакт са слушаоцима, ради преношења моралне или верске поруке: за цара  и 
господ м за свое спахїе за вощане и поглавааре нхове за кнезове свое и біирове за сво 
рѡдъ и прїателѥ (725б), цари краали кнезови спахїе грофови земліѡдржцы (702а), него 

да речемъ како своме конши дрг брат км прїателю ли коме що се ѡвде издааѥ (708б), 

мдри  разговорни веселы хоратаџїе изборлы на глаас люди  (711б), трдеђи се  с потомъ  с 

метанисаанѥмъ с неспааванѥмъ с подѣѡбомъ за свое те грѣхове (712б), лечы слепе глхе 

неме  и  добр  свѣстъ  несмишлѥнимъ  даае  (713б)... Ређе, набрајања срећемо и у 

полисиндетском облику: ѡ  живот  ѡ  здравлю  ѡ  спасенїю  (725б), преста  ѕлоба  и 

падаанѥ и каріимны покоръ и чпота за рг наша (604а)... 
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Поједини начини на које је саздана фигура понављања нису бројни, али 

одскачу од општег обрасца, те сматрамо да би их требало посебно истаћи.  

Проналазимо низове код којих су елементи постављени тако да им значење 

варира од слабијег ка јачем, у градативном поретку: що  нїе  ни  може  быти  (721а), 

никад  се  то  нїе  здесило нитъ  се  е  кадъ  чло  (614а), не пронаагѥ  се  никоѥ ласке  лаже ни 

варалице (679а), не съ ѕлочестимъ сребромъ з дкати лы (661б), з глобомъ с пређніѡмъ 

с ѡбѣЂіиванѥмъ и с ѡстаалимъ злмомъ повреЂіивати пленити ли и харати (723б)... 

Негде се понављање по сличности остварује негацијом супротности: ради 

се ѡбрадованнаа и нища не тжи  (654а), ако  е наша прошня по божїіѡ вол те нїе що 

спрођъ (726б), сва си ѡтсвдаа чистаа и без маане (612б), с коіѡмно е свѣтъ създаатъ и 

држіи се крто без померааня (656б), саами без ничїе помођи (714б), маечка с деца была 

невисокы момци (714б)... 

На неколико места проналазимо најсажетије облике понављања, у виду 

конструкција без везника. То могу бити низови квалификатива, попут ѕлочеста 

неваляла рѣчъ (679а),  распаалѥно ватрено пеђины (704а), люди ощромны бистрѣ памети 

(714б) или одредбе за начин као нпр: валя ми раадити з дрхаатомъ оу страах (668а).  

Занимљиве су и конструкције код којих се понављање остварује 

различитом врстом речи. На пример, значење глагола се понавља глаголском 

именицом: сматрамо  се  оу  своме  смишліиваню  (721а); именице глаголом: з  діикомъ 

хвалити  (658а), просвѣтлюемо  се  побожно  с  китенѥмъ  цифраюђи  се  (721а); придева 

глаголом: а ніис каѡни не блате се (703б). Налазимо и понављање актива пасивом: 

неста іѡи га изпредъ очїю бы несвигѥнъ (615б).  

 Преплитања 6.2.11.

„Истанчани стил ’плетенија словес’, који се појавио и раширио на Балкану 

у XIV и XV веку, развијао се не без руског утицаја и управо у Русији достиже свој 

највећи процват.“ (Лихачов 1972: 14) Школован на традицијама старе српске 

књижевности са једне стране, а преписујући и преводећи руско-украјинске 

зборнике са друге, Венцловић је извесно морао бити под утицајем овог 

књижевног поступка.  
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Стил „плетенија словес“ није лако једнозначно одредити, па су се многи 

аутори служили описним одредницама као што су „китњаст“, „реторичан“, 

„метафоричан“ и сл. (Mulić 1963: 4) Један од најчешће цитираних покушаја да се 

овај стил ближе одреди понудио је Лихачов: „Овај однос према речи огледа се у 

његовој звучној страни (алитерације, асонанце итд), у етимологији речи 

(повезивање речи истога корена, исти етимолошки наставци итд), у тананости 

њене семантике (повезивања синонимска, таутолошка и др), у љубави ка грађењу 

нових речи, сложеница, калкова према грчком и др.“ (Трифуновић 1990: 252) 

Ђорђе Трифуновић даље даје конкретнију дефиницију: „У највишим својим 

домашајима ’плетеније словес’ чини јединство многих стилских особености: 

апстракција; богате лексичке асоцијације; синонимика; синонимска поређења; 

губљење стварног значења речи; таутологија; игра сазвучја гласова; неологизми; 

игра речи; дуга набрајања; перифразе; понављање; нагомилавање епитета и др.“ 

(Трифуновић 1990: 253) 

Сви ови књижевни поступци, њихово преплитање, низање и нагомилавање 

имају за циљ апстраховање излагања и појачавање његове изражајности. Према 

мишљењу Лихачова, „циљ писца се састоји у томе да опширним причањем, дугим 

описом отвори уши слушалаца, да их присили да схвате оно што они некако 

нерадо, лењиво слушају. То значи да је задатак писца у експресији сликања, у 

сталном довођењу до свести читаоца података о светоме, у стварању, код читаоца, 

побожног односа према светоме. Отуда бесконачна понављања, крајње 

успоравање приче, које читаоца присиљава да обрати пажњу управо на оно што је 

писац хтео да је обрати, и које појачава емфатичност приповедања, јер 

успоравање причања скоро увек појачава његову емоционалност.“ (Лихачов 1972: 

142) Овакво схватање „плетенија“ можемо лако повезати са општим одликама 

Венцловићевог књижевног стварања – тежњом да придобије слушаоце, просвети 

их и пренесе им моралне поуке.  

Занимљива је и једна критика овог Лихачовљевог става: „Ја то схваћам, 

међутим, мало другачије него Лихачов који споменуто мјесто интерпретира као 

задатак писца да опширним приповједањем присили слушаоце схватити оно што 

они, тобоже, нерадо и лијено слушају; мени се пак чини да је смисао наведених 
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цитата у настојању да се опширним приповиједањем отупи слух слушалаца за 

конкретну реалност, те да се тако сва њихова пажња пренесе на подручје 

емоционалне перцепције, да се конкретно и рационално подвргне апстрактном и 

емоционалном.“ (Mulić 1963: 20–21) Не можемо искључити могућност да је и ово, 

макар несвесно, могла бити Венцловићева намера. Међутим, имајући у виду 

слику пастве, коју нам на неким местима и сам беседник преноси не штедећи речи 

прекора, овакву могућност сматрамо мало вероватном. 

Неке примере „плетенија словес“, односно неке фигуре које би се могле 

сматрати његовим видом – перифразе, епизеуксе, низове синонима, парономазије 

и др. – смо већ обрадили као посебне целине. Овде ћемо се усредсредити на 

конструкције у којима се више стилских фигура налази испреплетано. Фигуре 

могу бити испреплетане на различите начине, а пореци које срећемо код 

Венцловића су низ (образац ААББ), опкорачење (АББА) и учешљавање (АБАБ). 

Преплитања код којих фигуре стоје у низу могу настати низањем 

синонимских односно антонимских парова: да богъ  сміиры мегюсобно вилааетъ те 

свакы  радъ  немира  да  престане    земли  ратъ  (724а) ‒ сміиры/немира, немира/ратъ. 

Такође, у низу коя би и ов потан с тааѥмъ спазила не проглашюђи (623б) пароними 

потан/с тааѥмъ су додатно појачани негацијом своје супротности, не проглашюђи. 

Највећи број примера налазимо за опкорачења. Њих карактерише то да 

преплитање започиње једном врстом стилске фигуре, затим се наставља другом, а 

завршава првом врстом. Врсте стилских фигура које граде преплет могу бити исте 

или различите. На пример, богоноснаа столица царско седенѥ небеснога цара (610б) 

садржи два пара синонима: богоноснаа/небеснога  цара и столица/царско  седенѥ. 

Први пар синонима се налази на почетку и на крају, а други у средини преплета. 

Слична је ситуација у примеру ніисамъ  оне  ђди  да  ме  ласно  на  кою  невалялостъ 

преволіишъ с ласкаанѥмъ (609а), где се комбинују две парономазије ‒ парови речи са 

сличним звучањем, односно истим кореном: ласно/с  ласкаанѥмъ и 

невалялостъ/преволіишъ. 

Парономазија (понављање речи са истим кореном) представља фигуру која 

се најчешће комбинује са другим фигурама у преплетима. То могу бити 
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синоними, као у примеру неголи и міи то да зактевамо собомъ по нашо якости колико 

смо  кадри  бог  да  нааликемо  ѡ  томе  добромъ  зактеваню  (723б). Проналазимо и 

сажетију форму, где се између истозвучних чланова умеће синоним једног од 

њих: ѡтъ ѕле наалоге пакостливы ѕлотвораа (722б).  

Парономазија се комбинује и са сродном фигуром, полиптотоном, који 

такође чине истозвучне речи, али само оне које представљају различите облике 

исте променљиве речи – падежа за именице, рода, лица или времена за глаголе 

итд. У примеру тадаръ свакога пно блаага хокѥшъ имати каде родишъ богатога бога оу 

чїюно  рк  свако  благо  лежы  (676б) истозвучни пар богатога  бога  опкорачен је 

полиптотоном свакога пно блаага/свако благо.  

Ова фигура се понекад у преплету јавља и сама, као у: како ком онъ саамъ 

що хође дати то томе и оно ѡноме дааръ ѡтъ себѣ даае (715б), где се парови то/томе и 

оно/ѡноме налазе између дати/даае. 

Нешто ређи облик преплитања од опкорачења је учешљавање. Њега чине 

наизменична смењивања различитих стилских фигура. У овом облику се налазе 

најразноврснија и најбогатија преплитања која срећемо у Беседама на 

Благовести. По правилу, једну фигуру увек чини парономазија, док се као остале 

смењују синоними, антоними, полиптотон, епизеукса (понављање истих речи) и 

друге. Тако на пример, налазимо алтернацију антонимских парова и контраста: 

снце  ѥднако  даѡ  ѥ  да  ся  та  вѣрнымъ  та  невѣрнымъ  ѕліимъ  и  добримъ  киш 
ѡдзгоръ  ѥднако  пщаа  правіимъ  и  неправимъ  (724б), при чему антоними 

вѣрнымъ/невѣрнымъ  и правіимъ/неправимъ истовремено представљају и 

парониме. На другом месту читамо и  досадъ  тко  ѕломъ  досагюе  христїаномъ  скоро 

саамъ  съ  ѕломъ ѡбрше  (702а), где смењују парономазија досадъ/досагюе и епизеукса 

ѕломъ/ѕломъ. 

Већина претходно наведених примера преплитања настала је 

Венцловићевим допунама изворног текста, на местима где у предлошку овај 

поступак није примењен. То нас наводи на закључак да је Гаврил преплитања 

стварао свесно, са посебном пажњом и намером, а не да је тек копирао обрасце 

које је сретао током свог рада на преписивању. У прилог овој тврдњи наводимо 
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два примера самосталног Венцловићевог текста, у којима видимо вишеструка 

смењивања различитих стилских фигура, а које све обједињује заједничка мисао: 

клети и ѱовати  хлити ли за кіимъ  нїе  лъ то  голема  грѣхота  спрођъ божїе  заповѣсти 
ржити  люде  кадъ  е  богъ  заповѣдїѡ  благосивляти  и  молити  се  а  не  клеты (724б); 

ѡбрадованна  марїе  яже  съ  радостїю  аггелское  цѣлованїе  оуслышала  еси  ѡ  радостномъ 
твоѥмъ  цѣлованы  даждъ  ми  съ  радостїю  глаголати  даждъ  и  слишателѥмъ  съ  радостїю 
слышати (653а). 

 Поређења 6.2.12.

Најзаступљенија су поређења духовног и материјалног света. Њихова улога 

није првенствено у томе да сугеришу дуализам света и „духовни смисао“ 

материјалних ствари, већ пре да слушаоцу приближе апстрактне појмове 

успостављањем веза са свакодневним, добро познатим стварима и дешавањима. 

На пример, сложену есхатолошку представу анђеоских хорова коју гради 

Гаљатовски, Венцловић у свом преводу пореди са сликом војне јединице, која је 

извесно била блиска његовом слушаоцу: свако е то аггелско хоро садъ попразно ... каа 

оу кмпаны овде вояакаа кадъ е манѥ (699а). Или, у сличном маниру: горнѥ небо що 

е каа ѡвде що е  стреха надъ кђомъ (718б), каа сахатно велико коло що и ѡстаала кола 

врты  за  собомъ  и  пресвета  богородица  тымъ ѡкретніим  се  небомъ  наріиче  (717б), и 

светаа  богородица  е  наалична  е  томе  неб  снчаноме  (713а), колико  е  велика  была  на 

глас кано царица (673б), марїа яко се боязливости божїе држи каа тврда ѡдъ ѕла 

зааклона (666б)... Слика са којом се пореди не мора бити из непосредног искуства, 

већ је довољно да код слушаоца може створити јасну и живу представу. Тако, 

Венцловић позива паству: весело  провеселіимо  се    милости  братскы  каа    царскоме 

двор на части (603б). 

Супротно томе, у појединим примерима Венцловић својом интервенцијом 

замагљује значење предлошка. Иако уводи конкретан појам у поређење, читав 

смисао бива само још апстрактнији: были с хѥрвіми с многіимъ очима що се на нма 

светы  дхъ  каа  на  кочїа  возааше  (706б). Улога поређења у овом и сличним 

примерима није, дакле, у приближавању смисла, већ у стварању живописније 

представе. Сличан поступак срећемо и у примеру: хеле  таа  кривица  кано  краЂа 

подмкла наа те и наа ме кѥ се дотерати (618б).  
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Живописне представе Венцловић ствара и поређењима између световних 

појмова, али су, за разлику од претходних примера, оне у овом случају врло 

конкретне: ѥръ доръ каа мня лице м блистааше (618б), да се бааръ наѱемъ ш ніиме и 

изржіим  га  кано  нищо  човѣка  (618а), оно  дїете  лепо  чисто  каа  маторъ  човѣкъ 

проговоры  (698а), говорїѡ  е  са  мномъ  кано  дргъ  и  братъ  ми  пощено  из  далѥгъ  стоеђи 

(618а); а  сад  самъ  каа  некаа  врло  ѕлочеста  хороспїа  прогонѥна  (621а), страшимъ  се  и 

стрепіимъ кано по джности ѡдъ нѥга (676а).  

На неколико места, Венцловић предложак допуњава поређењима која 

садрже референце на библијски текст: наалично  и  к  апостолскомъ  оученю  к  нама 

говорен прославите бога оу вашимъ тѣлесима (665б), светы апостолъ паваѡ... доказе 

намъ  каа  добры пастиръ  говоређи  (699б),   то планети кои  се  роде  бываю высокы якы   

снази крти кощнавы каа зааточнїици гиганти166 (714а)...  

Како наводи Д. С. Лихачов: „Захваљујући свом ’идеолошком’ или 

’идејном’ значају, средњовековна поређења су се сразмерно лако еманциповала од 

текста у коме се налазе. Она су често стицала самосталност, поседовала 

унутрашњу заокругљеност мисли и лако постајала афоризам“ (Лихачов 1972: 

215). У Венцловићевим беседама проналазимо неколико поређења која би се 

могла уклопити у овај средњовековни образац: како е ѥданъ богъ тако на свѣт ѥ и 
ѥдна божїа црква ѥдно крщенѥ прааво и ѥдна вѣра источне апостолске съборне цркве 
(724а), како що на неб ѕвѣзде сяю тако даровы светога дха из побожне човѣче 

дше наполѥ вигѥно сѣваю (715а), милокрвства пожалива више ѡдъ насъ истеже богъ 

више неголи справе кое подшне (722б). 

 Контраст 6.2.13.

Контраст се, у различитим облицима, у Беседама на Благовести јавља 

чешће од поређења и то у готово двоструко више примера. О његовом 

најсажетијем облику, антонимским паровима, већ je било речи у претходном 

тексту, док ћемо овде ближе сагледати развијеније форме. 

                                                 
166 Иако се гиганти помињу на више места у Старом завету, није најјасније на шта се односи 
„заточници“. Вероватно је то: „А после тога наста рат у Гезеру у Филистејима; тада Сивехај 
Хусаћанин уби Сифаја који беше рода дивовског, и бише покорени“ (1. Дн 20, 4). 
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Један од преовлађујућих мотива је контраст између духовног и 

материјалног, небеског и земаљског, душе и тела. Овај мотив има значајно место 

у средњовековној књижевности, о чему Лихачов говори: „Свет земаљски и свет 

небески, свет материјални и свет духовни, према томе, не доводе се само у склад 

него се и супротстављају. Тај елеменат антитезе скоро свагда је присутан у 

средњовековном поређењу и представља неизбежан резултат његовог идеолошког 

карактера, који не допушта уметничку непрецизност, иначе уобичајену у 

поређењу“ (Лихачов 1972: 215). Не улазећи у расправу о томе да ли и у којој мери 

Венцловићев књижевни рад припада средњовековној књижевности, можемо 

приметити да се примери контраста света земаљског и света небеског уклапају у 

наведену констатацију Лихачова: ако  се  боишъ  овде  кога  сда  и  ѕле  парнице  сдъ  и 

пресЂіиванѥ горко и нетешно тамо кѥ быти онога свѣта (616б), многымъ людма богъ имъ 

ниховъ трб а оу богородичн црев исты богъ створитель цреваа боравы съкривено (665а), 

с тобомъ е и  сва земля ѥрно небо  е господнѥ  а земля м  е подножнаа  (665а), да бы 

започели  бога миловати  а  не  овосвѣтскы  грѣхъ  (716б), тко  лї  е ѡтъ  свое младости  до 

смрти све текъ врло ѡ дши радїѡ а за свое тѣло нища нїе маарїѡ (699а), небесны не 

само царъ него и творацъ све ствари договаара се съ земляномъ царицомъ (655а)... 

„Други мотив за контраст у беседама је илустровање добра и зла, 

исправног и неисправног понашања и поступања. Контрасти са овом функцијом 

нарочито су чести у беседама шајкашима, где је овакво сликовито изражавање, 

нарочито уколико је било употпуњено дугим набрајањем или поређењем, имало 

пуну стилогеност“ (Милановић 2001: 22). У Беседама на Благовести срећемо 

мотиве добра и зла постављене тако да је добро нека врста оруђа и штита у борби 

против зла: наалетъ  з  добромъ  подносимо  (724б), не  допщаа  имъ  ни  богъ  изаради 

нашега к нима добротворства що ѕломъ наЂіивати намъ (725а), на добро и наводе а ѡдъ 

ѕла ѡдврађаю (700б)... 

Као што то констатује А. Милановић, Венцловић контраст користи и када 

жели да појача морализаторску поруку слушаоцима. Она треба да нагласи све 

благодати исправног поступања са једне стране, и све штетне последице 

погрешног са друге: а  бог  с  отіимъ ѡдбїянѥмъ  своимъ ѡдъ  нѥга  чіимъ ѡни да 

мог  що  надити  него  саами  себы  надише  (699б), оу  то  слободи  с  коіѡмно  е  насъ 
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христосъ  ѡслободїѡ  држте  се  и  стоте  а  не  изнова  пакъ  подъ  товаръ  несносни  се 
подлаажите (668б), к овоме свѣт се и држы и о нѥм сва м е міисаѡ како би га стекаѡ а 

ѡнаа га е прошаѡ а тко ли се к неб држи та се више ѡ дши стараа (721б‒722а)... 

Такође, налазимо и парафразу хришћанске поуке о окретању другог образа: ко ли 

ѱе лепо м ѡдговара оударацъ поднеси (725а). 

Венцловић користи контраст и за појачавање изражајности излагања, на 

различите начине. У појединим примерима значај одређене ситуације наглашава 

њеном неочекиваношћу, односно преласком из једне крајности у другу: ни  тога 
образа  що  га  никадъ  ни  на  сн  ніисамъ  видела  сад  га  на  яве  предъ  собомъ  гледамъ 
(608б); и таа кратка мала нѥна речъ на колико добро свима изаагѥ (659б), ѡтъ слшкинѥ 

своіѡмъ матеромъ е оукааза (664б)... 

Некада овом фигуром подвлачи свеобухватност неке појаве, попут: свіимъ 

христїаномъ ѥднако како мшко фели тако и женскоме стрк (726а) или божїе піисмо 

 глаав имъ оуврђ ща им се валяа клонити що ли творити (701б). 

Посебан случај наглашавања чини понављање негацијом супротности, 

видом контрастног паралелизма. Појава бива упечатљивија када се упореди са 

својим негативом, а врлина јаче светли у мраку греха: ніиси  ты  ѡтъ  човѣка 

рогѥнъ  него  дхъ  си  (609а), обикла  самъ  я  господ  бог  моме  слжити  чисто  а  не 

погано (621б), не молеђи се ни на колена предъ нимъ падаюђи каа цар него стоеђи спрођъ 

очїю м и ощро говоређи (693б), не згледна него млива (719б)... 

Контрастни паралелизам је поступак карактеристичан за библијски текст. 

На појединим местима Венцловић препознаје фрагменте и парафразе из Светог 

писма, те допуњава предложак у истом маниру: ко се хође хваалити ѡ господ бог 

нек се хвалы велы апостолъ а не с чіимъ дргымъ (665б).167 

Контрастом се слика и моћ Богородице, која се, занимљиво, манифестује 

на овом свету. За разлику од приказа божанске свемоћи, који неретко почивају на 

                                                 
167 Сегмент ко се хође хваалити ѡ господ бог нек се хвалы највероватније представља Венцловићев 
превод цитата: „А који се хвали, Господом нека се хвали“ (2. Кор 10, 17). Наставак велы апостолъ 
а не  с  чіимъ дргымъ  је, претпостављамо, парафраза стиха: „А ја Боже сачувај да се чим другим 
хвалим осим крстом Господа нашег Исуса Христа, ког ради разапе се мени свет, и ја свету“ (Гал 6, 
14). 
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емоцијама стрепње и страха, Богородичина снага исказује се кроз помоћ малима и 

слабима: и  из  бнща  ѡтъ  пка  сиромаашка  подигне  на  големо  ѡна  човѣка  те 

боляриномъ  на  глас  господиномъ  оучиніи  за  преласно  (711б), ако  с  собомъ  и 

замзены блекани ѡна и просвѣсђе (711б), добр свѣстъ несмишлѥнимъ даае (713б)... 

У неколико примера контраст је искомбинован са другим фигурама. 

Венцловић зазив из изворног текста допуњава обраћањем слушаоцима, чинећи 

истовремено и контраст и паралелу. Са једне стране, Богородицу и присутне 

поставља напоредо као очигледне супротности, али се обема странама обраћа на 

исти начин, молбом, поредећи своју понизност пред слушаоцима са оном пред 

Богородицом: моліимъ пресвет дѣв богородиц за помођъ а ваше христолюбїе лепо 

просіимъ за мало послшанѥ (711а). 

Спој два међусобно супротна поређења срећемо у следећем примеру: више 

ѡтъ снца бїах свѣтлы а кадъ ѡтпадоше црніи ѡдъ мраака ѡсташе (699б). 

Занимљив је пример два пара контраста, који су истовремено 

супротстављени један другом: възношливымъ глав сніижа а ниске оуздиже на велико 

(670б). Контрасти възношливымъ/сніижа  и ниске/оуздиже састављени су од 

међусобно испреплитаних антонимских парова възношливымъ/ниске  и 

сніижа/оуздиже.  

Преплитање контрастâ може бити и вишеструко и богато разгранато. У 

наредном примеру се смењују афирмативни (А) и негативни (Н) сегменти три 

исказа. Сегмент А1 је контраст сегменту Н1 итд: (Н1) да више к отоме не бдемо оу 

вражїем робств (Н2) ходеђи намъ по свои воля желиво и по свакомъ грѣх вааляюђи се 

(А1) него    чистоты    правды  слободни  боравимо (Н2) не  овосвѣтожеливцы  (А3) ама ѡ 

дши и ѡ бог да имаамо свою намъ заабав (Н3) ни тѣлесн волю себы кнадеђи (А3) 

него  дши  место  тамо  ватаюђи (721б). Ако мало ближе размотримо овај пример, 

приметићемо да је први исказ контраст: да више к отоме не бдемо оу вражїем робств 

... него    чистоты    правды  слободни  боравимо  Други је паралелизам, али 

супротстављен првом исказу: (не) ходеђи намъ по свои воля желиво и по свакомъ грѣх 

вааляюђи  се  ... не  овосвѣтожеливцы  Трећи исказ се наставља на други као његова 

супротност, а сам се састоји из смена афирмативних и негативних сегмената: ама 
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ѡ дши и ѡ бог да имаамо  свою намъ заабав  / ни тѣлесн волю  себы кнадеђи  / него 

дши место тамо ватаюђи. 

 Хипербола 6.2.14.

Венцловић ретко користи хиперболе у беседама на Благовести. Судећи по 

досадашњим радовима на тему беседа шајкашима,168 чини се да је и у другим 

беседама ова фигура мало заступљена. 

Налазимо свега неколико хипербола у правом смислу. Занимљиво је да је у 

свима присутан мотив воде – као кише (у смислу природне непогоде), средства за 

утољивање жеђи или покајничких суза: що  нигде  на  земли  ни  толико  места  свога  нїе 

имаѡ гдѣ бы свою глав ѡтъ снца ѡтъ кише ли подклонїѡ (669а), а віи кѥте жеднити 

те  и каапи  воде желити (673а), толико  свои  сзаа  пролїе  колико  е  на крщеню  воде  на нѥга 

изасто (712б).  

Неке фигуре би се, формално, могле сматрати хиперболама. Међутим, 

посматрано са становишта данашњег језика, честом употребом изгубиле су много 

од своје уметничке вредности: големо се чдо такво каза тако да савъ  свѣтъ то виде 

(697б), и непрїателѥ нхове оу пакленомъ мор стопити да имъ и траага нестане (703а). 

 Обраћање слушаоцима 6.2.15.

Кроз Венцловићев преводилачки и приређивачки рад на беседама стално 

провејава његово настојање да придобије своју публику, час рационално, 

приближавајући им језик и смисао излагања, час емоционално, интензивирајући 

његов тон и изражајност. Стога помало чуди чињеница да се у беседама на 

Благовести среће сразмерно мало фигура којима се успоставља непосреднија 

комуникација са слушаоцима: обраћања, реторских усклика, питања и 

солилоквија (реторских питања са одговором). 

                                                 
168 Уп. нпр: Анђелковић, Маја, Проповеди на Дан Христовог рођења у преводу и преради Гаврила 
Стефановића Венцловића. Докторска дисертација, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 
Београд 2008, Милановић, Александар, „Стилогеност Венцловићевих беседа на народном језику”, 
Рачански зборник 6, Бајина Башта 2001, стр. 9–25. 
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Венцловић се својој пастви, уз понизност, обраћа позивом на послушање. 

Тај позив срећемо неколико пута у истој конструкцији: такогѥръ  и  васъ  свїю  лепо 

просіимъ  за  послшаанѥ  с  оусрдїемъ  (695а), моліимъ  пресвет  дѣв  богородиц  за 

помођъ а ваше христолюбїе лепо просіимъ за мало послшанѥ (711а). 

Непосредан однос са слушаоцима покушава да створи и ради обраћања 

пажње на речи апостола Павла, које у наставку парафразира: а  слшадете 

поздааницы без мке за ѡпрощенѥ грѣхова свои що намъ апостолъ паваѡ казе (713а). 

На појединим местима, опет, помало је нејасно зашто Венцловић 

ословљава слушаоце, будући да тиме ремети прилично разумљиву нарацију. 

Претпостављамо да је у наредном примеру обраћање употребљено као начин да се 

излагање на тренутак заустави, те дâ већа важност Богородичиним речима које 

затим следе: ако  и  з  дргоячомъ  беседомъ  архаггелъ  г  дѣвоцы  маріи  драагы 

слшатели и ѡна на то ѡдговоры те рече (661б). 

 Реторско питање 6.2.16.

Обраћање пастви Венцловић понекад чини крајње срдачно и наставља 

питањем којим, чини се, настоји да одржи ту ноту блискости: Є  драага  брађо 
хрисђани  прознасте  ли  какво  пощенѥ  валяа  чинити  пречисто  дѣвы матери  божїе 
(709б). Указујући на претходно излагање, проповедник настоји да га посебно 

нагласи и учврсти у свести слушаоца. 

На сличан начин, Венцловић реторским питањем најављује тему излагања, 

настојећи да за њу придобије пажњу аудиторијума: и що е оваа намъ радостъ (668б), 

и ѡ чем ове речи докндисемъ православни христїани (694а); защо човѣкъ е много снижы и 

слабіи ѡдъ аггела (705б)... 

Реторским питањем настоји и да мотивише слушаоце да сами увиде како у 

пракси треба применити хришћанско учење: є  пакъ  како  да  можемо  кога  клети  и 
ѱовати  хлити  ли  за  кіимъ  нїе  лъ  то  голема  грѣхота  спрођъ  божїе  заповѣсти  ржити 
люде кадъ е богъ заповѣдїѡ благосивляти и молити се а не клеты (724а–724б), и како 

да и нагледамъ како ли ђ имъ помођи кадъ сами себы ѕло копаю (725б)... 



 

222 

При превођењу Дамаскинове дијалошке беседе, Венцловић допуњава 

предложак вишеструким реторским питањима, ради подизања драматичности 

сцене: алъ оны хедепсзъ кои свдъ свою може нађи защо се оу тгѥ меша (621б), защо не 

идешъ к нѥм боравити ш ніиме що веђъ стоишъ т ща ли ѡклевашъ (621б). 

У појединим случајевима, Вецнловић допуњава реторско питање из 

предлошка својим одговором, формирајући солилоквиј. Иако је оваквих места 

свега неколико, вредно их је поменути као још један од инструмената којима 

Гаврил настоји да истински допре до својих слушалаца: а коя ѥ то тана м ѥстъ 

єто оваа (721а), а знате ли що ѡни оуягмише ѡтъ христа светога дха (664а)... 

 Изреке  6.2.17.

На пословице и изреке у Венцловићевим беседама указао је још М. Павић 

(Павић 1972: 176), а каснији аутори то илустровали додатним примерима, попут 

А. Милановића (Милановић 2001: 10) и М. Анђелковић (Анђелковић 2008: 98). 

Међутим, ови аутори нису раздвајали Венцловићев текст који представља 

дослован превод предлошка од оног који је Венцловићева слободнија творевина, 

па стога сматрамо да би са опрезом требало узети квалификације одређених 

сегмената као пословица или изрека који би се могли приписати Гаврилу. Ђ. 

Трифуновић наводи: „Извесне изреке које се изворно приписују Гаврилу 

Стефановићу Венцловићу веома су блиске ’Књизи проповедниковој’“ 

(Трифуновић 1990: 110). 

Узимајући у обзир само оне сегменте који немају паралелу у предлошку, а 

који би се могли окарактерисати као изреке, можемо рећи да они најпре 

представљају сажете елементе хришћанског учења:  

нити може лакомацъ икадъ покоранъ быти и тафраџїа (722а),  

к овоме свѣт се и држы и о нѥм сва м е міисаѡ како би га стекаѡ а ѡнаа га е прошаѡ а 
тко ли се к неб држи та се више ѡ дши стараа (721б–722а),  

без людске мегюсобне любови свога спасенїа дшевна не можемо имати (723б),  

богъ не гледаа на образъ людскы неголи на срдца имъ гледы ко е какве ђды (675а),  

без дха люди не мог се жіивити (680а).  
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7. Типологија Венцловићевих интервенција 

У претходним поглављима169 бавили смо се Венцловићевим 

преводилачким поступком и стилским одликама делова текста који представљају 

његове допуне, односно парафразе. Показали смо да се интервенције јављају у 

виду сегмената различите дужине, који се понекад састоје само од неколико речи, 

а некад од целе реченице или више њих. У наставку ћемо се детаљније бавити 

дужим сегментима Венцловићевог изворног текста како бисмо сагледали које 

теме у њима превладавају. 

У литератури170 се на различите начине приступало тематској анализи 

Гаврилових беседа и скренута је пажња само на поједине њихове одлике. Нису 

нам познати радови у којима је пажња посвећена тематском проучавању изворног 

Венцловићевог текста, издвојеног од текста предлошка. Стога ћемо се овде 

посветити тематској анализи изворних сегмената. На овај начин јасније се може 

сагледати које теме потичу од изворних аутора беседа (Дамаскина, Бараноцича и 

др), а које су Гаврилове. За потребе овог рада, уз одређене измене и допуне, 

надовезали смо се на класификацију коју је дала М. Анђелковић (Анђелковић 

2008: 56–75), с том разликом што је ауторка анализирала беседе у њиховој 

целовитости, не издвајајући посебно сегменте који непосредно припадају 

Венцловићевом ауторству.  

Раније смо скренули пажњу на то да се учесталост и обим његових 

интервенција разликују од текста до текста. У поглављу о преводилачком 

поступку показали смо да допуне и прераде у беседама из Кључа разуменија, 

Учитељног јеванђеља и Дамаскиновој беседи, чине приближно половину текста, 

док се, са друге стране, у беседама из Труби словес Гаврилове интервенције своде 

на свега једну петину. 

                                                 
169 Видети поглавља 5 и 6. 

170 Видети: Анђелковић, Маја, Проповеди на Дан Христовог рођења у преводу и преради Гаврила 
Стефановића Венцловића. Докторска дисертација, Филолошки факултет Универзитета у 
Београду, Београд 2008; Миловановић, Челица, „О изворима и књижевном поступку Гаврила 
Стефановића Венцловића”, Зборник Матице српске за књижевност и језик 29 (1), Нови Сад 1981, 
27–42; Павић, Милорад, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд 1972; Стефановић, Димитрије Е., 
„О неким језичко-стилским особинама Венцловићевих списа о светој Петки”, Рачански зборник 7 
2002, 49–60. 
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Уочили смо два основна тематска аспекта Венцловићевих допуна. Један 

представљају катихетске поуке о библијским садржајима, богословским учењима, 

као и полемике о православљу као „јединој правој вери“. Други чине практични 

савети о томе како треба водити исправан хришћански живот. Проповедник 

говори о традиционалним хришћанским вредностима и заповестима и залаже се за 

то да оне не буду само формално усвајане, већ и да се практично примењују. 

Горња подела није увек егзактна, јер се тезе мотивски и тематски гранају и 

преплићу. Проповедник неуморно настоји да тему беседе асоцијативно повеже са 

свакодневним искуством, да беседу учини истовремено и поучном и 

сврсисходном, али и да је испуни што већим бројем најразличитијих 

информација, од практичних до теолошких 

7.1. Празничне теме 

Надовезујући се на текст предлошка, Венцловић у три своја сегмента 

наглашава значај празника. Његове допуне доприносе остваривању непосредности 

са слушаоцима и наглашавају значај заједништва, црквеног сабрања и 

„милокрвства“. 

Гаврил говори о празничном расположењу и духовној радости у којој треба 

проводити празник:  

Краснога и яснога овога дна праздникъ благовѣщенїа брађо христїани благодаримо 
господа бога кои смо га дочекали да га лепо  милокрвств мегю собомъ братскы хбаво 
и проводіимо свѣткюђи весело з дшами подховно (720б–721а). 

Он подвлачи и проширује поруку о важности љубави и живота у миру са 

ближњима у празничним данима:  

тога  радъ  джни  смо  га  побожно  свѣтковати  и  дшевно  ходити  пощено  с 
правицомъ милокрвно и кротко не пшити се по себы ни се що кечити и бечити спречати се 
на кога и  носъ дхати мрщало него с міиромъ з дгоподношенѥмъ по светоме дх оу 
добротворств се и жели състаяти дргъ з дргомъ (722а). 

Подсећа слушаоце на значај Богородице којој је посвећен празник и на 

њену заштитничку љубав према онима који је славе:  
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те  весело  провеселіимо  се    милости  братскы  каа    царскоме  двор  на  части  оу 
нашо слободи кодъ наше царице божїе матере она насъ своимъ покровомъ покрыва 
ѡтъ сваке наапасти и ѕліи несвидовнїица и пазы лепо (603б). 

7.2. Теолошке теме 

У неколико наврата Венцловић даје своја појашњења појединих теолошких 

тема за које сматра да су сувише апстрактне да би биле схватљиве његовим 

слушаоцима. Објашњења су поједностављена и разложена са циљем да се што 

успешније приближе неуком човеку. 

У цитатима које доносимо, посебну пажњу поклонио је оваплоћењу 

Христовом, Богородичином безгрешном зачећу и значају који јој је Творац указао 

изабравши је да роди Спаситеља. Богородица је, у складу са барокном 

мариологијом,171 представљена као небеска царица. Изразито је занимљива 

Венцловићева представа о томе да Творац–Цар, не само да је одабрао обичну, 

смртну жену за мајку свог Сина, него се са њом и „договара“. Однос Творца и 

Богородице Гаврил представља као брачну заједницу: наглашава Божију жељу да 

рођење Христово буде у складу са Маријином слободном вољом. Поред тога, 

Богородица је равноправна господарица овог света, која се пита и о свим другим 

одлукама које доноси Цар небески. 

Са друге стране, ова идеја би се можда могла посматрати у контексту 

Гаврилових залагања за бољи положај жена.172 Наиме, ако је и сам Господ указао 

овакво поштовање и поверење једној „девојци сиротици без оца и мајке“, тим пре 

би исто поштовање женама требало да указују и његови слушаоци у својим 

породицама: 

лѣпъ  гласъ  гавріилъ  доносы  дѣвокы  како  то  и  валядїаше  чисто  дѣвочицы 
добаръ  гласъ  и  пріимити  ѡтъ  частнога  аггелскога  господства  тако  то  пріилика  и 
бїаше  принести  те  господинове  големе  чисте  рѣчи  и  самоме  томе  приносїѡц  аггел 
изборли  и  славн  на  глас  предъ  аггели  господин  богородицы  коино  ѡдъ  цара 

                                                 
171 Видети: Тимотијевић, Мирослав, „Сузе и звезде: о плачу Богородичиних чудотворних икона у 
бароку”, Растко, 2000, http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/timotijevic_cudotv.html. 

172 Видети: Павић, Милорад, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд 1972, стр. 113–115. 
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царицы потаны іѡ гласъ доноси защо и то  е поназавише чдо како то небесны не 
само царъ  него  и творацъ  све  ствари  договаара  се  съ  земляномъ  царицомъ  с  ѥдномъ 
дѣвокомъ  сиротномъ  без  матере  без  отца  с  тЂомъ  хранѥницомъ  како  ђе  съ 
своимъ  царствомъ  оупраляти  що  ли  чинити  ш  ніиме  како  ли  провіигяти  нека  то  и  ш 
нѥномъ воліѡмъ бде (654б–655а). 

Богородица ће, заједно са Христом, владати и у Божијем царству којем 

„неће бити краја ни конца“: 

коино кѥ се оу яковлѥво домовины ѡцарити те надъ іисраили оу вѣкъ вѣчиты хође 
царовати  нитъ  кѥ  нѥгов  царств  икадъ  быти  края  ни  конца  рече  іѡ  аггелъ  а 
оуѥдно  ш  ніиме  и  тебы  такогѥръ  ѡ  вышняа  царице  крощоно  и  ты  кѥшъ  ш  ніиме 
царовати оудіиль вѣчито зато и веліи ти се рад се ѡбрадованна (661а). 

Гаврил на занимљив начин интерпретира и причу о безгрешном зачећу. 

Наводи да све треба да се догоди у великој тајности како се ђаво не би досетио и 

покушао да се умеша у Божију промисао. Ова идеја није блиска хришћанској 

догматици, нити се може наћи у канонској приповести о Благовестима. Она, 

међутим, асоцира на народно веровање у могућност да се „урекне“ нешто велико 

и важно уколико се открије пре него што се догоди. Верујемо да је увођење 

тајанствености и магијског веровања у овај опис послужило да се слушаоци 

додатно заинтересују и да им се још сликовитије приближе наведени садржаји:  

тадаръ  ѡпетъ  ѡ  томе  преко  поглавита  свога  м  аггела  ѡ  томе  свое  зглашенѥ  с 
овомъ  царицомъ  каазати  іѡ  то  посла  га  те  с  лебденѥмъ  и  лепымъ  говїанѥмъ  то 
валядїаше нѥм  све  потанк  насаамо предъ  ніѡмъ  исказіивати м по  ред  божїе  тане 
тако да нї сви небесны аггели скоро не прознад за то ни пакъ Ђаво на земли не сетїи се с 
коіѡмъ  наамеромъ  своіѡмъ  хитленомъ  дотле да  се  то  забашры що богъ  чины  докле 
пакъ  исподиже и  поврааты  чловѣчаскы  рѡдъ  с  првога  попзнђа  и  заблденя  на  првы 
становитъ м наачинъ те да испны с изборлимъ дшевнимъ людма онаа аггелскаа 
горе места ѡткдно с испали овы ѕли аггели щоно с садъ бесовы наши ѡпаакы дшманы и 
мчители паклены (655а–655б). 
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Венцловић се осврће и на тему сотериологије,173 наводећи да је за спасење 

и искупљење за првородни грех, поред Христове жртве, неопходно и људско 

покајање: 

защо  све  тѣлесно  то  старанѥ  вѣщо  ѡ  саможіивств  пакъ  ка  и  ѡтпре  подъ 
Ђаволскомъ  и  смртномъ  влаадомъ  ѥднаако  стои  нїе  с  крвлю  христовомъ  искплѥно 
докле се чловѣкъ саамъ исподъ свѣстке наатре с покаянїемъ не ѡтбавы (722а). 

Интересантно је и Гаврилово настојање да на илустративан начин појасни 

хришћански догмат о Светој Тројици ‒ личност Бога Оца који је непојмљив и 

недокучив човеку у својој ипостаси и Исуса Христа, чије ће „по човечаству лице“ 

видети сви свети: 

ѥрно  сви  светіи  гледати  кѥ  божїе  лице  онолико  како  що  га  аггели  виде  сян 
зрак ѡдъ бога а лица оу бога нема да га ко може видети док се саамъ не кааже оу 
коіѡ  дрго  нааликы  неголи  то  ясно  що  е  христово  по  човѣчаств  лице  м  хође  сви 
светіи видети (719а‒719б). 

7.3. Библијске теме 

У поглављу о преводилачком поступку говорили смо о Гавриловим 

преводима навода из Светог писма.174 Констатовали смо да их је најчешће верно 

преводио, али су слободним увођењем народног језика они добили другачији 

стилски израз. Повремено је, међутим, уносио своје допуне и у библијске цитате. 

Приметно је да су његове интервенције увек у служби појашњавања и 

актуелизовања библијских прича, посебно у ситуацијама када су у предлошку 

само назначени неки догађај или личност из Библије, за које се подразумева да су 

читаоцу познати. Венцловић настоји да овакве библијске референце употпуни 

навођењем приче на коју оне указују. Овај поступак нам указује и на то да су 

његовим слушаоцима оваква објашњења била неопходна, што посредно сведочи о 

степену знања његове пастве. 

                                                 
173 Сотериологија = хришћанско учење о спасењу људи, учење о Христу као спаситељу и 
искупитељу човечанства. 

174 Видети поглавље 5.5.1. 



 

228 

Тако, уз помоћ неколико краћих уноса приближава слушаоцима 

старозаветну причу о трудноћи Аврамове жене Саре (1. Мој 18, 12‒14):  

ни  се  е  Богородица  изволіиваню  оу  себы  подсмѣхіивала  каа  авраамова  подъ 
сенькомъ сарра како се за ню піише кадъ богъ авраам рече овога добы быкѥ ти ѡтъ 
сааре сынъ доч она то и подсмїа се рече оу себы яѡ леле мены що ми досадъ за младости 
нїе было да ѡдъ сендобы быти ли ми то чдо я стара а мжъ ми іѡшъ постары (657а). 

На једном месту, надовезујући се на предложак, парафразира библијску 

приповест о Благовестима, додајући и да је она сведочанство јеванђелисте Луке: 

неголи з драаге волѥ приваты богородица аггелск  рѣчъ више не ѡтговаара кроме 
що  га  запіита  како  ђе  без мжа  родити  ако  и првіи мдарци много щоща и  прикаламлюю 
ѡтъ  себе  беседе  за  шаар  говорлив  како  що  к  чем  оу  беседи  дише  съставакъ  по 
разабрааню такы рече к аггел бди мне по глагол твоем на то ѡде аггелъ ѡдъ нѥ 
како єѵаггелистъ лка посведочаава ѡ томе и оу овоме що се велы се раба господня єво 
самъ господинова слшкиня (657а). 

 Венцловић настоји да оживи причу из Постања о Мојсијевом одласку 

фараону (2. Мој 3, 10‒12). Својим допунама развија Мојсијев лик у правцу у којем 

би, по његовом мишљењу, он био сликовитији и ближи слушаоцима: 

За  ѡногъ  даѵнашнѥга  добы  Кадъ  ѥ  богъ  пошиляѡ  пророка  мѡѵсеа  к 
ѥгпатском цар фараѡн те м закааза да м имаа говорити не молеђи се ни на колена 
предъ нимъ падаюђи каа цар него стоеђи спрођъ очїю м и ощро говоређи (693б);  

и бояѡ моѵсе ити к цар фараѡн такве незгодне прођ цара рѣчи говорити м те 
се ѥ предъ богомъ  своіѡмъ мааномъ ѡдріицаѡ како не може то ѡдъ нѥга быти ѥръ 
ѡнъ е оу ѥзык мтавъ а ѡдъ много даанаа имаа како нища ни говорити не може и ондре 
бистро и разговетно говоренѥ валяа човѣк предъ царемъ и свіи м боляри да ѥ лише ѡ 
таквомъ  жстромъ  посл  беседа  и  ѡ  чем  ове  речи  докндисемъ  православни  христїани 
(694а). 

Венцловићева појашњења библијских догађаја не иду само у смеру 

парафразирања навода из предлошка, већ он понегде даје и њихова тумачења. На 

пример, пророштво Данилово он прво допуњава тако да оно постаје изражајније, а 

затим додаје и његово остварење у Новом завету: 
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данїлъ оу оно добы що хође да се събде допослѥ како тадаръ да м е предъ очима 
было тако право ѡно сказываше те рече ѡтвааліи се каменъ ѡдъ литице горе без човѣчы 
рк  и  испосътира  свѣ  ідоле  поганске  богове  то  приводы  за  христово  без  мжа  ѡдъ 
матере  рогѥнѥ  м  ѥрно  таа  гора  богородица  се  наріиче  а  каменъ  без  рк  ѡттрженъ 
христосъ (605б). 

Допуном цитата апостола Павла Венцловић настоји да посебно истакне део 

библијског текста који је у предлошку изостављен. Актуализује га и даје као 

препоруку за честит хришћански живот: 

апостолъ павалъ женами заказе да нис беседливе и  цркви да мче коимъ то 
тымъ  що  с  єѵвина  траага  коено  на  своме  ѥзык  смрты  ядъ  носе  каа  євва  що  е  ѡтъ 
запређена дрвля вође окшала то людма се  заказе ваше жене подъ заатворомъ да  седе  
покорности безъ мђнѥ нек се оуче себе и свою дец а не ѡстаале мжке люде (658б‒659а). 

И следећи цитат потврђује Гаврилово добро познавање Светог писма. Он 

вешто сажима девету и десету главу Књиге пророка Данила175 и стилски и 

лексички их приближава пастви:  

за данилово добы кадъ с тамо ісраили были запленѥны до седамдесетъ годына а 
пророкъ  даніилъ  моляше  се  бог  да  и  вѣђъ  крталише  из  робства    томе  догѥ  к  нѥм 
архаггелъ гавріилъ те м рече не тжи даниле єво я самъ дошаѡ послаатъ ѡдъ бога да 
васъ изведе  оу вашъ вилааетъ  алъ єто врло мї  е  досадъ  спречаѡ птъ кнезъ перскога 
царства имаа дваистъ и ѥданъ данъ що смо се за то преречіивали и да ми нїе оу помођъ 
бїѡ дошаѡ нашъ господинъ михаилъ не знаамъ що би чинїѡ он ми поможе те добихъ 
то извести васъ (702а–702б). 

Поред Светог писма, он је својим парохијанима, инспирисан текстом 

предлошка представљао и поједине апокрифне списе. Налазимо парафразе из 

дефтероканонске Књиге Товита, чију трећу главу Венлцовић врло сажето 

препричава: 

из тога реда е быѡ архаггелъ рафаилъ що е проводїѡ товіина сіина те га ѡжени и 
що е быѡ ѕлы дхъ прї ѡно невести сари те іѡ е морїѡ мжеве латы онога демона именомъ 
азмодена ѡтшїика га те га свѣза оу ѥгпатско пстыни да товы квара не чины (703а–

703б). 

                                                 
175 Упоредити са Дан 9, 2-24 и 10, 12-13. 
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7.4. Полемичке теме 

Међу Венцловићевим допунама посебно су уочљиве оне у којима настоји 

да истакне узвишеност и надмоћ хришћанства, односно православља, у односу на 

друге конфесије и религије. Он поручује да без „праве вере“, хришћанске, нема 

спасења, при чему са мање или више острашћености критикује некрштене, 

иноверне и припаднике других вера: 

те  како  кроз  адама  сви  вѣчномъ  смрђ  помир  то  ѥстъ  свимъ  некрщеникомъ 
безвѣрнимъ  по  ѡво  имъ  смрти  дше  до  пакла  ид  тако  пакъ  крозъ  христово 
вѣрованѥ сви жіивы з дшами оу вѣчноме животованю ѡстаю (658б);  

догѥ намъ христосъ да насъ кои смо  нѥгово прааво вѣры и  христїанскоме 
заакон изподъ смрти адове ѡткпи (721б). 

Може се рећи да се ова тема посредно или непосредно провлачи кроз 

већину Венцловићевих коментара. Овакво настојање не може се посматрати 

издвојено из друштвеног и историјског контекста. У Гаврилово време Срби у 

Угарској били су под великим притиском да се приклоне унији. Стога није 

случајно што су међу његовим изворима били Лазар Баранович и Јоаникије 

Гаљатовски, украјински беседници прослављени у борби против уније у Русији.176 

Прерађујући њихове беседе, Венцловић преузима разрађени полемички апарат 

ових аутора. Уз то, настоји да излагања употпуни и прилагоди својој средини. 

Упозорава да су све друге вероисповести лажне и јеретичке, наглашавајући 

да је само једно право крштење и само једна права вера источне, апостолске, 

саборне цркве: 

защоно ѥдна е таа праава истинна що е ѡ бог наша православна вѣра а дрго свѣ е 
лажа  акаръ  чїа  вѣра  была  оу  свако  се  находи много мало  ли  понеко  хисе  ѥресы  ѕле  плеве 
своеволне  за  инатъ  како  е  ѥданъ  богъ  тако  на  свѣт  ѥ  и  ѥдна  божїа  црква  ѥдно 
крщенѥ прааво и ѥдна вѣра источне апостолске съборне цркве (724а). 

Наглашава и да Богородица посебно штити оне који се одлучно боре за 

православну веру: 

                                                 
176 Опширније о томе видети у поглављу 2.5. 
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ѥръ она и врло желиво миле бога и спажаа ѡдъ беде те люде кои бога милю и 
поредъ бога за православн вѣр оустаю ѡтпирђи ѥ (707а–707б). 

Иако је у својим проповедима посебну пажњу посвећивао борби против 

уније, Венцловић се осврће и на проблем исламизације, који је и даље био 

присутан, пре свега у старој постојбини. Стога нам је привукао пажњу један 

сегмент о борби против јеретика и Јевреја, у који је он унео и Турке, иако их 

аутор предлошка не наводи: 

тко се орли те оустае за свою вѣр и зааконъ жстр надпирђи се спрођъ кои ѥретіика 
траака ли и жидова кои хле и рже христїанск вѣр вичђи на нихъ  са затицаанѥмъ 
своимъ крто се држеђи с размомъ без стрчаня (707б). 

Важно је, међутим, истаћи да насупрот наведеним ставовима о 

неприкосновености „једне праве вере“, налазимо и позив на помирење и 

јединство, љубав и мир међу свим људима. Венцловић наводи да су пред Богом 

сви једнаки и да је важно молити се за све људе, не само за хришћане: 

защо без людске мегюсобне любови  свога  спасенїа дшевна не можемо имати а то 
насъ привлаачи милокрвство  съ  свима држати кадъ  се  за  све люде бог молимо те не 
текъ само що се христїани с отога мегю собомъ лѣпо се почитю и пазе се него и ѕлочестнике 
невѣрне и наше ѕлотворе дшмане (723б);  

зато свда стоеђи наши свещеници кано ѡбщіи ѡтци мир проміишляюђи имъ за 
све  люде  и  стараюђи  се  ѡ  свачїѥмъ  спасенїю  по  нно  джности  моле  се  ѡ  свѣм  свѣт 
ѥднаако да богъ сміиры мегюсобно вилааетъ те  свакы радъ немира да престане  земли 
ратъ и рааздоръ оу вѣри таа инаатъ и смђня що е многаа (724а). 

7.5. Морализаторске и поучне теме 

Нема сумње да су међу Венцловићевим оригиналним сегментима 

најбројнији они у којима јеромонах Гаврил износи различите морализаторке и 

поучне савете. Под морализаторским саветима подразумевамо оне који говоре о 

етичким нормама хришћанства. Они су код Венцловића најчешће неодвојиви од 

својеврсних поука о владању у цркви, у свакодневном животу и у односу према 

ближњима.  
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Чести су сегменти у којима се слушаоци позивају на безусловну љубав и 

милосрђе, нарочито према слабијима, несрећнима, болеснима и немоћнима. 

Венцловић неуморно инсистира на овој хришћанској заповести, која прожима све 

књиге Новог завета и патристичку мисао.  

У тексту који наводимо он истиче да је љубав према ближњима важнија и 

од типиком прописаних „многометанија“ и постова, односно да суштина вере 

увек мора бити испред форме, што представља и једну од главних окосница 

расправа Христа са фарисејима и јудејским свештеницима.177 Венцловић је 

сличну ситуацију препознавао у својој заједници. Страхопоштовање народа према 

цркви и црквеним великодостојницима, као и социјалне и материјалне разлике 

међу парохијанима погодовале су окружењу у којем је превасходни значај имало 

испуњавање очекиваних друштвених норми, док су суштинске вредности 

православља често биле занемарене.178 

милокрвства  пожалива  више  ѡдъ  насъ  истеже  богъ  више  неголи  справе  кое 
подшне сва е нѥгова господъства тафра и помпа  людскоме милокрвств и жалѥню по 
брађи намъ своіѡ нелагодно и неволно що е то пропатити намъ що мчно с постараанѥмъ 
за брађ врло е то брађо оугодно и приватно господ бог ѡдъ насъ више ѡтъ поста и 
многометанисаня  ѥръ  ѡ  томе  велик  заповедъ  божїю  имаамо  помаагати  неячи  и 
оскднимъ тжніикомъ (722б–723а); 

дргаа  е  форма  пощеня  и  поклонъ  ѡдъ  манѥ  рке  не  господъскаа  него  да 
речемъ како своме конши дрг брат км прїателю ли коме що се ѡвде издааѥ то се зове 
длїа (709а). 

Венцловић у моралистички контекст ставља и друге теме које сматра 

важним за духовни живот појединца. Најчешће су то однос према ближњима, 

однос духовног и телесног, блуда и чедности, однос између полова, између 

богатих и сиромашних. 

О потреби да се духовно претпостави телесном Венцловић каже: 

                                                 
177 Видети нпр: Лк 11, 37–54, Мк 2, 23 – 3, 6. 

178 Видети поглавље 2.3. 
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да више к отоме не бдемо оу вражїем робств ходеђи намъ по свои воля желиво и по 
свакомъ  грѣх  вааляюђи  се  него    чистоты    правды  слободни  боравимо не 
овосвѣтожеливцы ама ѡ дши и ѡ бог да имаамо свою намъ заабав (721б); 

Я міи  садъ  оу  ѕлоби  жіивђи  к  овомъ  свѣт  съ  свѡмъ  наатромъ  прилеплѥны 
тѣлесн волю испняюђи цѣло а не дшевн кою за що ли тамо мисліимо плађ ѡдъ бога 
имати него толико да се діиль препорчемо пресвето дѣвы маріи владычици нашо 
богородици (720б). 

Занимљиво је поређење овоземаљског богатства и славе са телесним и 

грешним: 

тко  се  тѣлено  држы  та  бог  оугодити  не  може  него  овоме  свѣт  по  врааг  волю 
траажи да е богатъ чвенъ и вигѥнъ (722а). 

Причу из предлошка о анђеоским хоровима Гаврил даље разрађује 

наводећи који ће људи и на који начин заузети упражњена места палих анђела. 

Истиче да посебну хвалу и дивљење заслужују „девственици“ – они који су у 

чедности провели цео живот, међу које убраја и „праве калуђере“. Ова синтагма 

може се протумачити и као дискретна референца на стање међу монаштвом.179 

С  людма  добры  и  богобоязливы  изарадъ  свое  милости  и  пречисте  м  дѣвы 
марїе  нѥгове  драаге  матере  по  волности  христосъ  богъ  нашъ  испняа ѡніи  свѣтъ 
празна места ѡткдно с испали ѡвіи ѕли ангѥли що се садъ изподъ неба выяю и како е 
горе кое  аггелско  хоро ѡтъ кое  рке  више више тако по нма кѥ горе и добре  христїанѥ 
више више разреЂивати за стаянѥ коино ѡвде за овога живота болѥ болѥ оузбд раадилы ѡ 
дши  се  подижђи  оу  шестоме  хор  бораве  све  аггелскаа  господа  тамо  мегю  нма  кѥ 
боравити  дѣвставницы  неженѥны  люди  и  дѣвоке  кои  с  се  до  свое  имъ  смрти  чисто 
здржалы  те  се  ніис  оу  себы  разждизали  ни  що  неваляло  перилы  поганеђи  себе  и  праавы 
калгѥры (704б–705а). 

Међу заслужним „девственицима“ су и супружници који „као брат и сестра 

сиротињски живе“: 

                                                 
179 О Венцловићевој критици монаштва видети нпр: Павић, Милорад, Гаврил Стефановић 
Венцловић, Београд 1972, стр. 113‒115. 
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и  пакъ  женѥны  а  чисто  с  се  ѥдно  држали  те  ніис  лежали  заѥдно  него  каа 
братъ и  сестра до  смрти  се пазилы по  сиротински  се живђи  с трдомъ без  сваке  хіиле   
пост оу молитвы ѡтъ свога рааденя половиц за дш издааюђи (725а). 

У беседи Јоаникија Гаљатовског о анђеоским чиновима и редовима, 

Венцловић користи прилику да се надовеже на тему из предлошка и допуни је 

својом критиком уживања у овоземаљским пропадљивим добрима, која кваре 

човека и сврставају га у редове ђавола, односно похвалом духовног уздизања у 

тежњи за вечним животом: 

тко лї е ѡтъ свое младости до смрти све текъ врло ѡ дши радїѡ а за свое тѣло 
нища нїе маарїѡ нитъ се е кадъ на що срдїѡ ѡвде та кѥ по  наагорнѥмъ хор быти 
како и  ѱалм се піише свакоме по нѥгов посл онога свѣта богъ кѥ исплаатити а тко ли 
се све стараѡ само ѡвога свѣта како ђе се лепо ѡбживити да е болї и напреднїи таа саамъ 
може то  знати да тамо вѣђъ нища некѥ имати ѡтъ  свега  е маазлъ ѡстаѡ ни пристаѡ 
тамо ни ѡвамо а тко ли іѡще по ѕліи птовї е ходїѡ и с неправдомъ се е  ѕлобы жіивїѡ 
тымъ е место ѥдно з Ђаволи вѣчнаа мка (699а). 

Поједини морализаторски делови Гаврилових проповеди сачињени су од 

низа практичних савета за свакодневни живот у складу са хришћанским начелима. 

Беседник позива на самопреиспитвање, уздржавање од свађа, оговарања и 

мешања у туђе послове: 

ако се валяло  любави држіимо те се ѥднако за све люде моліимо и ѡ свѣм бога 
благодаріимо  наалетъ  з  добромъ  подносимо  никога  не  кдіимо  ни  ѡпадаамо  с  отога 
држааня се таква свако благо доходы и рине Толико брађо да се просвѣстимо що міи саами 
чинимо ни на кога да не ѕлобіимо свакы гаарезъ каѵг ташкаюђи са ща ли се згааЂа с отога 
ѥзыкъ за збе лепо е држати и рке съзжмїати к себы (724б–725а). 

7.6. Однос према молитви 

Стална и усрдна молитва је, поред љубави према ближњима, још један 

важан мотив у оригиналним деловима проповеди. Молитва заузима посебно место 

међу темама у Венцловићевим допунама Беседа на Благовести. Он на различите 

начине покушава да прикаже њену важност и место у животу православних 

верника. 
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Гаврил проповеда да молитва треба да претходи свакој одлуци, и да буде 

присутна у „сваком ходу и послу“: 

ѡ брађо христїани весело  слжите господ бог   свакомъ вашемъ ход и посл 
весело божїе име оузимаате прво напредъ споминюђи га (670а). 

Истиче и да је молитва дужност хришћана према Богу, који се о свима и о 

свему стара: 

ѥданъ  богъ  коино  е  све  и  сътворїѡ  све  то  свдаа  знаа  и  прегледа  гдѣ  що  подъ 
своіѡмъ  ркомъ имаа що ли се где чины а міи  смо джни ѡ свем хвалити га и  славити 
(660а). 

Молитву ставља и у контекст међуљудске солидарности, чију важност 

стално наглашава, наводећи да су чланови заједнице, када нису у могућности да 

на други начин помогну ближњима у невољи, дужни да се за њих неуморно моле: 

с враагомъ и с овымъ свѣтомъ на нашемъ крщеню ѡбѣђали смо се воѥвати да не 
дараамо  натраагъ  валя  намъ  ѡдъ  ѕла  закриліивати  и  браанити  свакога  човѣка  и 
поредъ бегѥны оустаяти с ѡтимаанѥмъ ѡтъ ѕла ако ли що саами собомъ ніисмо кадри 
помођи  ни  кога  добра  имъ  прибавити  а  ѡно  тжно  бог  се  за  нихъ  молимо  да  имъ 
поможе то можемо кои ѡ томе хаата и нааглы помођъ оучинити и хође га богъ послшати 
(723а). 

Такође, сматра да је веома важно шта човек молитвом тражи од Бога. Бог, 

како каже Гаврил, неће услишити себичне жеље за овоземаљским добрима које 

нису „души за хвајду“: 

ако е наша прошня по божїіѡ вол те нїе що спрођъ на кое ѕло доконаанѥ и светске 
тафре достаткѥмо то що просимо а ако лї е дши на кваръ  томе знаамо да нема нища 
що е право и дшї е за хвад на гледанѥ сиромаашїи и немођнїи на кое добро чиненѥ  
томе наша молѥня слша и даае намъ свакадъ нааспорно господинъ богъ (726б). 

У једном коментару подучава слушаоце одговарању на литургији, током 

јектеније,180 у којој, између осталог, стоји и молба Богу да се сви људи уједине „у 

једну хришћанску цркву“. Стога се Гаврил пита: како је могуће да „кунемо и 

                                                 
180 Видети нпр: Трифуновић, Ђорђе, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, 
Београд 1990, стр. 128. 
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псујемо“ оне за које се у цркви молимо? Ово преставља још једну манифестацију 

његовог сталног настојања да укаже на лицемерје у међуљудским односима и на 

површно, формално практиковање православља: 

єда би се сви наароди и ѥзыци прикпилы  ѥдн хрисђанск цркв то оу ѥктенїа 
на свакомъ црковномъ правил говоре попови а и міи пакъ на то ѡдговаарамо те велымо 
господи помил и пода господи є пакъ како да можемо кога [724б] клети и ѱовати 
хлити ли за кіимъ нїе лъ то голема грѣхота спрођъ божїе заповѣсти ржити люде кадъ 
е богъ заповѣдїѡ благосивляти и молити се а не клеты оуѥдно брађо да се за све молимо 
по заповѣди намъ метанишђи до землѥ предъ богомъ  да би  свїю помиловаѡ  саамъ 
ѡтъ свое м добре волѥ преволяатъ (724а–724б). 

О значају који Венцловић придаје молитви сведочи и следећи цитат. 

Беседник прво парафразира текст оригинала у којем се говори о молитви за све 

ближње, а посебно за надређене и за оне који су на власти. Затим додаје подужи 

текст у којем образлаже неопходност свакодневне молитве за све, од највећих до 

најмањих, за пријатеље и непријатеље, а за опште добро и појединца и заједнице. 

Настојећи да оствари непосредан однос са паством, он чак лично преклиње своје 

слушаоце да се труде да буду што ревноснији у молитви и испуне ту „заповед 

Божију“ која „није мучна“. Наглашава да дужност непрестане молитве није само 

свештеничка, већ и свих верних: 

я кадъ єто заповѣда се намъ за наше пакостливе ѕлотворе молити се да що би рекли 
єда за свою брађ не валя нам се бог молити та то намъ и єстъ велика джностъ за све 
христїане молити се понааболма за наше старїе за цара и господ м за свое спахїе за 
вощане  и  поглавааре  нхове  за  кнезове  свое  и  біирове  за  сво  рѡдъ  и  прїателѥ  мобе  и 
прошне на добро имъ за нихъ господ бог оусрдо валя доносити наше ѥрно нно оу міир 
боравлѥнѥ и  слобода  насъ ѡдъ  ѕла  закланя  и бриг  намъ  с  наше  глааве  скіида міиростъ 
даае  зато  по  заповѣсти  божїіѡ  како  е  саамъ  крозъ  пророка  исаїю  рекаѡ  богъ  віи 
свещеницы молите  се  и  говорите  моимъ  людма  да  моѥ  заповѣди  слшаю  и  творе  данъ  на 
данъ велы ѡни мене ищ а саами собомъ оудаалюю се ѡдъ мене с престпліиванѥмъ мога 
ми заказіиваня и како да и нагледамъ како ли ђ имъ помођи кадъ сами себы ѕло копаю 
єво  и  я  вам  се  лепо  моліимъ  и  за  бога  васъ  просіимъ  бааръ  т  заповѣстъ  божїю 
испняте  що  нїе  мчна  свесрдо  се  за  све  те  люде  по  подретл  и  по  ред  више  искаазате 
молите како за хрискяне тако и за иновѣрце ѡ живот ѡ здравлю ѡ спасенїю за  сређ 
имъ и бериђъ ѡ міирноме боравлѥню на воски съчваню и надбыяню наше непрїателѥ коино 
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ищ да насъ погазе и наше добро с ягмомъ развк за неверне да и богъ на праав вѣр и 
зааконъ  христїанскы ѡкрене  и  таа  за  нхъ  наша моба  велико  е ѡдъ  насъ  приватна  и 
годна бог те и нама двострко дши и тѣл хвадише а аколи то неђемо чинити ни се 
молити грѣхот имаамо за то голем а грѣхъ е свакы дшогбацъ зато и ѡпетъ веліимъ 
тога  вамъ  дгованя  не  заборавляте  се  ни  се  що  ѡбнехаатите  прво  за  црковніике  ваше 
молеђи се после за вощане и за све люде защоно таа джностъ мобена дргъ за дрга не 
само  свещенном  ред  ѡтъ  христа  и  апостола  м  предаата  е  него  свіимъ 
христїаномъ  ѥднако  како  мшко фели  тако  и женскоме  стрк  молити  се  ѥднимъ  за 
дрге (725а–726а). 

*** 

Својеврсну синтезу свих наведених тема којима се Венцловић бави 

представља цитат који доносимо у наставку. Навод је у потпуности Венцловићев, 

тј. не садржи парафразе, већ Гаврил наставља и даље разрађује тему из предлошка 

о греху и покајању. Ово је један од најсмелијих и најсамосталнијих 

Венцловићевих сегмената, којим се он удаљава од изворног текста и проговара 

самостално. 

Гаврил, прилично оштрим тоном, критикује калвинистичко181 схватање 

опроштења греха, засновано на предестинацији.182 Венцловић инсистира на томе 

да искључиво поуздање у Божију милост, без личног труда и жртве – ако се човек 

„с муком не очисти и не испере“ – не може донети спасење. Критикује и 

духовнике који „бадава (олако) дреше и праштају“, јер ће и они заједно са 

грешником „муку теглити“. Човек се може спасти тек када „с језиком и срцем 

престане грешити и толико својих суза пролије колико је на крштењу воде на 

њега изасуто“. Позива се на свете оце, а све потврђује речима апостола Павла, 

слободно преводећи цитат из Посланице Коринћанима: „Ако за овога нам живота 

тек само у Христа се хоћемо уздати без нашега труда, то понајгори смо од свих 

људи.“183 Поређењем са савременим преводом овог навода видимо да му је 

                                                 
181 О калвинизму у Мађарској видети нпр: Kovacs, Teofil, „Kálvin és a magyarországi és erdélyi 
reformátusság”, http://www.c3.hu/~klio/klio103/klio022.html. 

182 O калвинистичком схватању опроштаја видети нпр: „Calvinism“, у: Encyclopedia of the Reformed 
Faith, D. K. McKim, D. S. Wright (ур.), Westminster/John Knox Press, Louiswille, Kentucky, U.S.A. 
1992, стр. 48–50. 

183 Упоредити са 1. Кор 15, 19: „И ако се само у овоме животу надамо у Христа, јаднији смо од 
свију људи.“ 
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Гаврил, променом реда речи, изменио смисао како би поткрепио своју тврдњу. 

Као закључни аргумент користи парафразу Христових речи из јеванђеља по 

Матеју.184 

а ако ли тко то мисли по калвинскы с поздаанѥмъ своимъ на божїю милостъ 
на божїю ли матеръ и на кое свѣце грешеђи и не ѡтстаюђи се да м се ѡпросте никадъ 
то неђе быти или пакъ оу томе држи ѡпрощенѥ що  се  е исповѣдаѡ и причестїѡ а не кае  се 
мчеђи свое тѣло та да и не мислы да е ѡпрощенъ  томе и на сдъ божїи з грѣхомъ 
хође  изађи  и  с  оніимъ  дховникомъ  заѥдно  кои  га  баадїава  дреши  и  праща  те  мк 
теглити  ако  се  ѡвде  с  мкомъ  не  ѡчисти  и  не  испере  кадъ  престане  човѣкъ  и  с 
ѥзыкомъ и срдцемъ грѣшити и толико свои сзаа пролїе колико е на крщеню воде на нѥга 
изасто ондаа вѣђъ знати кѥ да е прощенъ ѡтъ свега м грѣха тако светы отци казю 
нити  без  трда  ни  без  сзаа  коме  имаа  прощенѥ  а  слшадете  поздааницы  без  мке  за 
ѡпрощенѥ грѣхова свои що намъ апостолъ паваѡ казе пишђи къ коринтомъ оу зачел 
рѳ  ако  за  овога намъ живота текъ  само    христа  се  хођемо здати без нашега  трда  то 
понагоры  смо  ѡтъ  свїи  люды  єда  рече  христосъ  грѣх  е  накнаЂацъ  да  не  бде  то 
въздааси речено е комждо по дѣломъ єго (712б–713а). 

7.7. Допуне у беседама Јоаникија Гаљатовског и Јована 

Дамаскина 

У претходним поглављима било је речи о беседама Јована Дамаскина и 

Јоаникија Гаљатовског у Венцловићевој преради.185 Ове беседе се посебно 

издвајају својом садржином, разноврсношћу и преплитањем тема. Као што смо 

већ констатовали, Венцловићеве интервенције најчешће су тесно повезане и 

условљене текстом предлошка, па се углавном своде на појашњавање појединих 

садржаја из оригинала и повећавање динамике излагања. Будући да се ови 

предлошци својим садржајем разликују од других Беседа на Благовести, и 

поједине теме којима се Гаврил бави у својим допунама другачије су од оних у 

осталим беседама. 

                                                 
184 Упоредити са Мат 16, 27: „Јер ће доћи Син Човјечији у слави Оца својега са анђелима својим, и 
тада ће узвратити свакоме по дјелима његовим.“ 

185 Видети поглавља 3.3.3 и 3.3.5. 
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 Допуне у беседама Јоаникија Гаљатовског 7.7.1.

Беседе Јоаникија Гаљатовског можда на најбољи начин приказују 

Венцловићев просветитељски труд. Оне се разликују од других, између осталог, и 

по бројним референцама на различиту црквену литературу. Наиме, у тексту 

Јоаникијевог оригинала на маргинама стоје референце на књиге Светог писма, 

житија светих и сведочанства и предања из црквене историје. Велики број 

реферисаних текстова Венцловић уноси у свој превод, парафразирајући их и 

преносећи у колоквијалном тону. На тај начин, он настоји да својим слушаоцима 

ове садржаје приближи, наводећи податке до којих нису могли сами доћи, а који 

су неопходни за потпуно разумевање беседа. 

Не можемо са сигурношћу тврдити где је Гаврил проналазио назначене 

текстове. Претпостављамо да их је познавао од раније, срећући се са њима међу 

бројним страницама које је преписивао и преводио. Уношење оваквих допуна на 

још један начин показује Гаврилово искрено настојање да просвети слушаоце. У 

том смеру важно је приметити да овакве катихетске теме он настоји да приближи 

не само садржином, већ и начином презентације: поред тога што су писане 

језиком пријемчивијим простом народу, излагање је динамичније и живописније 

од оног из предлошка. 

Тако, на пример, у изворном тексту Гаљатовски тек овлаш помиње Св. 

Петра Атонског, а на маргини наводи житије на које се позива. Венцловић, пак, 

текст проширује ширим контекстом приповести о светитељу, уносећи своју 

парафразу житија:  

Каде  е  римскы  принципъ  петаръ  быѡ  наоумїѡ  покалгѥрити  се  те  се  ѥ  ѡдрекаѡ 
воевааня и  обрече  се до  свое  смрти  слжити господ бог  размишляваше  се  кдъ би на 
страан  ѡтишаѡ  да  нико  не  знаа  кдъ  се  е  подѣѡ  за  нѥга  оу  томе  оуказа  м  светаа 
богородица милостъ свою на сн м догѥ к нѥм те м то рече да иде тамо  аѳонск гор 
щоно се садъ светаа гора назіива и онде кѥ свое спасенїе стеђи боравлѥђи м насам и то 
онъ  такы  послша  и  оучины  те  бы  светъ  до  нѥга  е  пста  была  онаа  гора  онъ  е  првы 
населыи (696а). 

Сличан поступак примењује и на месту где Гаљатовски укратко наводи 

предање о Св. Меркурију. Венцловић га проширује слично као у претходном 



 

240 

примеру, али овде, поред катихетске улоге, живописан детаљ из житија служи 

истовремено и да остави утисак на слушаоца, чему у прилог стоје и наводи попут: 

„чекајући љуте смрти“, „тим часом он ђипи, лати своје копље“ и „хакну Јулијана с 

копљем у прси пронузи га“: 

тадааръ юлїанъ  с  перси  се  бїаше  и  говорааше  док  се  враати  по  кападођы  све 
христїане  да  погбы  а  ѡни    този  тзи  чекаюђи  люте  смрти  даню  нођ  с  плачемъ  по 
црква  се  молях  наавише  пресвето  богородици  да  и  с  отога  крталише  а  светы 
мченикъ меркрїе  лежаше  оу  квот  оу  велико  цркви  и  нѥгово  боно  копьѥ  више 
квота м стаяше преко чивїа обешено єто ти ѥднощъ текъ смотре светы великы василїе где 
догѥ богородица  цркви предъ квотъ мченика меркрїа те м рече да иде оубыти 
цара  юлїана  тымъ  часомъ  онъ  Ђипы  латы  свое  копѥ  оу  перско  земли  насредъ  таабора 
хакн ілїана с копѥмъ  прси пронзіи га и пакъ такы натрагъ догѥ ѡставы на место за 
белегъ крваво свое копьѥ леже  сво квотъ несвигѥно людма (696б–697а). 

На сличан начин, из Историје Барона Цесара186 доноси приповест о томе 

како је Богородица одбранила Цариград од персијске војске. Краћи навод 

Гаљатовског Венцловић знатно проширује, градећи свеобухватнију и живљу 

слику догађаја. Повремено, чини се, пушта перу на вољу, уносећи описе каквих 

извесно нема код украјинског аутора, попут „изађе у њихов табор с многима 

хубаво оденути фрацимерки и с млади ичоглани цареви“: 

Како  се  е  таа  прѡбаа  и  згодила  была  доста  птъ  с  таквимъ  нѥзинымъ 
цариград  ѡдбраніиванѥмъ  ѡдъ  непрїателске  воске  ѥданъптъ  быаше  подъ 
цариграадъ дошла тщена перска воска и наоколо ѡбколила загонеђи се юріишемъ да га 
оузм  єто  ты  ѥдномъ  доби  видеше  персы  гдѣ  ѥдна  врла  госпоЂа  кроз  капїю  градск 
изаагѥ  оу  ниховъ  тааборъ  с  многима  хбаво  ѡденти  фрацимеркы  и  с  млаады  ичогланы 
царевы  прознаше ѡни да  е  то  царица изнтра и  чинише  іѡ птъ  да иде к шатор 
везіиров  рекоше  заиръ  идє  да  проси  миръ  а  такы ѡставише  быти  се  докле  виде  що  ђе  се 
доконати  ама  то  бїаше  саама  светаа  богородица  що  и  чвааше  цариградъ  ѡдъ 
непрїателя  догѥ  ѡна  тако  с  тафромъ  до  шатора  везырова  крозъ  воск  трск  и  онде  е 
неста донекле ѡни чекаше що ис тога да бде пакъ многаа господа ѡдоше да виде що се то 
за много  доконааваа  те ѡна не излазы исподъ шатора  нити кога  хабра имаа  видеше ѥръ 

                                                 
186 О Историји Барона Цесара у Венцловићевим прерадама видети: Миловановић, Челица, „О 
изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића Венцловића”, Зборник Матице српске за 
књижевност и језик 29 (1), Нови Сад 1981, стр. 34–36. 
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нема е ѡнде нити ю е везіиръ видеѡ закле им се чдише се що би то было кадъ с е сви 
видели ѥръ  е ѡнде дошла не  свероваше него  се  за то  свадише мегю  собомъ  оудри де  чити 
пати  быше  се  и  секоше  та данъ  до  нођи  тща и погибе  на  страданъ ѡдоше изподъ 
цариграда своимъ птемъ натраагъ а и грци и потераше кадъ видеше ѥръ и е много изгинло 
те беже (700б–701а). 

Сличан наратив срећемо и у Венцловићевим проширењима текста 

Гаљатовског на месту где он указује на Житије св. Марије Египћанке Софронија 

Јерусалимског. Гаврилова допуна, за разлику од предлошка, садржи детаљан опис 

догађаја Богородичиног јављања Марији Египћанки. Шире посматрано, можемо 

рећи да је ово једна од особености Венцловићевих допуна – он настоји да код 

својих слушалаца створи комплетну слику, попут сцене на којој се одвија радња 

из житија. При томе, „ликови“ проговарају језиком који је слушаоцима близак и 

уверљив: 

каконо що  е  саама приврнла была марїю ѥгпатск  с крварства  іѡ к покаянїю 
кадъ се оу ѥрсалимско цркви она снаполя предъ ікономъ богородичномъ моляше 
а  никаако  не  дааваше  іѡ  се  оулезсти    цркв  да  цѣле  частніи  крстъ  свѣ  ѥ  нещо  с 
враата  црковны  натрагъ  ѡтріиваше  она  зато  оузе  плакати  предъ  ікономъ  свете 
богородице  том оуловї ѥ богородица и доведе к великомъ покаянїю проговоры к ніѡзи 
гласовито те іѡ рече ино да ніиси оучинила ты мааро него що ти веліимъ такы то оучины 
иди  преко  іѡрдана  и  тамо  кѥш  се  спасти    мир  како  ѡна  доч  та  гласъ  ѡдъ 
богородице що іѡ рече такы диже се и тркомъ ѡде за іѡрданъ  пстыню (712а). 

Једно место у слову Гаљатовског је, чини се, посебно надахнуло Гаврила. 

У другим наводима он се оквирно држи предлошка, а његове допуне заснивају се 

на сажимању и парафразирању делова приповести из црквене литературе који 

нису ушли у изворни текст. Овде се, пак, он неочекивано слободно удаљава од 

оригинала и развија причу. Приповеда о „злим бесовима“, који хришћане, а 

посебно „калуђере и попове“ желе „црне з душами да учине“. На тренутак се 

враћа предлошку да би у контексту свог излагања парафразирао речи апостола 

Павла, а затим наставља поуком о томе како човек може доспети у анђеоске 

редове: „голем рат и харц овде ш њима ваља да има који мисли тамо доћи“. 

Тога раадъ по свіи ты хораа аггелскы светіи люди разрегѥны и населяни хокѥ быти 
ѥрно  свако  е  то  аггелско  хоро  садъ  попразно  и  єѯиклкъ  е  мегю  ними  на  брою  каа  оу 
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кмпаны  овде  вояакаа  кадъ  е  манѥ  защо  из  свакога  онога  хора  понеко  хисе  изарадъ 
грдинѥ поизпадало е доле ѡдъ оны аггелскы арманды те се чинише ребелїе ѕли бесовы и 
пакостны нама а бог с отіимъ ѡдбїянѥмъ своимъ ѡдъ нѥга чіимъ ѡни да мог що 
надити него саами себы надише више ѡтъ снца бїах свѣтлы а кадъ ѡтпадоше црніи 
ѡдъ мраака ѡсташе толико с ѥдни христїани се боре а понавише с калгѥры и с поповы 
да и нихъ такве црне з дшами оучине како що с саами и свѣд и оу пакло кога на що 
по вол м грѣхъ наводеђи що кои човѣкъ зактева саамъ на тога и нде и на рк дааю 
м  то  находити  да  чины  и  сврше  свою  волю  зато  и  піишђи  светы  апостолъ  паваѡ 
влаад  нхов  ѡ  чем  ѡни  надъ  нами  имад  доказе  намъ  каа  добры  пастиръ  говоређи 
Брађо  нїе  наша  браанъ  и  ратъ  к  людма  по  тѣл  и  крвопролїиваня  Неголи  нашъ  е 
христїанскы  големъ  харцъ  и  тежакъ  бо  спрођъ  наши  дшевны  непрїателя  нашега 
ѕломля  к  начеломъ  и  властемъ  до  свѣтодржааца  помрчны  овога  вѣка  ѕліимъ  изподъ 
неба дховомъ ѡтндъ не допщаю ѡни тамо коме дођи оу онаа аггелскаа хора ѡткдно 
си ѡни испали големъ ратъ и харцъ ѡвде ш нима валяа да има кои мислы тамо дођи 
много щоща ѕла и неволѥ валя м подносити без язбе ѥръ знад ѡни то да богъ с людма 
ѡнаа  нихова  аггелскаа места  празна  испняа  зато  они  и  воюю  с  нами  боређи  се  и  на  ѕло 
наводеђи ѡдврађаюђи насъ на свое волѥ к овоме свѣт да бы она не достали и врло се мало 
тіи находы кои га трааже (699а–700а). 

 Допуне у беседи Јована Дамаскина 7.7.2.

Дијалошка беседа Јована Дамаскина у Венцловићевој преради посебно се 

издваја по карактеру и учесталости његових интервенција на тексту предлошка.187 

Можемо чак рећи да Гаврилова креативност и удаљавање од средњовековног 

поетског манира овде достижу свој врхунац када су у питању Беседе на 

Благовести.  

Стил и језик Гаврилових допуна нису без утицаја предлошка. Писан 

колоквијалним и непосредним тоном, изворни текст свакако је погодовао начину 

на који Венцловић иначе приређује Беседе. Дијалог између Богородице и 

архангела Гаврила већ је по својој форми одговарао Венцловићевој мисији – 

приближавању садржаја пастви – али он одлази и корак даље, осавремењујући га 

бројним колоквијализмима и детаљима који имају за циљ да радњу учине 

                                                 
187 У ранијем тексту истакнуто је да и сама изворна беседа привлачи пажњу тиме што у њој врхуне 
новине црквене књижевности када је у питању прича о Благовестима, у односу на одговарајући 
библијски односно апокрифни извор. Видети поглавља 3.2 и 3.3.5. 
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динамичнијом и уверљивијом. На пример, Богородица се обраћа анђелу са: чемъ 
брате що ми говоріишъ и то свѣ разбырамъ те видіимъ те како ніиси ты ѡтъ човѣка 
рогѥнъ  него  дхъ  си  алъ  не  знамъ  кои. Речима Челице Миловановић, Гаврил је 

„тачно осетио драмски, понекад чак комички набој текста који је имао пред 

собом, и врло спретно га пренео у српски говорни језик да би више подвукао 

писхолошке нијансе које се крију у једноставним али прегнантним дијалозима 

оригинала“ (Миловановић 1981: 38). 

Обратили бисмо пажњу и на један Гаврилов поступак о којем није било 

много речи у досадашњој литератури.188 У предлошку, реплике се нижу једна за 

другом, без нарације. На маргинама се, као у драмском тексту, налазе имена 

„ликова“ (Богородице, архангела Гаврила, Јосифа). Венцловић ове ознаке 

разрађује, додајући „глас“ наратора. На пример, на месту где у предлошку стоји: 

Єда аггель бѣяше въ снѣ явлеи ми се и рекы ми  

Венцловић наводи: 

рече іѡсифъ ... да лї е то аггелъ бїѡ що ми се е на сн оуказаѡ те ми рече (623а). 

Овим поступком он постиже већу разумљивост текста и лакше праћење 

дијалога.189 Такође, веома често, уместо једноставног рече  марїа Венцловић 

уноси додатни колорит у радњу, попут: На  то  ѡдговоры  чистаа  дѣвока  и  рече  к 

аггел мрщало натраагъ (608а). 

Гаврилово надахнуће не завршава се уметањем оваквих наративних 

сегмената, већ он интервенише и на управном говору. Његове допуне толико су 

честе и разноврсне да бисмо се усудили чак рећи да се унутар Дамаскиновог слова 

крије читава једна мала Венцловићева дијалошка беседа. Другим речима, ако би 

се издвојили његови сегменти разастути у виду допуна дијалогу из изворног 

текста, добио би се мање или више независан оригиналан Венцловићев дијалог. 

                                                 
188 Видети: Миловановић, Челица, „О изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића 
Венцловића”, Зборник Матице српске за књижевност и језик 29 (1), Нови Сад 1981, стр. 38. 

189 На неким местима, да ли због пада концентрације при преписивању или можда због тога што је 
изворни текст на том месту био оштећен на маргини, Венцловић губи синхронизацију између 
назначених ликова и њихових реплика. Тако се дешава да Марији припише Јосифове речи и 
обрнуто, али обилкујући их тако вешто да слушалац тешко може приметити да нешто није у реду; 
тек поређењем са изворним текстом постаје јасно где је дошло до грешке. 
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У прилог овој претпоставци као пример доносимо први део Дамаскинове 

беседе, при чему ћемо приказати само Гаврилове оригиналне, односно 

парафразиране сегменте. На местима где је то неопходно због контекста, 

навешћемо и поједине верно преведене делове изворног текста. Венцловићеве 

интервенције једнако су заступљене и у другом, трећем и четвртом делу ове 

беседе, што се може видети у првом прилогу, на странама 610а–615б, 616а–621б и 

621б–624б. 

Овим поступком нисмо желели да се залажемо за то да је Гаврил аутор 

„прве драме на српском језику“, како гласи у више наврата оспорена Павићева 

квалификација. Намера је била да прикажемо учесталост и садржајност 

Венцловићевих допуна, из којих се, на још један начин, може видети његова 

даровитост за речи, као и искрено и неуморно настојање да допре до својих 

слушалаца. 

Подсећамо да су у примерима које доносимо Гаврилове интервенције 

графички приказане на следећи начин: једноструком линијом подвучена су 

Венцловићева уметања; двоструком линијом подвучено је превођење 

синонимима; таласастом линијом обележени су слободнији преводи и парафразе; 

верно преведени делови текста нису подвучени. 

Одломак из првог дела беседе: 

На то ѡдговоры чистаа дѣвока и рече к аггел мрщало натраагъ ѡбіиЂи де ты 
момче  наѡколо  ѡдъ  мене  подалеко  ... ѡдовдъ  поскорїе  да  си  измакаѡ  ѡтстани  се  ты 

твога долазка к моіѡ кђи ... к отоме пакъ іѡ аггелъ налепо проговоры то рече к ніѡзи 
та послша ме мало дѣвоко док ти искажемъ по ред на що самъ к тебы послаатъ а не 
бди тако скоро плаха и жстра єво сво даавнашны договоръ садъ хокѥ богъ да доконаа те 
то зактеде на видело свіимъ изнети ... рече м ѡпетъ дѣвока видим те да си сасма лѣпъ 
и хбавъ момакъ с красна стаса цифрасто ѡдевенъ гиздава образа свѣтла алъ те чдне твое 
речи ми говорене ѡтъ тебе що и никадъ нисамъ чла  све ми се чины да нещо ты мене не 
вараашъ ... а єво и свога ми зарчніика я вѣђъ имамъ праведна човѣка те м знад 
люди чїа самъ подъ прстеномъ жена не пріистои ми се више з дргы момци свога разговора 
имати ни то и  саама зактевамъ чинити и  стидіим  се врло да би  с каквомъ мшкомъ 
страаномъ що беседити  а млаад момчадъ  ни видети не  зактевамъ  а камоли  да  сво 
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кои разговоръ сво имала би ш нима рече аггелъ та я те добро знаамъ како си ты чиста и 
пощена дѣвока тако да ти на свѣт нема дѣвоячкогъ паара зато самъ я ѡтъ бога и 
послаатъ дођи к тебы на поздаано толико послша ме сестро моя ... рече марїа чемъ 
брате що ми говоріишъ и то свѣ разбырамъ те видіимъ те како ніиси ты ѡтъ човѣка 
рогѥнъ него дхъ си алъ не знамъ кои ... алъ я доиста ніисамъ оне ђди да ме ласно на кою 
невалялостъ преволіишъ с ласкаанѥмъ ако бы кое маазлице преда мномъ изводїѡ  іѡще 
ты  никадъ  на  ѡвакв  тврдођд  дѣвок  ніиси  се  намерїѡ  ...  рече  аггелъ  знаам  те 

какве  сы  натре  дѣвоко  алъ  я  єво  тебы  лажливы  маазліица  не  доносіимъ  ... коласто 

свилено одело що га на себы носіишъ проказе те ѥр си с царскога подретла ... що и саама то 
свакадъ  исказешъ  говоређи  да  еси  таа  зато  ѡтселе  и  я  те  изобличемъ  що  си  коя  ли 
имаашъ быти ако ме послшашъ и рѣч ми пріимишъ рече дѣва що е хваде т тебы много 
и  зановѣтати  ... речє  аггелъ  но  велим  ти  да  кадъ  се  изврше  мое  ове  рѣчи  що  ти 
каажемъ  оу  свое  имъ  томе  време  ондаа  кѥш  се  сетити  и  прознати  томе  недознаномъ 
заподѣл оукаазъ тадааръ вѣђъ поче дѣвока распитіивати аггела с коимъ наачиномъ то 
може ѡдъ нѥ быти (608а‒610а) 

Имајући у виду овакве примере, чини се да се монах Гаврил на тренутке 

потпуно саживео са текстом – препушта му се, могли бисмо рећи да ужива у 

њему. У литератури, као и у досадашњем излагању, истицано је Венцловићево 

неуморно настојање на приближавању садржаја беседа пастви. Ипак, не треба 

губити из вида ни то да је овај преписивач у њима могао налазити и лично 

задовољство, утеху и разоноду, посебно у тренуцима самоће и разочарања, о чему 

и сам сведочи у једном писму: „Толико имјеју мало утјешеније здје и отраду што 

сам миран у ћелији, не имјеју које досаде ни гареза с ким, ни у цркви људске 

крамоље, ка у Коморану што сам подесио. Сâм сам у ћелији, сам у цркви 

настојник...“ (Павић 1972: 24)  
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8. Закључак 

Лик и стваралаштво Гаврила Стефановића Венцловића до сада су привукли 

пажњу бројних истраживача. Његов загонетни живот и богато дело проучавали су 

историчари књижевности, филолози, историографи, историчари уметности, 

етнолози и други. И поред свих напора, о Гавриловом животу се врло мало зна, а 

велики део његових рукописа ни до данас није представљен јавности. 

Многа питања у вези са овим вредним ствараоцем и даље су отворена. 

Биографски подаци су малобројни, непотпуни и неповезани, па се о већем делу 

његовог живота не зна готово ништа, а нису познати ни место ни време његовог 

рођења и смрти. Различита су мишљења о томе којој књижевној епохи припада 

Гаврилов рад, а у вези са тим се поставља и питање његове оригиналности. Није 

извесно ни колико је његово дело имало значаја у времену у којем је живео. 

Заслуге које му се, међутим, не могу оспорити су у томе што је, с једне стране, у 

време великог продора рускословенског језика био међу последњим писарима 

који су остали доследни србуљској традицији. Са друге стране, био је један од 

првих који су народни језик увели у књижевност, па и у богослужење. 

Превођењем важне богословске литературе настојао је да својој пастви приближи 

дела писана на њима тешко разумљивом црквенословенском језику, попут беседа 

светих отаца, али и савремених барокних писаца, у оно време познатих 

украјинских проповедника Лазара Барановича, Јоаникија Гаљатовског и других. 

Циљ нашег рада био је да се пре свега филолошком анализом рукописне 

грађе, која до сада није у већој мери проучавана, покаже Венцловићева књижевна 

и језичка даровитост, као и рад на приближавању сложених богословских 

садржаја необразованом народу. Поред тога, његова дела посматрали смо и као 

сведочанство о друштвеним приликама и духу времена.  

Тема истраживања биле су беседе на Благовести у преводу и преради 

Гаврила Стефановића Венцловића, које се налазе у рукописној књизи Слова 

изабрана, завршеној 1743. године. Нашу грађу чини тринаест беседа: два слова 

Јована Златоустог, слова Јована Дамаскина и Максима Исповедника, пет слова 
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Лазара Барановича, два Јоаникија Гаљатовског, тлкованије, поученије и пролог на 

Благовести. 

У намери да се приближимо Венцловићевим беседама осврнули смо се 

најпре на историју установљења и обележавања овог празника, која је уско 

повезана и са развојем беседа на Благовести. Истражили смо како су се оне 

развијале кроз векове, од изворне приповести из Светог писма, преко Јаковљевог 

Протојеванђеља и слова светих отаца, до Венцловићевих извора. 

Након прегледа отачких беседа, приказали смо који су елементи овог 

новозаветног апокрифа, на који начин и посредством којих извора доспели у 

беседе које читамо у Венцловићевој преради. 

Затим смо се бавили идентификацијом Гаврилових предложака, 

разматрајући изворе из којих је наш проповедник највероватније преузео беседе 

на Благовести исписане у зборнику Слова изабрана. Велику помоћ при 

идентификацији извора представљала је чињеница да је Венцловић прилично 

прецизно и доследно наводио предлошке које је користио. Следећи ове наводе, 

Венцловићеве изворе потражили смо најпре у библиотечким фондовима Епархије 

будимске и Архива САНУ, међу књигама које су му могле бити на располагању. 

За текстове које нисмо пронашли у овим библиотекама успели смо да 

идентификујемо по један или више одговарајућих извора у другим доступним 

словенским рукописним, односно старим штампаним књигама. Ради се о 

текстолошки истим или веома сличним беседама записаним у зборницима који, 

међутим, већином нису могли бити доступни Венцловићу, било по времену 

настанка, било по месту на којем су се налазили.  

У досадашњој литератури било је више дискусија о томе да ли је Гаврил 

своје беседе записао пре или након што их је изговарао, као и да ли их је говорио 

напамет или читао. Дужина појединих беседа навела је на сумњу да су оне уопште 

могле бити у целини произношене у цркви. Полазећи од начина на који је сам 

Гаврил у насловима беседа упутио на њихово место у богослужењу, може се 

закључити да оне извесно јесу читане на службама. Типиком је, наиме, 

предвиђено да се дужи текстови могу поделити на више делова и читати у више 
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наврата, чак и у неколико дана, што управо одговара начину на који је Венцловић 

изделио текстове беседа, чак и када таква подела не постоји у изворном тексту. 

Осим тога, у досадашњим истраживањима Гаврилове беседе претежно су 

посматране у контексту црквених проповеди, при чему најчешће није указивано 

на то да поједина слова светих отаца имају своје место у богослужењу и као 

типиком прописана чтенија (читања). Тако се, на пример, Друга беседа Јована 

Златоустог може изговарати као проповед, али и као једно од чтенија на 

Благовести. Поред тога, међу своје беседе Гаврил је уврстио и друге жанрове 

црквене књижевности ‒ пролог, тлкованије и поученије ‒ које имају прецизно 

одређено место у богослужењу, које и Венцловић доследно наводи. Ова чињеница 

донекле је у супротности са до сада често заступаним ставом да у Гавриловом 

књижевном стварању постоји оштра граница између богослужбених текстова, на 

црквенословенском, и оних намењених „простим људем на разумност“, на 

народном језику. Можемо, дакле, закључити да је Гаврил и део текстова 

богослужбене намене – чтенија – преносио на народни језик. 

Одлике Гавриловог правописа и језика посматрали смо на свих тринаест 

Беседа на Благовести. Сагледали смо основне одлике, навели њихову учесталост 

и подвукли типичне карактеристике. 

У досадашњим истраживањима установљено је да Венцловићев језик има 

особине сремских говора. У складу са тим, и у Беседама срећемо читав низ 

икавизама карактеристичних за сремске говоре. Такође, у нашем корпусу 

налазимо потврду и свих других у литератури наведених одлика Венцловићевог 

говора, као што су доследни ијекавизам дијете, 3. л. мн. презента на -ду, 

аналошко почетно о именице отај и др. 

У рукопису Беседа налазимо приличан број великих слова, пре свега у 

виду орнаментисаних иницијала. У осталим случајевима, тешко је уочити неку 

правилност у погледу употребе великог слова: оно се понекад пише на почетку 

већих смисаоних целина, понекад на почетку реченице, али врло често и у 

средини реченице. 
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Венцловић употребљава готово искључиво дебело јер (ъ), а може се рећи 

да танко јер (ь) пише само по изузетку. Разлоге за писање дебелог јера треба 

тражити, између осталог, и у томе што се Венцловић, као и остали Рачани, служио 

руским црквеним књигама, од којих је неке и сам преводио и прерађивао. 

Означавање гласа е прилично је недоследно. Он се обележава словима е и 

ѣ. При томе се прво слово јавља у две варијанте: тзв. уско е и тзв. широко є. На 

почетку речи широко є пише се око десет пута чешће него е и у тој позицији може 

означавати било е било је. У појединим речима је за обележавање вокала е 

преферирао некад е, а некад ѣ. Иначе, пошто је његов језик у основи екавски, е и ѣ 

није разликовао у изговору, па се није трудио ни да их разликује у писању, за шта 

налазимо доказе на скоро свакој страници рукописа. Често на малом простору 

срећемо различите случајеве мешања е и ѣ. 

Слично важи и за писање слова и и ы. О томе да у њиховом писању није 

било неке систематичности и доследности сведоче, поред осталог, и примери у 

којима на врло малом растојању у истим облицима имамо написано час и час ы. 

Једна од најособенијих Венцловићевих правописних црта, не само у 

Беседама већ и у другим његовим рукописима, јесте писање удвојених вокалних 

слова. У нашој грађи најчешће се јављају удвојено аа (иза меких сугласника яа) и 

удвојени вокали, најчешће іи, ређе їи, сасвим ретко ы, ї, ыи, і. Писањем 

удвојених вокалских слова Венцловић обележава дуге слогове под акцентом, као 

и постакценатске дужине. Ни у једном ни у другом случају означавање удвојених 

вокала није спроведено доследно, већ се оно може окарактерисати само као општа 

тенденција. 

У погледу обележавања гласа ј влада велико шаренило и има доста 

недоследности. Сам глас ј обележава се словима , і, и, ѵ, , док се групе ја, је, ју 

презтежно означавају лигатурама я, ѥ, ю,  иако и ту има приличних одступања. 

Венцловић је лигатуре писао доста произвољно и недоследно, што се нарочито 

односи на я и ѥ у позицији иза вокала.  

Сугласнике ћ и ђ Гаврил обележава на више начина. Најчешће их пише 

двема варијантама старога слова ђерв (ђ). Словима ђ и Ђ обележавају се 
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сугласници ћ и ђ у домаћим и страним речима, у различитим положајима. Ређи 

начин писања ћ и ђ је помоћу к, г я, са лигатурама ѥ, ю. Писање група ћа, ће, ћу, 

ђа, ђе, ђу у целини носи печат случајности и несистематичности. 

Групе љи, њи Венцловић често ижицу с дијерезом (): вол, нма. Овакав 

начин писања сматра се Венцловићевом иновацијом.  

У писању слова х постоји изразита несразмера између великог броја 

примера у којима се оно чува у корену речи и ретких места на којима је 

изостављено. Узроке овој појави треба тражити пре свега у јакој ортографској 

традицији и утицају предложака којима се Венцловић служио, нарочито ако се зна 

да је у његово време процес губљења х у многим штокавским говорима био већ 

далеко одмакао. 

Приликом анализе Гавриловог преводилачког поступка, посматрали смо 

начин на који се он односиo према предлошцима, као и у којој мери се одважавао 

да и сам проговори кроз беседе које је преводио. Поређењем одабраних девет 

беседа са претходно идентификованим изворима покушали смо да укажемо на 

неколико основних праваца у његовом раду на адаптацији текста. Настојали смо 

да, колико је то могуће, јасно раздвојимо и обележимо места која су верно 

пренесена на народни језик, места која су слободније преведена или 

парафразирана и она која немају паралеле у изворном тексту. 

Као најчешћи и најмаркантнији Венцловићев поступак препознали смо 

проширивање текста предлошка. Проширења се јављају у виду сегмената 

различите дужине: понекад се они састоје из само једне или две речи, а понекад 

од целе реченице или више реченица. Посебно су занимљиви они сегменти у 

којима се Венцловић удаљава од оригинала и уноси делове који не само што 

немају паралеле, већ нису ни строго везани за контекст предлошка. Оваква места 

нарочито су значајна за проучавање оригиналности Венцловићевог стваралаштва. 

Покушали смо, такође, да сагледамо колике су Гаврилове допуне у односу 

на изворни текст. Показало се да наш вредни писар није увек био једнако 

инспирисан предлошком. Венцловићеве интервенције на беседама из Кључа 

разуменија, Учитељног јеванђеља и на Дамаскиновој беседи, чине приближно 
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половину текста, док, са друге стране, у беседама из Труби словес оне износе свега 

једну петину.  

Даље, показало се да Гаврил повремено изоставља поједине делове 

предлошка, али је број оваквих примера знатно мањи од броја допуна.  

Венцловићеве интервенције одликују се недоследношћу, како при 

додавању, тако и при изостављању сегмената. Сегменте које у неким случајевима 

изоставља, у врло сличним ситуацијама он додаје изворном тексту, при чему није 

могуће установити неки одређени критеријум за ове поступке.  

Посматрали смо и на који начин јеромонах Гаврил преноси, односно 

преводи поједине изразе. Понекад он дословно преводи или чак преузима реч из 

предлошка, али се чешће труди да измени, оживи и приближи текст слушаоцу 

настојањем на избору што различитијих и живописнијих изражајних средстава на 

народном језику. Повремено је, у трагању за разноврснијим изразом, донекле 

одступао од значења изворног текста, али је при томе смисао остао исти. Посебно 

су драгоцени примери Венцловићевих покушаја да компликовану и мало 

разумљиву терминологију описно пренесе на народни језик. Објашњења на 

народном језику најчешће иду у смеру појашњавања преведеног текста. Међутим, 

у појединим случајевима Гаврил бира сложенији израз од оног у изворном тексту. 

Многи истраживачи истакли су да је Венцловић књиге за богослужбену 

употребу само преписивао српскословенском редакцијом, а да је беседе, које нису 

строго богослужбени текстови, преносио на народни језик сa жељом да их учини 

што разумљивијим и доступнијим. Познато је, такође, да се у оквиру беседа 

налазе се и преводи делова Светог писма за које није имао претходних узора на 

српском народном језику. До сада, међутим, није често запажано или довољно 

наглашавано да су поједини библијски цитати које је Гаврил преводио, 

истовремено и део православне химнографије. Поред тога, у прерађеним 

текстовима налази се и химнографија која није заснована искључиво на цитатима 

из Светог писма (тропари, кондаци, акатисти и др). Неки од ових текстова, или 

бар њихови делови, врло се често, чак и по неколико десетина пута понављају у 

анализираним беседама. Тако с правом можемо рећи да је Венцловић пионирски и 
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супротно начелима средњовековне диглосије преносио и православну 

химнографију на народни језик. Извесно је да ови преводи нису заживели у 

богослужбеној употреби, али су његовом заслугом садржаји ових делова „појућег 

богословља“ вероватно по први пут постали разумљиви „простим људем“.  

Као ни у претходно посматраним одликама Венцловићевог преводилачког 

поступка, ни у овом случају не можемо приметити доследност или јасан принцип. 

Поред тога што је смело и вредно преводио на народни, Гаврил је поменуте 

садржаје неретко остављао на црквеном језику. Понекада се идентични делови 

химнографије могу пронаћи и на народном и на српскословенском језику. Честа 

појава је и мешање језика ‒ Венцловић наизменично користи народни и црквени, 

понекад чак и у оквиру исте реченице. Ово потврђује у литератури изнету 

претпоставку Ч. Миловановић да се „са оба језика он лако и природно служио“. 

Томе у прилог говори и чињеница да у неким, додуше веома ретким случајевима, 

Венцловић интервенише чак и на црквенословенском тексту. 

Кад је реч о стилу и језику, истраживачи су једнодушни у оцени да је 

Венцловић у својим списима показао изузетан језички таленат и велико стилско 

мајсторство.  

Венцловићева лексика под снажним је утицајем диглосије, која се огледа у 

напоредној употреби двају језичких идиома: црквенословенског српске, ређе 

руске редакције – с једне стране, и народног – са друге. Поред низа фонетских, 

морфолошких и синтаксичких црта карактеристичних за црквенословенски језик, 

у тексту Беседа налазимо мноштво црквенословенских лексема са 

српскословенским или рускословенским ликом. Типична црта пренета из 

црквенословенског је и апсолутни датив, који је Венцловић очигледно као готов 

модел преузео из предложака којима се служио, али га је обилато користио и у 

деловима текста у којима преовладава народни језик. Апсолутни датив је код 

Венцловића нешто модификован и упрошћен у односу на црквенословенски. 

Језички израз са народном основом у Беседама представљен је великим 

бројем речи, израза и конструкција који су део народног језичког блага и не 

налазимо их у црквенословенском, руском или у другим предлошцима који су 
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Венцловићу били доступни. Тим наслеђеним лексичким благом Венцловић се 

обилато и зналачки служио, али ни њему самом није била страна језичка креација, 

било да је реч о његовом оригиналном стваралаштву или његовим преводима и 

адаптацијама. Лексичком фонду народног израза припадају како обичне, стилски 

немаркиране речи, тако и бројни разговорни, шаљиви и пејоративни 

квалификативи, узвици, као и фразеологизми. Као експресивна језичка средства 

Венцловић радо користи и именице субјективне оцене ‒ деминутиве, 

аугментативе, хипокористике и пејоративе. Хипокористике Венцловић не гради 

само од заједничких именица, већ и од личних имена (Марија, Јосиф, Гаврил), 

најчешће у вокативу, попут „Маро“, „Јосо“, „Гавро“ и сл. Ипак, учесталост 

употребе разговорних конструкција и колоквијализама, као што је већ истицано у 

литератури, није увек показатељ Венцловићеве оригиналности у смислу потпуне 

независности од предлошка.  

Венцловићеву лексику карактерише и знатан број турцизама, од којих су се 

неки одржали и до данас. Посебно су занимљиви они који се не могу наћи у свим 

речницима савременог српског језика, понеке нисмо пронашли чак ни у 

речницима турцизама, а значење појединих одудара од наведеног у речницима. 

Карактеристичан Венцловићев поступак је и грађење речи од турске основе и 

српских суфикса. 

Одлике Венцловићевог стила посматрали смо на сегментима текста који 

немају паралелу у предлошку, како бисмо стекли увид у оне стилске особености 

које су аутентично његове. Као једну од најопштијих карактеристика стила 

препознали смо употребу различитих низова и понављања. Са једне стране, 

фигуре се граде на основу сличности по звучању. Понављање истих сугласника 

(алитерацију) и самогласника (асонанцу) срећемо приближно подједнако често, и 

чини се да их Венцловић гради са извесном намером или осећајем за звучни 

ефекат. Међу стилским фигурама које се заснивају на звучању најучесталија је 

парономазија (понављање истозвучних речи), при чему су то најчешће речи са 

истим кореном. Његов осећај за звучање посебно се истиче у прилично честим и 

разноврсним римованим парним конструкцијама. 
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Са друге стране, једна од најизразитијих стилских одлика Венцловићевих 

Беседа на Благовести су понављања – низови речи, синтагми и реченица истог 

или сличног значења. Примери понављања су разноврсни, како по облику, тако и 

по сродности елемената који се нижу. Синонимски парови често се срећу у 

Беседама на Благовести и представљају једно од најупечатљивијих обележја 

Венцловићевог стила. Антонимски парови нешто су ређи у односу на синониме, 

али нису мање маркантна језичко-стилска средства. Низање епитета такође је чест 

и карактеристичан поступак, којим Гаврило настоји да приближи, појасни или 

живље дочара појам из предлошка.  

Најразвијеније облике понављања налазимо у виду набрајања, којима 

Венцловић настоји да мисао пренесе навођењем што већег броја илустрација. Овај 

поступак карактеристичан је за места на којима покушава да оствари ближи 

контакт са слушаоцима, ради преношења моралне или верске поруке. 

Још један вид понављања среће се приликом употребе метафора, када 

Венцловић прво наводи појам у пренесеном, а затим и у дословном значењу. 

Метафора се претежно јавља у функцији конкретизовања апстрактних, обично 

богословских појмова. Присутан је, међутим, и обрнут поступак, када се 

конкретни појмови представљају апстрактнијим, ради живописнијег излагања. На 

сличан начин, Венцловић користи и поређења, која су међу његовим 

најучесталијим стилским средствима.  

Премда малобројна, веома су занимљива преплитања, настала 

Венцловићевим проширивањима изворног текста, на местима где у предлошку 

овај поступак није примењен. Ово нас наводи на закључак да је Гаврил 

преплитања стварао свесно, са посебном пажњом и намером, те да их није само 

преузимао као обрасце из изворних текстова. 

Кроз Беседе на Благовести непрестано провејава Венцловићево настојање 

да своје слушаоце придобије и са њима успостави непосреднију комуникацију. 

Стога донекле изненађује чињеница да проналазимо сразмерно мало реторских 

фигура обраћања, усклика, питања и солилоквија. 
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Посматрајући веће оригиналне Венцловићеве сегменте препознали смо две 

основне тематске категорије у које се могу сврстати његове допуне и парафразе. 

Прву представљају катихетске поуке о библијским садржајима, богословским 

учењима и полемике о православљу као „јединој правој вери“. Другу чине 

практични савети о томе како треба водити исправан хришћански живот. 

Проповедник говори о традиционалним хришћанским вредностима и заповестима 

и залаже се за то да оне не буду само формално усвајане, већ и да се практично 

примењују. 

Дата подела, наравно, није увек егзактна, јер се тезе мотивски и тематски 

гранају и преплићу. Гаврил неуморно настоји да тему беседе асоцијативно повеже 

са свакодневним искуством, да беседу учини истовремено и поучном и 

сврсисходном, али и да је испуни што већим бројем најразличитијих 

информација, од практичних до теолошких.  

Мотиви које најчешће срећемо су љубав, молитва, скромност, милосрђе, 

духовна задовољства насупрот телесним, православље као једина права вера и 

друга општа места хришћанског учења, наслеђена из јеванђељске и патристичке 

мисли. У његовим прерадама, међутим, захваљујући начину на који их је пренео и 

представио својим парохијанима, поткрепивши их примерима из свакодневног 

живота, ова места добијају сасвим нови изглед – престају да буду очекивана 

општа места и постају илустративне, разумљиве и, што је најважније, актуелне 

поуке блиске оновременом слушаоцу. 

Констатовали смо и да су Венцловићеве интервенције најчешће условљене 

и тесно повезане са текстом предлошка, па се углавном своде на појашњавање 

појединих садржаја из оригинала и повећавање динамике излагања. Пошто се 

беседе Јована Дамаскина и Јоаникија Гаљатовског посебно издвајају својим 

садржајем, разноврсношћу и преплитањем тема, и поједине теме којима се Гаврил 

бави у допунама тих текстова другачије су од оних у осталим беседама. Можемо 

чак рећи да у беседи Јована Дамаскина Гаврилова креативност и удаљавање од 

средњовековног поетског манира достижу свој врхунац када су у питању Беседе 

на Благовести. Писан колоквијалним и непосредним тоном, изворни текст 

свакако је погодовао начину на који Венцловић иначе приређује Беседе. Његове 
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допуне толико су честе и разноврсне да бисмо се усудили чак рећи да се унутар 

Дамаскиновог слова крије читава једна мала Венцловићева дијалошка беседа из 

које се, на још један начин, може видети његова даровитост за речи, као и искрено 

и неуморно настојање да допре до својих слушалаца.  

Овакви, дужи и слободнији оригинални сегменти указују на то да се монах 

Гаврил на тренутке потпуно саживљавао са текстом – препуштао му се, могли 

бисмо рећи да је уживао у њему. Стога, не треба губити из вида ни то да је у 

писању могао налазити и лично задовољство, утеху и разоноду, посебно у 

тренуцима самоће и разочарања. 

Овим истраживањем покушали смо да једном од до сада ређе коришћених 

метода ‒ идентификовањем предложака и раздвајањем оригиналног 

Венцловићевог текста ‒ на примеру Беседа на Благовести из различитих аспеката 

сагледамо његов преводилачки, књижевни и просветитељски рад. 

Наше проучавање потврдило је неоспорни значај и јединственост дела 

Гаврила Стефановића Венцловића. Заслугама овог вредног писара, које су већ 

истицане у досадашњим истраживањима, додали бисмо и чињеницу да је 

Венцловић пионирски и супротно начелима средњовековне диглосије на народни 

језик преносио и текстове богослужбене намене ‒ чтенија и православну 

химнографију. Са друге стране, својеврсна тајанственост којом су обавијени 

живот и рад овог вредног монаха, оставља много простора за даља истраживања. 

Можемо констатовати да је једна од најупечатљивијих одлика 

Венцловићевог рада недоследност. Почев од самог рукописа, преко правописа и 

језика, лексике и стила, преводилачког поступка и односа према диглосији, 

закључно са избором тема о којима проговара у ауторским сегментима ‒ све носи 

снажан печат тренутног надахнућа, усредсређености и расположења овог 

преданог писара и у неком смислу писца. Могло би се рећи да једину несумњиву 

доследност у његовом раду представља неуморно и искрено настојање на 

просвећивању пастве. 

Питање оригиналности Венцловићевог дела, које је често било предмет 

расправе у литератури, сложено је и својим обимом превазилази оквире овог рада. 
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Узимајући у обзир све до сада речно, сложили бисмо се, међутим, са 

констатацијом Маријана Мишића да „Венцловићеву оригиналност треба тражити 

у опусу који је ослобођен вишевековних стега поетског манира“. Беседе на 

Благовести свакако показују да има доста основа за даља истраживања у том 

правцу. 

Представљена грађа потврђује да је јеромонах Гаврил своје проповеди 

промишљено обогаћивао садржајима и детаљима које је сматрао 

најприхватљивијом духовном храном за своје парохијане. Увидом у његове 

оригиналне сегменте може се стећи и посредна етнографска слика његовог 

окружења, као и поједина сазнања о друштвеним приликама и духовном и 

културном стању његових слушалаца. 

Одабрани текстови представљају само мали део стваралаштва Гаврила 

Стефановића Венцловића на народном језику. Њихов обим и садржај, међутим, 

довољни су да потврде неопходност и значај проучавања осталих, до сада 

недовољно испитиваних дела. Надамо се да ће наше истраживање подстаћи даља 

трагања за његовим аутентичним мислима, илустративним представама и 

погледима на свет, сакривеним међу хиљадама руком писаних страна. 
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9. Начела приређивања текста 

Приликом приређивања текста Беседа држали смо се следећих начела: 

1. Раздвојене су све речи које су у оригиналном рукопису писане састављено. 

2. Иницијали, иницијална и велика слова оригинала репродукована су 

великим словом. 

3. Надредни знаци (акценти, спирити и титле у скраћеницама) изостављени 

су. Задржани су надредни знаци који су саставни део слова (ї, , ), пајерак 

() и титла за означавање бројне вредности. 

4. Натписана слова спуштена су у редове без посебног означавања. 

5. Лигатуре т+и, а+у, т+в, а+г, л+г и др. разрешене су без посебне ознаке, док 

су лигатуре щ и  задржане. 

6. Графијске варијанте појединих слова (з, д, р, с, т и др.) нису репродуковане, 

осим широког є. 

7. Задржани су изворни знаци интерпункције, при чему тачан положај тачке 

између горње и доње линије реда није увек било могуће прецизно 

утврдити. 

8. Кустоде, које се налазе при дну сваке стране, нису репродуковане. 

9. Скраћенице су разрешене на следећи начин: 

а. скраћенице под титлом или с титлом изнад натписаног слова 

разрешене су у полукружним заградама; у речима с титлом 

реконструише се и јер (ъ) на крају речи после сугласника и пајерак () 

иза слоготворних р и л: црква, крстъ, смртъ, оускрснђе, слнце и сл; 

б. скраћенице без титле (с натписаним словима) разрешене су у угластим 

заградама. 

10. У изломљеним заградама дата су испуштена слова или речи, нпр: 

милокрвно, снчаногъ, детета и сл. 

У текстовима девет Беседа које смо поредили са идентификованим 

предлошцима (једно слово Јована Дамаскина, пет слова Лазара Барановича из 

Труби словес проповедних, два слова Јоаникија Гаљатовског из књиге Кључ 

разуменија и једно слово из Учитељног јеванђеља) Венцловићеве интервенције 

графички су приказане на следећи начин:  
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‒ једноструком линијом подвучена су Венцловићева уметања;  

‒ двоструком линијом подвучено је превођење синонимима;  

‒ таласастом линијом обележени су слободнији преводи и парафразе;  

‒ испрекиданом линијом означени су делови текста које је Венцловић пренео 

на црквенословенском;  

‒ верно преведени делови текста нису подвучени. 
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Прилог А: Приређени текстови Беседа на Благовести 

Прво слово Јована Златоустог (591а–595а) 

[591а] Мѣсеца марта въ кє данъ На благовѣщенїе пресветые владычице нашее 
богородице и приснодѣвы марїѥ Сказанїа и словеса предводнаа на србскы ѥзыкъ 
за  просте  люде  ѡтъ  многіихъ  светыхъ  събранна  почителнаа  приказителна 
похвалнаа  СОВО  Првоѥ  и  похвалное  иже  въ  светыхъ  отца  нашего  іѡанна 
златостаго архїепископа Константинополскаго 

Засяло е намъ брађо христїаны оно прааво никимъ несвигѥно данасъ снце коено 
е  пре  овога  свакы  данъ  излазнога  постало  без  почетка  само  по  себы  своствомъ 
свагдашняа свѣтлостъ сяна свем свдаа що свѣтлы неѡтстпно хвалимъ господа бога 
мраака се ѡслободихъ алъ єво пакъ сасма овіи м блисталы лча не мог поднести родіи ми 
се ѡпетъ изнова свѣтъ неголи помрчина ѡтъ страха ме обколюе и презима о роденю томе 
рад самъ алъ раадъ [591б] образа снебивам се видымъ где новы изворъ извире а стаараа 
бнарина пресише млаадо се зачинѥ и мати раагя съдетеля собомъ ненаршенаа дїете саамо 
печаты сво излазакъ крозъ матеръ родіилю видимъ безмжн  сына без  отца и врло 
сян ѕвезд с пеленами повїена младенца а св тваръ држы ясле нааликю небесном 
престол  а маарва  се  присвоява  хѥрвімском  предстояню  небесно  свѣтленѥ  сяюђи  чдо 
показю  аггели  се  радю  а  пастыри  свираюђи  проріич  влхвы  ѡ  бог  баю  а  ѥѵрескы 
поповы на бога хл износе іродова влаада се оукыда и смртъ се собаара ад се веже а єѵва 
попева ѕміа ѥцаа ѡдъ ядъ дертеђи се гледеђи свое  роблѥ попщано из тамніица наполѥ а 
мчитель ѡстае  саамъ  оу  мкы  маало  дїете  сисе  сисаюђи  наспораава  млеко  своіѡ макы  и 
храаны  е  саамо  с  рками ношено носы  свою м носіилю  зато  и я  се  страшіимъ  стрепеђи те 
божїе тане вѣрюђи гаѵріил таа ме страва попщаа ове нѥгове господске беседе изговорне 
г  дѣвокы  маріи  чдо  изводе  Рад  се  ѡбрадован[592а]наа  господъ  с  тобою  рад  се 
прерадованна  храме  божіи  ѡдшевлѥнны  радоуи  се  ѡбрадованнаа  неб  и  земли 
радованное  жилище  рад  се  благодатнаа  истиннаго  винограада  нелажнаа  мати  и 
чистаа  дѣво  радоуи  се  благодатнаа  непременнаго  божаства  достоиное 
въместилище рад се ѡбрадованна невъместимаго ѥстаства село пространна полато царева 
рад  се  ѡбрадованна  тамніимъ  сїанїе  ради  се  благодатнаа  ѡвъдовавшем  мір 
невѣстичаство нескврное да приметнемъ и я к отоме щогодъ рече дѣвока а що мислимъ 
ово е плахо згледанѥ я кадъ послаатога не съзнааемъ то како бы тога знала що га е послаѡ 
ові е страшанъ како видимъ да сказіивааты валяа да е  іѡшъ и много пострашнїи каде 
ова съ своимъ блистаанѥмъ засены ми очи да с каквымъ пещемаалѥмъ мог закрити 
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велико  снце  кадъ  ме  створенѥ  плашїи  како  ђ  поднети  створителя  ѡтъ  слге  се 
препадохъ я  господина  ли ђ  родити  пакъ  іѡ на те міисли  разговоры  аггелъ те  іѡ 
рече  не  бо  се  марїе  не  бо  нитъ  се  ѡ  томе  смђа  не  говоры  ово  к  тебы  оу  раю 
еѵ[592б]вина  ѕмїа  не  препада  се маро я те  богородиц  наріичем  а  не  раѵвнїимъ  те  з 
богомъ  не  бо  се  марїе  радостъ  сам  ти  донеѡ  а  не  кою  превар  ласкав  да  сам  ти 
изпронашаѡ с мніитвомъ не бо се марїамлїе некѥш се ты онако спотакнти кано еѵва що е 
и  на  носъ  грхнла  ѡдъ  нѥ  е  постала  смртъ  алъ  ѡтъ  тебе  быткѥ  ѡпетъ  свима 
оускрснђе ѡдъ  оне быше отрови и трпко вође а ѡтъ тебе постае животворивы крстъ 
ѡтъ оне лажна варалица ѡтъ тебе праава истина ѡдъ нѥ пизма и мрзостъ ѡтъ тебе 
милокрвна  любавъ  скрозъ  євв  разлченїе  людско  бы ѡтъ  зиждителя  бога  а  кроз  тебе 
казе  се  състаатакъ  з  божїимъ  тѣломъ  и  крвлю  ѡдъ  нѥ  оу  ад  мртвы  санъ  с 
проклетствомъ ѡсдна брига плачны птовы посталы с трнѥмъ прораастла земля братинска 
ѕлоба и мрщаанѥ  оубоство потопъ  а ѡтъ тебе зажиже  се ясна велика  свѣђа за  свѣтленѥ 
свем  вилаает  з  благословомъ  и  ѡпрощенѥ  свїю  грѣхова  радостъ  рѣка животекђе  воде 
вѣчны поко троличны жіитакъ божїа над людма велика милостъ безсмртно кпатило и 
мртвымъ  [593а]  пакъ  изподизаанѥ  ѡтъ  оне  дванаистъ  ѕлочесты  колена  е  постало  и 
разходна  смртъ  по  свѣт  алъ ѡ  тебе  спотакла  пасти  ђе  ѡтъ  нѥ  е  свако  ѕло  попзіиванѥ 
падало а ѡтъ тебе оустанкѥ фришко на ноге и дванастъ врлы и добры апостола и по 
гроб жіивы Не бо се марїе достала си честит милостъ ѡдъ бога єво зачети кѥшъ оу 
себы  тога  що  е  горе    отц  а  и  оу  твоме  тѣл  те  кѥшъ  родити  сына  ѡдъ  адама 
давнашнїега  и  прегяшнѥга  ѡдъ  мене  векѥга  и  вышшега  ѡдъ  неба  хѥрвискога 
господара  и  вѣковомъ  оуправаџїю  родиткѥшъ  таквога  сына  що  е  с  почела  отчина  и 
ѥднолика  комено  све  жіиво  слжы  и  покланя  м  се  и  несвигѥна  никымъ  како  що  и  я 
предъ ніимъ двоређи ми попевамъ ал га не видымъ ни м образа съзнааѥмъ каквѣ е 
форме  и  стрепеђи  ми  стоимъ  пред  нымъ  заче  светаа  богородица  с  аггеловымъ 
гласомъ и затрдны з дететомъ носіи га  оу  себы до рочна времена а кад  се навршїи то 
време роды сына свое прво и последнѥ дїете що га мжка фела не насаады нитъ се ѡтъ 
отца телеснога заподеѡ роды класъ без посеана зрна роды човѣчаскога оураа[593б]дїѡца 
родіи  га  оу  ѥдно  пещерины  а  чакъ  оу  персиды  се  оукааза  роды  сына  отц  съраслнаа 
ѥдносщна  и  събезначелнаа  те  насъ  ѡдъ  вражіи  послова  и  ѕле  наалоге  избавы  и  сво 
благословъ  намъ  даріива  зато  сад  и  мы  брађо  кано  исходатацы  вѣчитога  намъ  блаага 
стечена  сви  с ѥднимъ  гласомъ  хвалеђи ѥ изгласіимо честіитанѥ к ніѡ говоређи  рад  се 
ѡбрадованнаа  рад  се  господоименита  марїе  господъ  с  тобою  ты  си  данасъ 
створителя свега свѣта и свога оу свою ти оутроб носити оузела190 на когано ни хѥрвіми не 

                                                 
190 Реч је накнадно написана изнад реда. 
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смед  згледати  рад  се  дшевное  небесно  вънже  богъ  плтїю  въселіи  се  радоу  се 
злаатое  свѣтило  и  свѣщниче  богозрачны  рад  се  рчко  исплнъ  манны  христа 
живопитанные  пищи  радоу  се  доброто  яковля  юже  избраа  богъ  и  болшю  аггелъ 
сътворы  радоу  се  лествице  небеснаа  ѥюже  съниде  богъ  съ  чловѣкы  поживе  и  на 
небеса  възведе  чловѣчаство  рад  се  богородице  съсде  дѣвства  ковчеже  словесны 
божаставные  славы  рад  се  слначнозрачнаа  слнца  незаходимаго  колеснице  слнце 
възсїавши  недоменное  радоу  се  боголюбазнаа  чдо  чдесемъ  новѣшее  радоу  се 
мро частное благохае въсачаскаа и мро [594а] плное  рад се предивнаа и препѣтаа 
рад  се невесто неневѣстнаа да и пакы рек Рад  се владычице въсепѣтаа мати богаа 
слова  радоуи  се  серафимѡвъ преславнѣшаа  и преболшаа  сщіи  радоу  се  свѣтлѣшаа 
царева полато иже  свѣтъ невечернїи  възсїавшы  радоу  се  свѣтоносное небо истинны 
свѣтъ  ѡблистающїи  и  мір  конце  ѡзарающы  и  магл  грѣховню  прогонещи  рад  се 
прибежище  христїаномъ  и  државо  радоу  се  дверы  спасаемымъ  пламенноносна  клеще 
радоу  се  клетвы  раздрешенїе  въсеблагословенна  рад  се  грѣшнимъ  прибежище  и 
испорчнице  мір  въсем  помощнице  рад  се  падшимъ  исправлѥнїе  въставлѥнїе  же  и 
твржденїе  радоу  се  тишино  и  пристанище  къ  спасенїнїю191  рад  се  слишанїе  новое  и 
изреченїе  глаголанїю  радоу  се  даре  данны  ѡтъ  бога  преславнаа  и  богославнаа 
владычице  рад  се  скораа  застпнице  и  предстателнице  истинно  призивающим  те 
Тѣмже  въси  въпїем  ти  Рад  се  радоу  источниче  из  нѥгоже  вода  жизны  истече 
животнїе каплѥ ѡтъ нѥгоже жизанъ почрпаемъ и дшевнїе насищаемъ се благодати 
радоу  се  [594б]  ѡтвршїа  рождаствомъ  твоимъ  двѣры  въхода  жизны  и  раское 
селѥнїе  намъ  ищщимъ  богатно  подающи  радоу  се  съвршенное  исправлѥнїе  вѣрнымъ 
твоимъ рабомъ рад се славо свещеникомъ светителѥмъ оукрашенїе и доброто радоу 
се пророкомъ въсемъ исплнѥнїе радоу се нищимъ богатаство и скровище рад се въсехъ 
благіихъ вина отроковице преблагаа преблагаа и въсепѣтаа рад се въсесвѣтлы облаче 
въ теби бо исплнише се въса пророчаства ов бо те дверъ нарече къ раю зрещ на истокъ еюже 
нѣстъ  никтоже  минлъ  развѣ  твоего  и  въсего  міра  творца  а  дргы  кпин  горещ  и  не 
ѡпаляем въ те бо въсели  се  огань божаства и ты  се не  опаалы и ин же гор  светю 
ѡтъ тебе бы окрныитъ каменъ не ркама мжаскыма и съкршы въса капища размнаго 
навъходоносора а инъ источныкъ печатленны порода богосаажденнаго ѡтъ вѣчнаго садовїа 
по  истинне  велико  и  преславно  Єстъ  єже ѡ  тебе  творитъ  се  таинство  богородице  Ты ѡ 
пресветаа дѣво вышшїи еси въсакое хвалы каква бо таа имена имтъ быти имиже те 
достоино похвалимъ  имъже  [595а] ѡтъ  тебе плтъ прїетъ и  роди  се  самъ богъ  тебы 
въсакое  ѥстаство  небесныхъ  и  землныхъ  частъ  приноситъ  подобно  бо  ѥстъ  ты  бо 

                                                 
191 Дитографијом м. спасенїю. 
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истинны  престолъ  єси  ты  посреде  размніихъ  царствїи  свѣтовнымъ  ѡсїанїемъ  сїаеши 
идеже  славитъ  се  отацъ  вишнї  єгоже  сил  имще  присеняющю  и  покланяютъ  се 
сын  єгоже  роды  и  славословит  се  дхъ  светы  иже  въ  оутробе  твое  царице 
рождаствомъ дѣствова ѡ обрадованна мати тобою бо троица светаа и ѥдиносщнаа 
въсемъ  познана  быстъ  иже  вѣровавшимъ  въ  сына  твоего  христа  бога  нашего  нъ  съ 
собою  и  насъ  оубогіихъ  достоиныхъ  сътвори  прїети  съвршеннаго  твоего  благодетїа  ѡ 
христѣ  іиссе  господѣ  нашемъ  съ  нимже  слава  отц  частъ  и  држава  кпно  съ 
светымъ дхомъ и ныня и присно и въ вѣкы вѣкомъ аминъ 
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Друго слово Јована Златоустог (595а–603б) 

Слово  второе  на  светое  Благовѣщенїе  пресветые  богородице  тогожде  іѡанна 

златооустаго 

Почитати намъ брађо христїани понаболма джностъ имаа овы ѡтъ свіи празника 
великы  годова  првы  нашем  с  праздника  радо  и  весело  прибавлѥн  спасенїю  изарадъ 
благовеще[595б]нїа  пресвете  богородице  праздника  що  е  ніѡ  та  преко  изма  врло 
сладакъ хбавы гласъ ѡтзгоръ с неба донеѡ архаггелъ гаѵрилъ да кѥ се ѡтъ нѥ родити 
господинъ богъ нашъ с човѣчаскимъ образомъ и човечаскы родъ хође ѡслободити 
изподъ Ђавола и паклены мка то  е наше слободе доказыванѥ было пакъ натрагъ зазванѥ 
наше  оу божїю волю и ѡтъ првога много  зановетнога  старозаконнога писма повратакъ и 
доходенѥ к ласномъ ѡ бог богатномъ оуразмливаню и к правомъ лѣпомъ христов 
заакон  дшевномъ  боравлѥню  а  ѡтъ  првога  намъ  ѕлочесте  нааке  и  наатре  ѡтбїянѥ 
зааречно без повратка ни с міислю Него све напредакъ г болѥмъ богогодіиваню затицати 
нам  се  валя  єво  и  то  е  доста  за  големо  чдо  где  на  започетк  овога  нова  христїанскога 
закона  що  нїе  никадъ  то  чвено  было  с  ѥдномъ  дѣвокомъ  ста  се  великы  архаггелъ 
разговарати крощо и що то може быти тога радъ ѥрно  с првомъ на  свѣт женомъ  оу  раю 
єѵвомъ  докле  е  іѡще  дѣвокомъ  чистомъ  была  а  похотлива  за  грѣхомъ  на  срдц 
разме то Ђаво и крозъ  [596а]  ѕмїю  оузе  разговоръ ш ніѡме имати  сво лкавы како да 
ѡдврааты родъ човѣчаскы ѡтъ бога и погбіи га що и чины зато меще нѥга после то 
ѡпетъ  божіи  аггелъ  с  неба  имаде  з  дѣвокомъ  мдромъ  и  безгрѣшномъ  говоръ 
потаны за повракянѥ ѡтъ вражїа плена людско г бог пакъ да бде оу слженю пише се 
да  е  шестога  мѣсеца  аггелъ  ѡтъ  бога  послаатъ  быѡ  оу  назааретъ  г  дѣвоци 
прстеноваато за мжа кои е то та шесты мѣсецъ ѥстъ прво да речемъ по вѣка и рока 
ѡтъ адамова постатка было є ондаа вѣђъ прошло ѡдъ оно доби петъ хилядъ и петъ 
стотинъ годына на по шесте хиляде е было защо хиляд година то се ѥданъ вѣкъ брои да ѥ 
тога времена послаатъ бы гаѵрїилъ сказюђи м како ѡпетъ свем овоме свѣт настати ђе и 
дођи спасенїе що е давно с почетка изгблѥно было послатъ бы архаггелъ гаѵріилъ носеђи 
адам слободны пасошъ да се врне натрагъ оу свою домовин раск нек се дигне с првога м 
падааня давнашнѥга и ѡтъ свезе паклене испсти се вѣђъ посланъ бы рече се [596б] шестога 
мѣсеца то ѥстъ на по године шестъ мѣсеціи по године држіи се посла се гаѵріилъ к 
чисто дѣвы маріи да женскы мхмелатлкъ преѡбрне оу частно пощенѥ послаатъ бы 
архистратигъ  приготовити  чистом младиђ  конакъ  послаатъ  бы каа  некы  врлы  кмъ  с 
прстеномъ  да  ѡбрчы  зданїе  своме  здателю  послаатъ  бы  гаѵріилъ  г  жіиво  полати 
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цара  аггелскога  г  девокы  іѡсифово препорчницы  чвано за млаадога  іисса  христа 
чистомъ дѣвокы недотакнто с мжкомъ шааломъ съ задираанѥмъ ѡко нѥ посла се 
аггелъ на то да исказе клоненѥ ѡтъ грѣха а првомъ свем ѡпрощенѥ имати посланъ бы 
Г  болестливымъ  лекааръ  даница  раана  идђи  предъ  сваноукѥмъ  послатъ  бы  гаѵріилъ 
исказати доходъ очина сына що боравы горе оу вишнѥга бога отца недры како таа ѥ то 
що га доле мати на  рк нха посла  се  оузнаанити  седеђега  горе  на небесно  столицы и 
доле  оу  земляно  пещерины  лежеђега  оу  яслаа  посланъ  бы  ближы  воякъ  сказюђи  тан 
царск потаю ѡбележн с вероваанѥмъ а не злознаа[597а]нѥмъ и з големомъ бриткомъ 
парбомъ  ни  с  надговааранѥмъ  коимъ  тан  с  покаянѥмъ  свои  намъ  грѣхѡва  с 
припаданѥмъ  г  земли  покланят  а  немерен  с  разміишлянѥмъ  ѡ  бог  ни  с 
испитіиванѥмъ мерено како и коме ли лиц валя се наапре покланяти отц сын ли ил 
м дх то е недостижно ѥдномее бог поклонъ исказіивати валя алъ не премерати кое ѥ 
потеже  веђе  лї  е  и  поизбор  лї  е  въ шесты мѣсецъ  посланъ  быстъ  богомъ  архангѥлъ 
гаѵріилъ  г  дѣвицы  маріи  кои  ѥ  та  шесты  мѣсецъ  ѥстъ  то  было  ѡдъ  оно  добы 
наизмакъ шестога мѣсеца ѡтъ како га е захарїа видеѡ оу олтар казюђи м ѥр ђе сына 
имати и с неверованя м ѡнемы а елисавета быяше зачела  себы предтеч іѡваана и по 
ѡвомъ посл знаа се да е тако каде догѥ аггелъ к мары казати ѥръ сына божїа хође 
она родити изарадъ к отоме поздаан вѣровааню то іѡ рече єво и твоя сродница єлисаавета 
подъ свою старостъ сына е зачела ово вѣђъ шесты іѡ е мѣсецъ ѡтъ како е трдна з 
дѣтетомъ а ню сви зов неродіиліѡмъ рече по зачнђ іѡваанов то ѥ та шесты мѣсецъ 
кадъ  пакъ  к  ніѡзи  аггелъ  [597б]  дошаѡ  бїаше  ѥрно  понапре  оулакџїи  валядїаше192 
изаађи  предъ  господиномъ  и  гласъ  м  доходливъ  проносити  ѥръ  иде  кано 
господскы орженосацъ що напреде предъ своимъ офиціиромъ с копѥмъ съ шишемли 
валядїаше се ѡгласніик наапре казати предъ свѣтлимъ господьскымъ долазенѥмъ 
шестога мѣсеца пакъ посланъ бы архаггелъ гаѵрїилъ г дѣвокы зарчено мж а не 
здржено за жен него текъ препорчено да е држы и спажа е кодъ себе лепо за неко време 
защо она слжеђи іѡ оу цркви Тако е казала была архїерею и свещеніикомъ да се неђе за 
мжа оудаавати тога радъ ѡпетъ пощен старц коме више не валя жена предадоше ѥ за 
здржанѥ и прстеноваше  е  зато ш ніиме  да  е  спажа кано  свою  с  храаномъ и  с ѡделомъ 
стараа се за ню и не псты ѡтъ себе а ѡна да га слшаа и раади м по кђи що е женскы 
посаѡ а ща радъ ѡна то бы зарчена каа с мжемъ зато по ѡвоме пт како и євва оу 
раю  докъ  е  іѡшъ  и  чистомъ  дѣвокомъ  была  алъ  мжа  е  имала  свога  и  ѕміа   
дѣвоячств ню е прелаастила [598а] а по дргомъ посл пакъ изаради тога іѡ се е слчило 
то за мжа походенѥ з божіимъ хотенѥмъ да  се що Ђаво хитлены не досеты ни прозна 
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ѡдъ нѥ слчен т божїю башен тан пре времена Защо из дѣвоке произаађи на ѡвы 
свѣтъ вигѥно стаяше се вѣчитомъ цар ѥрно чѡ е то и знаѡ онъ пакостникъ светаго 
пророка  исаїе  овом  прореченѥ  піисаато  се  дѣва  въ  чревѣ  зачнетъ  и  родиткѥ  сына 
ємманила бога с нама те ѡдъ оно доби и врло ѡнъ на све дѣвоке меркааше пазеђи 
алъ вѣђъ за прстеноваате с мжемъ не хаяше кано вѣђъ подъ мжовліѡмъ е воліѡмъ 
а  дѣвоками  дораастліимъ  хођааше  ѡ  кварномъ  з  рк  и  зл  глас  али 
прстеноваатимъ порчницами нема ѕла гласа защо дргїи момци више се не заподеваю ѡко 
нхъ тога радъ господинъ богъ то и оучины да за мжа погѥ а кадъ  томе навршіи 
се по године ѡтъ како е ѥдно с мжемъ была шестога мѣсеца пише се догѥ архаггелъ 
гаѵріилъ  г  дѣвокы  ѡбрченно  за  мжа  именомъ  іѡсифа  нѣга  тадаръ  не  бїаше  дома 
хоЂаше по своме посл днгѥрскоме и чте како и що казе пророкъ те вели за ово[598б]га 
мжа з дѣвокомъ боравлѥђи м дати ђе се рече книга запечатлена том мж що знаа 
чатити и има книга ѡ чем се таа подъ печатомъ книга изявлюе ако нїе то речено тако за 
ов чист без маане дѣвок покривено и коме то мж дати кѥ се тко лї е издаваџїа та 
єс  сви  црковны  Поповы  ѡнї  е  предадоше  ѡтъ  подретла  давыдова  старц  іѡсиф 
дрвотесаар та єто іѡсифъ знаѡ ѥ и имаѡ свою книг дрг м нїе за потреб было чатити 
ама ѥданъ амаанетъ предаатъ валяло м е оузети на ѡстав чваюђи цѣло код себе онъ е 
вѣђъ свою прв жен біѡ имаѡ и ѡстарїѡ оуѥдно ш ніѡме децее доста быѡ изродїѡ знаѡ е 
що е жена ѡнаа оумрла а деца ѡстала мжка и женска дораасла на що м е дргаа жена оу 
старости  матор  него  наагона  радъ  и  за  хахаатеръ  свещеничаскы  ѡтъ  събора  марію 
прїимы к себы кано и рогяк свою отца ни матере свое вѣђъ тадаръ нїе имала да е знала 
кдъ натраагъ дома ѡтиты а ѡсифъ како и єѵаггелистъ що за нѥга свѣдочы да е быѡ 
правъ  и  како  светъ  човѣкъ  зато  нѥм  и  наметнше  држатї  е  и  да  е  срдитъ  оу  кое 
до[599а]бы  не  ѡттераа  ѡтъ  себе  тога  радъ  ѡбрчише  га  ш  ніѡме  да  не  може  ѡдбыти 
крозъ дец за щогодъ из кђе м и имаа е ѡдѣвати и пазити каа свою жен а велике свое 
деце  бїаше  се  растаѡ  кђери изподаваѡ  самъ чисто    своме  се  пощеню жіивляаше  врло  и 
нхъ  свѣтовааше  и  чааше  з  господнимъ  наказіиванѥмъ  лепо  се  држати  како  що  и 
апостолъ павалъ казе за ѥднога м сына да кадъ е дошаѡ с пта м оученя по земли 
и вереня на христїанство оу ѥрсалимъ на виденїе състати се ѡнде з дргіима апостоли 
дргога нїеднога рече апостола не могохъ онде видети ни се с коимъ състати кроме якова по 
телесномъ  рогѥню  господнѥга  брата  не ѡтъ  дѣвоке  марїе  да  е  христовъ  братъ 
онъ  него  ѡтъ  іосифове  прве  жене  рогѥнъ  подате  рече  пророкъ  книг  запечатен  мж 
таквомъ що знаа книг то єстъ кои е вѣђъ имаѡ свою м вѣнчаат жен а ѡнъ ђе велы и 
сам  се ѡтбыти те ђе  ређи ѡтстанте ме  се нис вѣђъ заа ме книге не мог и я чатити а 
крощо  не  можъ  и  чатити  ѡ  іѡсифе  зато  рече  не  мог  и  прочатити  ѥр  с  те  книге  тврдо 
запечатлене  я  за  кога  с  то  тебы  на  ѡ[599б]ставы  за  съчванѥ  предаате  свега  свѣта 
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създателю  рече  ѥс  ѡчекивно  на  спажанѥ  препорчно  даате  шестога  такы  мѣсеца  ѡдъ 
бога  бы  послатъ  гаѵріилъ  архаггелъ  прогледати  т  запечатлен  книг  с  оваквомъ 
заповѣсђ м божїѡмъ  рече м богъ но де доЂи архаггеле гаѵріиле хођ те послати до 
ѥднога места да ми вѣрно и поздаанно с потаіѡмъ моіѡ неисказато никіимъ дознаато 
таны ѡтслжишъ  єто  ѥдном  исто  тебы  то  засадъ  исказемъ  него  томе  покривенном 
чдном посл хбаво послжи ѥрно изарадъ  свога ми милосрдїа  съжаліѡ сам  се на та 
човѣчаскы  рѡдъ що  све  гби  се  и  гине  право  и  криво  изаради  єднога  човѣка  и  то  е 
даавно  было  що  е  скріивїѡ  адамъ  зато  хођ  доле  сіиђи  да  потраажимъ  тога  заблгѥна 
адама кдъ  се  е подѣѡ гдѣ лї  е  хднїикъ  а  саздатъ  е на мо  образъ  с моіѡмъ  ркомъ 
жаѡ  ми  га  е  да  се  до  конца  стопы  грѣхъ  ѥ  вѣђъ  ѡматорїѡ  и  заборавлѥнъ  м  ѡстаѡ 
видимъ таа моя стваръ ни пода що бы и замгя и почады създаата ми врла и лепа справа 
сасма се поршы а  съ ѕломъ ѡтхраанѥно що ѥ  [600а] ѡно вкови колю и ждер  раа ѡста 
празанъ ѡтъ селяана и запсты животно дрво с плантитымъ ватренымъ мачемъ даѵно 
се чва враата ѡтъ бериђетнога места с храаномъ затворена с а на що е кадъ нико нїе за 
то с обореннога низ терена ѡдъ борца врага милемъ и меще човѣка идемъ я саамъ оу 
образ човѣч потааенъ сплести се оу коштацъ те се порвати с отымъ борцемъ али то да се 
не проче да не тече онъ изпредъ мене ѥръ то я тааимъ и ѡдъ овы свїю небесны сіила 
цигло  тебы  ѥдном  то  доказемъ  за  знаанѥ  Него  ѡтіиды  доле  г  девокы  марїи  оу 
назааретъ галилескы що е за днгѥрина іосифа обрчена иди к отоме дшевноме жіивомъ 
граад що е за нѥга пророкъ изрекаѡ преславнаа глаголаше се ѡ тебы грааде божіи иди к 
моме беседлив  раю к источнимъ враатима моима  иди к моме красноме гласитомъ дом 
валяломъ  сел  г  дргоме  землян неб  к широкомъ  гст  облак  те  намести и  огласы 
мога  силазка  крп  иди  готовлѥнно  свето  ми  црквы  к  моіѡ  из  волѥ  ми  мило 
полати к частно невѣсти ѡтіиди насаа[600б]мо к ніѡзи те оу ши проговори то словесно 
сѣницы зготви ми съ слшаанѥмъ іѡ ѡтъ тебе бесед мо оулазакъ оу ню и то се пази 
да  некако  твоимъ  предъ  ню  долазкомъ  и  с  оугледомъ  кано  даніила  не  престраавишъ  е 
плахо илъ е з говоромъ пронераазишъ да іѡи се дша и срдце не ѡпрепаасты ни смты ѡ 
тебе  него  лепо тихо  и кротко  оулезы  оукаазати  іѡ  се  знашъ нїе  оно  пророкъ  слободны  него 
плашлива  саама  дѣвока  а  менї  е  посвѣђена  с  првымъ  ти  гласомъ  такы  ѡбрад  ѥ 
смешно  и  весело  то  реци  марїи  рад  се  девоко  леп  сам  ти  гласъ  донеѡ  рад  се 
възрадованнаа  да  и  я  кроз  ню  ядн  єв  помилемъ  и  породъ  іѡ  ѡдъ  неволѥ 
ѡслободіимъ  и  издоводимъ  пакъ  к  себы  оу  свое  небесно  царство  вѣчны  имъ  добры 
жіитакъ с аггели  ѥдно здрженѥ аминъ   
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ВТОРАА ЧЕСТx 

После  како  архаггелъ  гаѵріилъ  каза  пророк  захары  слжеђи  м  оу  олтаар  по 
стаароме  заакон  божїю  слжб  да  кѥ  м  се  сынъ  родити  іѡанъ  великы  пророкъ  и 
христовъ предтеча на по године пакъ шестога мѣсеца ѡпетъ посла тога архаггела 
богъ  оу назааретъ  [601а] к  іѡсифово  обрчницы дѣвокы марїи  да  іѡ з добромъ 
кааже  ѥръ  кѥ  она  зачети  и  родиткѥ  божїа  сына  тѣлесно  вигѥна  човѣка  оузе  онъ  т 
господск заповѣстъ како  е зач такы сіигѥ доле оу назаретъ гдѣно  іѡсифъ с марїѡмъ 
сѣгяше стаде оу град и поче се разміишляти ѡ томе како то може быти говорааше саамъ оу 
себы  страшна  е  то  вѣщъ  и  беседа  оумлѥ  ми  надилазы  и  несвѣстица  ѡбоуима  ѡ  томъ 
чдноме  посл  како  е  то  тко  е  страшанъ  хѥрвімомъ  и  недознанъ  серафімомъ  що  е 
аггелскымъ  силама  небеснымъ  неможно  поднети  то  ѡнъ  ѡбѣђаава  ѥдно  неснажно 
дѣвокы сносити те самъ собомъ велы к ніѡ дођи и  ню се сместити и то за чдо гдѣ 
іѡ се ѡбриче крозъ беседно ѥдно чвено слшанѥ оуселити се оу ню ѡсгѥне єѵве кђеръ иде 
да е прославы и на големо е повіисы те ми велы да м приготовіимъ слшаню іѡ оулазакъ 
може ли тако сместити нѥно црево нигде несмещеннога доиста е за дивот те тане божїе чдо 
страховита тога посла тако  єто аггелъ ѡ томе  се  размишліиваше пакъ[601б] господъ 
владыка к нѥм то рече та що се то снебіивашъ и смђаш се оу себы ѡ ты гаѵріиле чем 
ли се чдїишъ то а ниси лы попре ты ѡдъ мене послаатъ быѡ г захары архїерею те м 
прокааза за іѡвааново роденѥ а каде ти не свѣрова ондаа га занемы да не може говорити до 
саамога  тога  вигѥня  детета  м  рогѥна  не  осдіи  лы  старца  с  мчанѥмъ  како  ты  клетв 
изрече я  такы  і  подтврдихъ  не  с  твоим  ли доказіиванѥмъ  изаагѥ  дѣло  на  видѣло  єда 
неродіиля  єлисаавета  не  затрдны  маторост  се  помлаады  разглавлѥны  оуди  ѡчврстнше 
разслаба телеснаа ѡбяча фришко и єто и закржлава земля лепъ изнесе класъ неродна заче 
и що ѡдъ мене не може быти каажи ми коино самъ словомъ сващо създаѡ що изреко то 
омма и зби се а ты ща радъ оупаде оу двострко размишліиванѥ и що пакъ на то аггелъ 
ѡтговоры  то  рече  ѡ  владыко  що  е  то  лечити  болести  тѣлесне  и  замршене  оузлове 
ѡдрешіивати и  слабе  оумртвлѥне зглавке прожіивляти  снажно и тѣло пофришко  чинити 
за дѣтинско ношенѥ и раадянѥ те ѡдрешіивати неродно и престарело дѣбло [602а] на родно и 
зелено  ѡбрађанѥ  и  сха  трска  прозеленюе  те  се  из  корена  подмлаЂе  и  закржлав  землю 
поновити за рѡдъ а женама дечино роденѥ по завичаю стои се ѡ томе за свѣдоџб е сарра и 
ревека и анна до старости были неродіилѥ пакъ родише близ пред смртъ ѡтъ тебе свачемъ 
наболѥ з горега преврађа се и старостъ цавты ама безмжно дѣвокы родити то е сврхъ 
тѣлеснога аадета и наатре а и що свое ти боравлѥнѥ владыко велышъ быти оу дѣвокы с 
тога посла и чда ми нестае небесны и земляны крговы тебе не мог сместити я девоячко 
ліи те црево хође сместити ѡпетъ на то рече господъ к архаггел да како ме е сместила 
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аѵвраамова  колиба  рече  аггелъ  авраамъ  се  е  назваѡ  сасма  гостолюбивъ  милокрвно  е 
дочекіиваѡ знане и незнане птнике а  с тобомъ  е  свдаа пно пролазеђи ти птемъ како 
бїаше м кђа при пт та си м се и оукаазаѡ вигѥно подъ  сенкомъ пакъ и прогѥ ама 
како ђе марїа поднети  огань твога божаства твои престоли на коино  седіишъ плантеђи 
изокола  жег  [602б] съ  своіѡмъ  зракомъ  паалеђи  и  тебе  ли  може  поднети  плашлива 
дѣвока а владыка пакъ рече є ако е кою пакостъ оучинила ватра оу синаю кпины то и 
маріи  ђе  надити  мо  дохѡдъ  к  ніѡзи  да  каде  оны  оганъ  що  е  сѣнкомъ  с  неба 
спріиликоваѡ  долазакъ  божїемъ  огню  не  съжеже    пстыни  трна  него  іѡще  запои  га  да 
болѥ раасте пакъ що за то да по правицы рекнешъ таа мня сяна ватрена се виды алъ на 
землю оу кишно наалицы сиходы тадааръ вѣђъ архаггел неста ѡтговаараня него съже се 
оу  себе  и  зе  раадити  ѡ  своме  посл  на  що  е  послатъ  оно  доконаавати  оугѥ  оу  соб  г 
дѣвокы марїи те ѥ поздрави то  іѡ рече рад се ѡбрадованна марїе господъ с тобою 
тебе ѕлокобніикъ с несређомъ неђе ссрести ни пачариза може ти що оучинити где е понаапре 
ѕлотворъ  ратъ  заподеѡ  и  започело  е  смртно  изашло  стдааръ  ѡпетъ  міиръ  и  животъ 
произлазитъ ы господинъ богъ єто быти заподѣва крозъ жен ѕло изаагѥ съ женомъ 
пакъ на болѥ се свем ѡбрађаа рад се възрадованнаа и за[603а]то ѡтъ сендобы не сраами 
се  нитъ  се  що  стрча  що  си  и  ты  женскога  траага  те  се  производна  людскоме  ѡсгѥню 
смртн  пакъ  єво  по  милости  сдіина  мати  стаѥшъ  радоуи  се  обрадованна  божїа 
невѣсто  частна  изродіиліѡ  запщенномъ  вилаает  радоу  се  тіи  си  оу  твоме  црев 
потопила и даавила свѣтск смртъ радоу се дшевна божїа цркво радоуи се ѡбщо 
небесно  населіиванѥ  и  раю  земляны  рад  се  неразлчимога ѥстаства мѣсто  пространное 
тако  єто  то  се  збы  и  догѥ  великы  за  болестніике  докторъ  и  боравлѥникомъ  оу  црноме 
мраак  зася  имъ  ярко  снце  и  смтніимъ  оукааза  се  без  промене  хбавъ  пріистанакъ 
ѕлопатливымъ  робовомъ  ѡслободникъ  зашлицамъ    незнаанъ  произнаходацъ 
пленныкомъ  повратацъ  догѥ  разсеаннымъ  по  свѣт  людма  събіираачъ  и  разстіимъ  с 
немира  милокрвна  стега  обеђиванымъ  закриліивацъ  на  бою  браніикъ  прогонѥнымъ 
приватилацъ ѡзеблицамъ згрѣвачъ птникомъ провадаџїа топлѥніикомъ здржацъ онъ 
е  нашъ примиріивацъ з  богомъ що  смо  га  свагдашнѥга  помођніика    свѣм  достали на 
сладко  благодатна  саамо[603б]га  христа  том  слава  съ  отцемъ  и  светымъ 
дхомъ и ныня и присно и въ вѣкы вѣкомъ аминъ 

  



 

280 

Слово Јована Дамаскина (603б–625а) 

Слово третїе на благовѣщенїе пресветые богородице преподобнаго отца нашего 
іѡанна из дамаска града    

Саданѥмъ частноме и господьскомъ събрааню свѣтломъ и пречдноме споминааню 
страане племена свакога рода и ѥзыка свакаа доброродна фела многосъбраано и милокрвно к 
праздник множаство побожны людї съборно  скпщины радюђи се з дшами дховно 
да свѣткемо овы благы и прехвалѥны данъ ѡ бог с краснымъ пѣсмами свою тафр да 
проводіимо на  стрне веселеђи  се ѡ давыда цара красно кђери приспелом  іѡ царском 
год  съ  затицаанѥмъ  стрчаавамо  се  к  ново  ово  црковно  на  гощенѥ  софри  те  весело 
провеселіимо се  милости братскы каа  царскоме двор на части оу нашо слободи кодъ 
наше царице божїе матере она насъ своимъ покровомъ покрыва ѡтъ сваке наапасти 
и ѕліи несвидовнїица и пазы лепо доиста данасъке и размливе све небесне силе с неба 
се  ѡдзгоръ  скланяю  прегіиблюђи  се  [604а] доле  те  с  нама  земляніимъ  людма  веселеђи  се 
оуѥдно свѣткю данаске се ѥ испнило давыдово прореченѥ що се  ѱалм кааже да се 
веселе  небеса  и  раде  се  земля  єто  ѡбадвое  то  радости  испны  ѡбрадованна  марїа 
данасъ  свѣцопочитоваты  и  многочовѣчны  свѣтлы  съборъ  лепо  се  цифрасто  преѡдева  с 
накитенѥмъ  с  отыме  и  светаа  црква  хбаво  цвѣтаа ѡтъ  данасъ  и ѡтъ  стдена 
зимна мраза  на  топло  и многоцвѣтасто  пролетнѥ  време  се ѡбрађа  и ясно  снце  на  висин 
истиче хбавїе и повркѥ свое лче намъ доле пща зрачно данасъ богомъ насагѥны ѥдемъ 
ѡтвораа  се  те  првосъздаты  з  божіимъ  ркама  адамъ  чловѣколюбия  радъ  благости 
господнѥ ѡпетъ  тамо  се  населя  с  тщенымъ  своимъ  породомъ  данаське  се  разтры 
прадедово и єѵвино ѡсдно ѡтъ бога протеранѥ преста ѕлоба и падаанѥ и каріимны покоръ 
и  чпота  за  рг  наша  и  онаа  голема  пређня  оугасе  данасъ  горнї  аггелсцы  чиновы  з 
донима ликю изаради саданѥга четворокранѥга свѣт праздника овога и великога по црква 
христїанскога  събыраня  цѣло  савъ  свѣтъ  свѣтлымъ  се  свѣтомъ  про[604б]свѣтлюе 
данасъ  безхіилешна  божїа  црква  побожно  своіѡмъ  красотом  се  діичы  и  кано  съ 
златніимъ  трепетликами  з  добриніѡмъ  саданѥга  дна  многожелива  цифрасто  се  сносы 
данасъ светоименитаа и лепозгледнаа невеста ѥрсалимскы градъ овы доле земляны 
з  горніимъ  небеснымъ  ѥрсалимомъ  ѥдно  врло  се  веселы  и  новы  сїѡнъ  по 
пророчаскомъ изреченю краасіи се хбаво данасъке що е ѡтъ давыда цара многочедны 
градъ виѳлѣемъ каа земляно небо  се  казе и кано младоженя мегю  сватовы накиђен  се 
свіигя  данасъ  зракоимениты  градъ  назааретъ  и  частнаа  ваарошъ  гѥтсиманїа  а  и 
свакы градъ и страана христїанска савъ човѣчы родъ и племе драговолно и мирно свѣтке 
овы благы данакъ данасъ сва господа и цари земляны съ свіимъ людма непорочн 
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наш цариц и божїе маакы овы споменъ по царскы почитю такогѥръ и  све царске 
кђеры  и  царице  к  паантеню  ове  божїе  полате  вышнѥга  цара  матери  ѡдъ  сн
чаногъ истока чакъ и до запада стич се съходеђи скпа и с остааліимъ дѣвокама младе 
невѣсте маке с мааломъ дечицомъ двостркомъ свакаа добрород[605а]на фела човѣчаа 
матеръ  дѣвиц  и  доилиц  нашега  живота  господина  богогодливо  хвалеђї  е 
оузвишю данъске ис почела светопіисанне пророчаске книге на сред се износе и разгіиблю 
те  свакы  по  себы  пророкъ  проказе  честитъ  гаанилкъ  врлы  овога  года  данасъ  патрїархъ 
іаковъ оу сн м вигѥно оно лествицы оуздигнто и испралѥно крто стоеђи съ землѥ на 
неб  наслонѥно  радюђи  се  приповѣда  данасъ  моѵсе  давнашны  пророкъ  ісраилскы 
воЂъ  и  зааконоположнїикъ  за  он  гоређ  кпин  а  неспаалѥн  що  ю  е  мотрїѡ  оу  хоривско 
горы напросто яве намъ исказе како е она богородицы нааликовала данасъ мегю пророцы 
на глас чдны захарїа проріичђи м с подвикіиванѥмъ тако исказе те велы видеѡ самъ 
рече  алъ  оукааза  се  ѥданъ  злаатанъ  свѣтнякъ  съз  горђомъ вощаномъ  свѣђомъ на  нѥм 
данасъ  исаїа  великы  проповѣдачъ  и  ѡтъ  пророка  сынъ  проріичђи  м  за  богородиц 
віиче зовђи израсти ђе чдна за дивот палица из корена ѥссеѡва а ѥзеклъ дивны пророкъ 
пакъ  то  намъ  доказе  єво  рече  видимъ  ѥдна  за[605б]творена  враата  крозъ  кояно  нїе 
никадъ  прошаѡ  ни  нтра  ни  наполѥ  ѡсвѣмъ  ѥданъ  господъ  богъ  и  діиль  ѡсташе 
замакнта такогѥръ и богогласны пророкъ данїлъ оу оно добы що хође да се събде допослѥ 
како  тадаръ  да  м  е  предъ  очима  было  тако  право  ѡно  сказываше  те  рече  ѡтвааліи  се 
каменъ  ѡдъ  литице  горе  без  човѣчы  рк  и  испосътира  свѣ  ідоле  поганске  богове  то 
приводы  за  христово  без  мжа  ѡдъ  матере  рогѥнѥ  м  ѥрно  таа  гора  богородица  се 
наріиче а каменъ без рк ѡттрженъ христосъ е данасъ и давыдъ с краснопоянѥмъ 
ѱаломскымъ  велы  то  доиста  ѡ  томе  дѣвоячкомъ  чистомъ  босіилковомъ  стрк 
преславнаа ѡ тебы глаголаше се граде божы щоно міи рекнемо нещо чдно за тобомъ ѡвамо 
лѣпо говоры се да си ты градъ вышнѥга великога цара данашнѥга дна сстиже с неба 
к  отоме  граад  и  великы  чиноначелніикъ  небесніимъ  силама  гаѵріилъ  архистратигъ 
прошавшіи  м  небесне  кргове  догѥ  оу  назааретъ  запоя  с  похваліиванѥмъ  ѡвози 
дѣвокы  нарече  е  богородицомъ  и    томе  поздравліиваню  то  іѡ  изглаасы  Рад  се 
ѡбрадованнаа [606а] господинъ е богъ с тобомъ неголи и мы ако смо и земляны слабы 
люди овы оуѥдно ш ніиме аггелскы гласъ да презмемо такв похвал нашо ходатацы 
вечне намъ радости сладк пѣсм изговаарамо доносеђи к ніѡзи ово аггелско поздравліиванѥ 
рекнемо радоу се врло кђерко цара давыда и мако истинитога небеснога христа 
цара  нелажна  дѣвице  марїе  коино  землянымъ  царемъ  напаче  вѣрнымъ  баряке 
развїа и влаадостъ имъ надъ непрїатели даае рад се ѡбрадованна іѡакимова и аннина 
дащи иже въ молитвѣ непорочно рождьши подобне временемъ сіихъ житїю радоуи се 
ѡбрадованнаа иже ѡтъ колена давыдова царскаа же и левитскаа и ѡтъ анны же 
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богомдрїе  паче  надежде  възрастшы  радоу  се ѡбрадоваанна  иже  ѡтъ  дѣвства  въ 
саама светаа светыихъ въспитавшїи се и ѡтъ аггела тано пищ прїемлющїи рад се 
ѡбрадованнаа  иже  ѡтъ  аггела  радости  благовѣщенїа  радостъ  неизглаголанню  и  въ 
истин  неисповѣдим  мірови  исходатаившї  радоу  се  ѡбрадованнаа  багровиднаа 
чрвлѥнице  иже  небеснаго  и  землнаго  цара  заа  ны  въплщша  се  оукрасившы  ради  се 
ѡбрадованнаа[606б] иже сїанїе ѡтачаскые благости и свѣта ѡнаго невъместимаго нигдѣже 
неболезанно  въ  чревѣ  въместивши  понесла  єси  рад  се  ѡбрадованна  мроносимаа  землѥ  и 
живоносна  корабице  и  новаа  мроположнице  дховнаа  иже  въсего  міра  мро  подателними 
вонями исплнивши рад се ѡбрадованна злаатаа въистинн кадилнице и чистое пресветое 
и  нескврное  чистоты  скровище  радоу  се  ѡбрадованнаа  незаходимаго  слнца  вѣчно 
живщаго  и  въс  тваръ  благостїю  ѡзарающаго  плтїю  мірови  възсїавшы  рад  се 
ѡбрадованна  въсесвѣтлы  облаче  неизмѣнны животвориваго  дха  иже  благосрдаго  дажда 
възрастившы  и  въсего  міра  ѡросившїи  ради  се  ѡбрадованнаа  богопечатленнаа  дверы 
живота нашего иже ѥдинъ яко васъ въниде и изіиде съ присносщее слово бога и отца 
рад  се  ѡбрадованнаа  землнымъ  спасенїе  иже  скрбъ  въ  радостъ  претворы  и  землнаа 
небеснымъ съвъкпалшї и вражди раздршивши  средостенїе  рад  се ѡбрадованнаа лозо 
чистоты  неѡсезаемаа  и  древо  благосрдїа  до[607а]бролиственно  кринъ  белоѡбразны 
истиннаго  дѣвства  Рад  се  ѡбрадованна  неисксобрачна  юнице  иже  тѣлца  млекомъ 
оупитавшїа и величїе ѡно небесное въ чревѣ носивши радоуи се ѡбрадованнаа нескврнаа 
аггнице  иже  багровласное  ѡбаче  ѡвче  оно  волѥю  за  въсѣхъ  насъ  жренное  пречистыма 
ркама сктавши радоу се ѡбрадованна и непорочнаа нечртожнаа отроковице иже зачетїе 
странно  и  рожденїе  неоувѣдаемо  землнымъ  неболезанно  показавши  рад  се  ѡбрадованна 
иже  въсѣхъ  ради  въсепозлаащенны  ковчеже  светыни  и  жазле  богосаажденны  цвѣтъ 
процавтшы  рад  се  ѡбрадованна  свѣщоносны  и  златоносны  свѣтилниче  свѣтовидимаа 
трапезо  иже  живоносны  хлѣбъ  на  себѣ  носещїи  рад  се  ѡбрадованнаа  иже  хѥрвімское  и 
пречдное  цара  славы  сѣдалище  и  бога  слова  въплщенїа  царскаа  полато  радоу  се 
ѡбрадованна  ѡдшевлѥнны  и  пречастны  царствющы  грааде  тобою  бо  ныня 
царствющї  градъ  приснокрѣпляемъ  веселитъ  се  рад  се  ѡбрадованна  горо  божіа 
тчнаа  горо  оусиреннаа  гора  сїѡняа  гора  [607б]  ѡсенѥнна  гора  несекома  гора  божїа 
ѡдшевлѥннаа радоу се ѡбрадованна покрове печалнымъ и застпнице страшнаа иже 
истинню  те  богородиц  исповѣдающимъ  рад  се  ѡбрадованнаа  марїе  христїаномъ 
въсемъ дивное благовѣтливое прибежище и въсако велико съдѣланно и добротѣ превышнѥе 
чдо недомислимо радоуи се чистаа дѣво богоневѣсто Єто ѡво міи грѣшны колико смо се 
кадры  были  начити  и  въвѣстити  з  богодахнтѡга  піисма  к  небесно  невѣсти  с 
нашимъ  с  невалялымъ  оустма  толико  и  проговорисмо  на  ваше  слшаанѥ  за  почастъ 
похваліиваня  пресвето  богородицы  Неголи  и  пакъ  с  овога  имамо  повратакъ  сво  ѡ 
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сказіиваню божїѥга благовѣщенїа да срдо послшамо ѡпетъ и архаггела гаѵріила како 
е к непорочно дѣвоци приверюђї е божїѡ ово таны за приватанѥ  себе бога слова з 
доказіиванѥмъ  говорааше  и  то  рече  к  ніѡзи  Слша  невѣсто  божїа  преславн  вышнѥга 
бога  потанїи  м  с  тобомъ  оуговоръ  те  де  доч  чданъ  лепъ  гласъ  єво  ђешъ  ѡдъ 
данасъ такы затрднити оу себы и родикѥшъ сына и именовакѥшъ га [608а] іиссомъ 
толико  бди  справна  и  готова  к  нѥгов  оу  тебе  доход  лепо  самъ  с  пощенѥмъ  ти  дошаѡ 
каазати та добры гласъ що тї  е ѡстава защегѥня дати  се  садъ пре  вѣка и  свѣта На то 
ѡдговоры чистаа дѣвока и рече к аггел мрщало натраагъ ѡбіиЂи де ты момче наѡколо 
ѡдъ мене подалеко те изааЂи из мога граада наполѥ и обколи ми надалѥ отчевин мою 
ѡдовдъ поскорїе да си измакаѡ ѡтстани се ты твога долазка к моіѡ кђи те ѡтъ мои 
вратаа хіитро се ѡдбіи не долази ти т заговаарати ме а мени хдо овде не продаа тіи твои 
масаала ни ми маазны гласова каз к отоме пакъ іѡ аггелъ налепо проговоры то рече к 
ніѡзи  та  послша  ме  мало  дѣвоко  док  ти  искажемъ  по  ред  на  що  самъ  к  тебы 
послаатъ  а  не  бди  тако  скоро  плаха  и  жстра  єво  сво  даавнашны  договоръ  садъ  хокѥ 
богъ да доконаа те то зактеде на видело свіимъ изнети да потраажы и помиле изгблѥна 
и заблюгѥна издавна човѣка изарадъ тога самъ собомъ хође човѣкомъ се оучинити 
да спасе чо[608б]вѣка я защо вѣђъ не приватиш ми рѣчи ни ми поздравлѥнїа пріимашъ 
радо и весело ѡбрадованна рече м ѡпетъ дѣвока видим те да  си сасма лѣпъ и хбавъ 
момакъ с красна  стаса цифрасто ѡдевенъ гиздава образа  свѣтла алъ те чдне твое  речи ми 
говорене ѡтъ тебе що и никадъ нисамъ чла све ми се чины да нещо ты мене не вараашъ 
вѣр ми знано да самъ се врло препала и дор се пронераазила оу себы кадъ те смотрихъ 
код  себе гледеђи ми на тво зрачны образъ какав си канда те  е  саамъ богъ изобразїѡ и 
божїа свѣтлостъ видымъ блиста ис тебе садъ єто когано ѥзыка никадъ ніисамъ чла ни 
знала говор м разбирамъ ни тога образа що га никадъ ни на сн ніисамъ видела сад га 
на яве предъ собомъ гледамъ и како да се не бы опрепаастила стреплѥђи ми изнтра а єво 
и  свога ми  зарчніика я  вѣђъ имамъ  праведна  човѣка  те м  знад  люди  чїа  самъ 
подъ прстеномъ жена не пріистои ми се више з дргы момци свога разговора имати ни то и 
саама  зактевамъ  чинити  и  стидіим  се  врло  да  би  с  каквомъ  мшкомъ  страаномъ 
[609а] що  беседити  а млаад момчадъ  ни  видети  не  зактевамъ  а  камоли  да  сво  кои 
разговоръ  сво имала би ш нима  рече  аггелъ та я те добро  знаамъ како  си ты чиста и 
пощена дѣвока тако да ти на свѣт нема дѣвоячкогъ паара зато самъ я ѡтъ бога и 
послаатъ дођи к тебы на поздаано толико послша ме сестро моя и пріими ѡдъ мене овы 
зачдо весеѡ за твое добро изскаазаты гласъ а на твою тебѣ велик свагдаръ хваал быткѥ 
ти  то  ѥрно  ис  тебе  роЂены  вышнѥга  бога  сынъ  ђе  се  назвати  а  єто  ты  пречиста  з 
држаанѥмъ  на  свои  ти  рк  и  врло желно  носикѥш  га  рече марїа  чемъ брате що ми 
говоріишъ и то свѣ разбырамъ те видіимъ те како ніиси ты ѡтъ човѣка рогѥнъ него 



 

284 

дхъ  си  алъ  не  знамъ  кои  те  зато  іѡшъ  болма  стрепіимъ  и  боимъ  се  да  ме  тако  не 
намаамишъ на кое ѕло  с преваромъ кано  раю єѵва що  е с преваранѥмъ пропала алъ я 
доиста ніисамъ оне ђди да ме ласно на кою невалялостъ преволіишъ с ласкаанѥмъ ако бы 
кое маазлице преда мномъ изводїѡ іѡще ты никадъ на ѡвакв тврдођд дѣвок ніиси 
се на[609б]мерїѡ нитъ сї е кадъ видеѡ рече аггелъ знаам те какве сы натре дѣвоко 
алъ я єво тебы лажливы маазліица не доносіимъ него праав ти радостъ изказемъ що є 
заа  те  болѥ  недознано  ти  роденѥ  без  дѣвоячкогъ  померена  квара  з  добромъ  ти 
каземъ доходакъ к тебы вышнѥга цара недомишлѥнъ та саама ты собомъ и таа на 
тебы  порфира  коласто  свилено  одело  що  га  на  себы  носіишъ  проказе  те  ѥр  си  с  царскога 
подретла те и саама си пріистона за цара що и саама то свакадъ исказешъ говоређи да 
еси таа зато ѡтселе и я те изобличемъ що си коя ли имаашъ быти ако ме послшашъ и 
рѣч ми пріимишъ рече дѣва що е хваде т тебы много и зановѣтати кадъ я ти велымъ 
ѥръ не вѣремъ томе таквомъ твоме оукааз неосвѣстноме видіимъ те ща радъ си т дошаѡ 
съ шегомъ ѡбржити царско и дѣвоячко пощенѥ съ срамотомъ ѡдертити и с пизмомъ 
наа  ме  извадити  мога  ми  домађина  господара  рече  аггелъ  архїере  пророкъ  захахарїа 
єлисаветинъ мжъ твое рогяке добро за то знаашъ да кадъ ѡнъ не повѣроваа моимъ рѣчма 
те изарадъ  [610а] тога ѡнемы бааръ  с  отога  се  оувѣры а деде ѡтіиди тамо до нихъ  те 
разбери  и  навикни  поболма  що  имъ  се  є  было  припетило  рече  дѣва  яђимъ  и  анна 
съдржство  доброродно  и  побожно  без  кора  мои  с  родители  и  како  я  тїю  израастлица  с 
пророцы да се състаемъ те тко бы нхъ надговорїѡ и к отоме и приверїѡ да я марїа ніисамъ 
шаренымъ  птемъ  пошла  грѣшити  изоставши  без  отца  без  матере  сиротна  речє 
аггелъ  но  велим  ти  да кадъ  се  изврше мое  ове  рѣчи що ти каажемъ  оу  свое  имъ томе 
време ондаа кѥш се  сетити и прознати томе недознаномъ заподѣл оукаазъ тадааръ вѣђъ 
поче дѣвока распитіивати аггела с коимъ наачиномъ то може ѡдъ нѥ быти и рече м 
коино е из давидова дома и те отчевине рода вогѥнъ и  томее зброенъ како такво големо 
и  страшно  таны  послжити  мог  како  ли  оу  себы  да  приватимъ  светога  господа 
іисса коино на хѥрвімехъ седеђи м ѡтпочіива бди ѥм слава въ вѣкы аминъ 

втораа честъ сего слова 

Ѡтъ  господа  богаа послаты архаггелъ  гаѵріилъ  догѥ    назаретъ  до  пречисте 
дѣвице марїе  благовѣстити  іѡ [610б]  сына божїа зачетїе  рече к ніѡзи  рад  се 
ѡбрадованна  господъ  с  тобою  ты  се  хођешъ  наређи  богоноснаа  столица  царско  седенѥ 
небеснога цара ѥрно и тако овде си владычица царица и кђи с подретла землянога 
цара давыда те на  себы црковны  образъ  с  отога имаашъ а ако не вѣреш ми що ти 
каземъ то каде ти се събде тадааръ кѥшъ прознати мои речы доконанѥ и вышнѥга бога 
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неизговорно  к  тебы  сълазенѥ  На  то  ѡдговоріи  м  марїа  те  рече  како  мог  я  быти 
вышнѥмъ  бог  престолъ  поизвѣстнїе  ми  то  скаажи  аггеле  божїи  како  ли  то  ѡны 
вишшїи ѡтъ снца недотакнтъ свѣтъ да бде ѡтъ земляногъ тѣла ѡсезіиватъ више 
каадрости сносне ты младиђ юнааче доказіиванѥ такво мени оу ши недознано оуносіишъ све 
ми  се  чины  да  не  оузбдешъ  ты  дошаѡ  к мени  на  кою  превар  пакъ  іѡ  рече  аггелъ ѡ 
дѣвоко дѣвоко чдна ти си ты те крощо защо ли мом добромъ исказіиваню не вѣрешъ 
божїа  невесто  докле  то  хокѥш  се  са  мномъ  инаатити  и  надговаарати  а  не  прїимаашъ 
оуговора с неба послаа[611а]тога к тебы аггела ніисамъ я ѡдъ оны що е преварїѡ єѵв 
рече  дѣва  видіимъ  твое  лкавство  гдѣ  ти  се  разлико  променюе  лице  и  чемъ  твое 
многосплетаане чдне беседе що нисамъ никадъ и чла зато и не пріимамъ твога ѡбріицаня 
ни га  слшамъ ако що ми  говорїѡ  рече  аггелъ та ако и лѣпота мога променвата зрака 
лична и гласъ ми що плашїи те алъ то ти каажемъ да ове мое избеседне к тебы рѣчи за 
велик  хвад  хокѥ  тебы  изаађи  те  ѡтъ  сендоби  по  моме  говор  небо  и  земля  хође  те 
хвалити и лепо дичити навелико здизати рече марїа а по чем мог я то съзнати да би 
се на мени те твое рѣчи извршиле кад самъ я дѣвока и за мжа не знаамъ нитъ самъ с 
кіимъ  вѣнчаата  нити  ми  е  к  отоме  волѥ  а  ни  коѥ  желѥ  имамъ  я  самъ  рааба  мога  ми 
створителя  рече  іѡ  аггелъ  за  вѣрованѥ  єво  и  то  ти  извѣскюемъ  ѡ  єлисаавети  твоіѡ 
прїателицы како то она ове добине єто подъ свою іѡ старостъ хокѥ да роды сына те многіи 
люди кѥ  се порадовати за то чдо ѡ рогѥню томе а име ономъ дѣтет  іѡ[611б]ванъ хође  се 
наређи оузми що ти се ѡдъ мене препорчѥ а не клони се говоређи ти съ мномъ рече дѣва 
човѣкъ ли си или аггелъ не мог ти речма повѣровати ни се сетити ѡ чем то шиѥшъ по 
образ мотрим  те  кано  аггела  сща  алъ по  стас  човѣка  те  видіимъ  рече  аггелъ  та 
бааръ оу цркви оу светаа светыхъ посвѣкѥна дѣвоко ніиси л ме видѣла та знашъ то 
добро и очивѣстно да самъ єво я исты много времена тебы храан доносіѡ ѥсти те се ѡдъ моє 
ватрене рке оузимала єсти и доста самъ беседїѡ с тобомъ я самъ архаггелъ оны гаѵріилъ 
що  сам  ти  ѡдъ  господа  бога  послааты  слжіѡ  рече  дѣва  праведна  и  пощена 
размна старца днгѥрина свога ми обрчника имаамъ що ме е заа се оузеѡ те се боимъ и 
стид ме е ѡдъ нѥга що ђе ми ређи ако ме затече с тобомъ тЂиномъ беседеђи а на саам 
оу заатвор с млаадимъ момкомъ бдавши вѣђъ за мжа прстеноваата дѣвока и що м 
знаамъ  и  ѡдговаарати  а  що  си  се  и  обезаѡ  т  толико  ѡко  менє  те  не  шибашъ  и  идешъ 
своимъ птемъ докле и ты т съ мномъ ѥдно ніиси налепїѡ ако стигне старацъ дома оу 
овы пааръ  рече  аггелъ  та  єво текаръ  садъ и  запо[612а]чеѡ  самъ  с  тобомъ  беседити  а 
пн  самъ  небесны  беседа  и  ѡдяко  мї  е  с  тобомъ  ѡ  свем  разговоръ  що  ти  имаамъ 
доказіивати я що ме брже терашъ ѡтъ себе кадъ самъ я оудіиль кодъ тебе ако ме и не 
видишъ свакадъ очима ѡтсадъ єво право ти то каажемъ ѥръ ис тебе хође се родити царъ 
царемъ  що  ђѥ  царовати  надъ  яковлѥвымъ  домомъ  вѣкъ  и  нѥговомъ  царованю 
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нема конца ѡтговоріи м пакъ марїа плахо те м рече смела самъ се оу себы врло и нища 
не знамъ що ти више ѡдговаарати що ли ѡтъ  себе чинити  стрепіимъ и боим  се  с  отога 
посла  ѥръ  ако  ми  се  то  събде  доиста  що  ми  веліишъ  те  трдна  ѡстанемъ  з  дететомъ 
ѡпазиткѥ то изокола коншїе сви кѥ скочити с викомъ и с корбомъ іѡсиф на ме и що ѡдъ 
мене  тадаръ  да  бде  хође ме  издати  сд  и мног  срамот  и  белаа  имаамъ  протеглити 
чем  се  ніисамъ наадала  рече  аггелъ  чдіим  ти  се  діивна  дѣвоко що  се  іѡшъ толико 
смђашъ ѡ мени и боиш се преваре кадъ я ніисамъ земляны него с толике големе висине 
горнѥ  сишаѡ самъ те предаа те дошаѡ божїю тан  оукаазати тебы а що крїешъ свое  очи 
ѡдъ менє [612б] те ме се стидишъ кадъ се я вѣђма ѡтъ тебе стидымъ и мени паче 
валя тебы говити и лебдити предъ тобомъ кано достоно почасти  се тебы даавати како 
ѡдъ  вѣрны  людї  тако  и ѡдъ  небесны  аггелаа  ѥрно  ты  мати  божїа  хођешъ  да 
бдешъ тадаръ марїа прошалїи се с аггеломъ те м то рече ѡ младъ юначе дивно е то 
твое чдно к мени оуказіиванѥ и стоянѥ ти врл ђдъ леп оуказе ама како си ты то смѣѡ 
дрзнти  тако  ѡвде  оулезти  к  мени  чдимъ  се  без  гласа    мою  кђиц  ни  кцноѡ  оу 
враата ни запіитаѡ слобода лї е оуђи заир си ме текъ тако за нек прост дѣвок а не за 
цариц мыслїѡ да самъ рече  іѡ ѡпетъ аггелъ  сва си ѡтсвдаа чистаа и без маане 
алъ то ти се діивимъ како ѡтъ толико доби се не вереш ко самъ ни ме право прознати 
и мое ми беседе не прїимашъ та єво славны царъ що ти за нѥга каземъ крозъ ов мою 
бесед  вѣђъ  оушаѡ  е  оу  тебе  и  седы  оу  твоме  црев  рече  дѣва  каде  дѣвок  несъзнаат 
браака цѣлешъ и непробаливано дѣвокы нища  с мжкомъ  страаномъ такво дѣло  іѡ 
напредъ износишъ родити дїете  а ты ми бааръ право искаажи те  [613а] ме истинитомъ 
оувъвѣсти  ако  за  то  знаашъ  како  и ѡткдаа  хође ми  се  то  слчити  кадъ я  за мжа  не 
знамъ рече аггелъ светы кѥ дхъ напасти наа те и сила вышнѥга бога отца хокѥ 
те ѡбсенити  томе и дїете кѥ се оу тебы зачети и рогѥно из тебе назвакѥ се сынъ божїи 
сынъ вышнї не бо се ни се що ѡтъ чега препада марїамлїе велим ти да си врло честит 
добр сређ придостала ѡдъ бога рече дѣва т много искаан тан дошаѡ сї е с неба 
мены  предаавати  и  како  да  не  би  се ѡтъ  тога жасила  и  више  паче  не  вѣровала  таквоме 
чдном ти оуказіиваню а кад ми зато доказешъ іѡще поболма оуразми ме ѡ томе рече 
аггелъ ѡдбааци вѣђъ т бедяст невѣрн ђдъ ѡтъ себе веліимъ ти ѡ дѣвоко с що се 
толико инаатишъ съ мномъ престани вѣђъ ѡтъ тога доста е было рѣчы єто вѣђъ мое с се 
рѣчы  како  ми  се  свиды  зато  све  доконале  с  тобомъ  твоя  е  вѣђъ  оутроба  єто  несмещенога 
нигде    себы га  е  смѣстила  ако ти и не бы оу волю на то было  гдѣ  е т  е  вѣђъ ѥрно   
божїимъ  рѣчма нема нїедне недосктице що не бы могло быти  [613б] и то  стати  се що 
богъ  хође  рече  дѣва  я  самъ  стабло  ѡдъ  давыдова  корена  зато  се  и  боимъ  да 
некако тгѥга лежаня оузрокъ срамотны изненада и нѥга и мене не снаагѥ за коръ люты те 
посвѣђенѥ и попове снаађи кѥ грѣшнаа брига кои с ме ѡтъ детинства до ѡво добы чист 
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оу цркви спажали и цѣл старц пощен ѡтъ сендоби на спажаанѥ ми съборно предаали 
рече аггелъ господа спаса кѥшъ ты родити ѥднога ѡтъ живоначелне троице те свем 
кѥшъ  свѣт  неизговорн  радосъ  добавити  коюно  никадъ  ни  аггелскы  а  камоли 
човѣчаскы породъ нїѥ могаѡ то сконааторити съ своимъ истражіиванѥмъ коимъ и твое ђе 
се име вѣкъ зато благосіивляти рече марїа те кога ми то спасителя каажешъ момче 
очито ми га оукаажи ѥръ доиста и чда мы ѡ томе нестае тако да и аггелск св красот 
пламените многоокате небесне поглаваре то твое  сказіиванѥ чдно оу чдо и  сталяа  рече 
аггелъ сладка дивота лепа твое с те беседе чистаа тога радъ и велю ти да не ѡтъ желѥ 
женске ни ѡдъ мжке к отом волѥ хођешъ [614а] зачети неголи ѡтъ вышнѥга бога и 
находеня светога на те дха твое ђе се дїете ѡтъ тебе родити рече дѣва да тко кѥ ѡ 
том  оу  моме  знааню  оувѣрити  іѡсифа  како  я  ніисамъ  затрднила  с  мшкымъ 
състаткомъ него ѡтъ светога дха ми се е то згодило ѥръно с постанка свѣта никад се 
то нїе здесило нитъ се е кадъ чло да ѥ икадъ дѣвока без мшке пріитрсе здетна где 
ѡстала с погледомъ ни з договоромъ без пріисева се то не сврше рече аггелъ за то се нища 
не стара нитъ се що брины божїа е ѡ томе оуправа и провіигянѥ а не твоя него то знаа 
да ѡтъ сендоби подъ твое милокрвство хокѥ прибѣгнти свакы човѣчіи родъ и свакы з 
блата меснатъ ѥзыкъ наголемо хокѥ те діичити и блаженн те наріицати ѡдъ рода до рода 
свако  подретло  людско  споминатъ  кѥ  свето  име  твое  молеђи  се  тебы  ѥрно  из  тебе  виши 
ѡтъ снца кѥ свима свѣтъ просіинти рече дѣва я самъ саама земля и ѡтъ земляна 
рода се родила пакъ какво наазорно прибеганѥ людско к мены да бдемъ како ли христа 
свѣтъ вилааетскы да понесемъ на свои ми маловрсны и слабы рк [614б] те како да ѡно 
незааходно снце с месецомъ носити се може рече аггелъ презми си себы т врло свѣтл 
зрак  преславнаа  презми  небомъ  кѥшъ  быти  и  сѣнка  богосмѣстна  божїа 
ѡдшевлѥнна  црква  ѡтъ  седамъ  небесны  крговаа  шираа  и  вишшаа  рече  дѣва 
стрепіимъ я преславнога и страннаго тога и чдна ѡ рогѥню твога изреченя а и ѡдъ іосифа 
стидим се и боимъ не знаамъ що кѥ ме ис тога снаађи воліимъ бааръ ѡдовдъ изаађи те 
тамо ѡтити оу захарин ккю боравити ми кодъ мое сроднице єлисаавете докле видимъ що 
кѥ се ѡдъ мене збыти и на що се извршити твоя беседа рече іѡ аггелъ ѡбщаа избава 
ѡтъ  свіи  ѕлиня  и ѡчисщенїе  свіимъ  вѣрніимъ  наародомъ  ты ѡстаешъ  и  быти  кѥшъ 
тога  радъ и  опетъ  говорим ти за хвал  ове  сличне  рѣчы гласовито  ради  се ѡбрадованна 
господъ  с  тобою  благословенна  си  ты  надъ  свіимъ женама  и  благословенъ  е 
плодъ твога чрева рече марїа я самъ рода царскога и  царскы полатаа мога ми граада 
витѳлѣема  с  матернимъ  млекомъ  самъ ѡдоена  пакъ  оу  божїіѡ  цркви  оу  светаа 
светыхъ  чистаа  без  поко[615а]ра ѡдраасла мегю  свещеницы  боравлѥђи  много  доби  оу 
своме  пощеню  чисто  се  држеђи  и  сад  самъ  дѣвокомъ  пакъ  како  да  я  мати  детиня 
прочвена  ѡстанемъ  и  таа  бдемъ  рече  аггелъ  савъ  е  ѡвы  свѣтъ  прогледаѡ  вышнїи 
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богъ ѡдзгоръ алъ нигде нїе такв дѣвок пріиличн наш за свою маак кроме тебе те 
добра м воля єто бы да из тебе прогѥ посвѣкѥне и изарадъ смиловааня м се над людма 
погблѥны собомъ и саамъ човѣкъ зактеде быти и ты ѡтъ сендобы блаженнаа бди 
мегю  людма  и  хвалѥна  свакадъ  на  то  дѣвока193  се  вѣђъ  преволы  те  похвалы  господа 
бога то рече попевати кю и хвалити име бога мога с пѣсмами кадъ е и наа ме сниж и 
наманю свою слжкиню м поглѣднѡ ѡдзгоръ и то вѣђъ и саама знаамъ ѥръ ѡтселе хође ме 
діичити и хвалити свакы рѡдъ подъ богомъ що е и що ис тога имаа више рече марїа то 
напосле к аггел нека да ми се тако збде по твоме сказіиваню ми и пакъ рече к ніѡизи 
аггелъ радостна ѡ томе бди дѣвоко небесне красоте веселе и дивно населянѥ [615б] и 
свѣцѣло  вилааетско  покланянїе  ѡ  тебе  постаѥ  врло  кѥ  твоя  молитва  приватна  предъ 
богомъ за люде быти небесне радости ходатаце мчно вѣђъ бы богородици що аггелъ 
не ѡтстпа ѡдъ нѥ него много е з беседомъ задрьжаава ѡтъ посла и пакъ боѥђи се да е 
ко  не  вреба  или  затече  с млаадимъ  момкомъ  насаамо  дго  се  бавеђи  та  и  преко  рече  м 
ѡпетъ та доста вѣђъ доста си ми наговорїѡ ѡтпочины вѣђъ з беседе чѡ си ѥръ самъ се к 
отоме предаала те сам ти рекла се раба господня бди мне по глагол твоем я вѣђъ що 
више ѡдъ мене ищешъ що ли чекашъ т док те мо старацъ затече те и обадвое изржены 
бдемо  ты  кѥшъ  знамъ  измађи  и  ѡтіити  алъ  мени  кѥ  горко  пасти  с  цангрызанѥмъ 
нѥговымъ и спочитанѥмъ то дѣвока изговоры к архаггел гаѵріил и ѡнъ такы е 
ѡставы неста іѡи га изпредъ очїю бы несвигѥнъ молитвами пресветые дѣвы маріи и 
светаго архистратига невестоводца матере твоее христе боже помил насъ аминъ  

третїа честъ сего слова  

Послшаамо  мало  христїани  за  ѡвы  праздникъ  благовѣщенїа  пресвете 
богородицце  кадъ  ѡна  вѣђъ  послша  и  при[616а]ваты  з  драга  іѡ  срдца  ѡдъ 
небеснога чиноначелника говоѡръ ѡ христов зачнђ ѡде невигѥно ѡдъ нѥ аггелъ 
и  после  тога  како  ѡна  ходы  с  іѡсифомъ  почте  кадъ  виде  е  а  трб  іѡ  раасте  ѥрно 
старацъ съ своимъ днгѥрлкомъ се жіивляше те и понадалеко хогяше за посломъ по много 
даана бавеђи се тамо да каде стиже с пта м оу назааретъ праведны іѡсифъ доЂе своме 
дом изаагѥ дѣвока марїа ис кђе предъ нѥга ссретн га и лепо дочека згледн е ѡнъ 
ѡ виде да е здѣтна врло м тжно бы и ѡдертіи се що не може быти ѡде нтра нища 
іѡ наполю не рече док се не сместы оу дом после седе оунтра и дозваа е насаамо предаа се 
оузе е на миндростъ те е налепо тихо поче распитіивати що то бы ѡдъ нѥ илъ е кдъ на 
стран скіитала се илї е ко ѡнде к ніѡзи шняѡ се долазеђи те е то добіила оу себы то іѡ 
наапре рече с коромъ ѡ ты нова млаадо що се ніисамъ ѡ тебе никадъ наадаѡ те срамоте 

                                                 
193 Написано дѣвоска. 
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дочекати и пріимити ніисам ли я тебе из божїе цркве неѡпоганѥн ни натрнѥн чіимъ к 
себы  приватїѡ  и  кадъ  самъ  на  птъ  пошаѡ  раадити  ми  ѡ  леб  чіи[616б]мъ  ђемо  се 

храаниты те я чистомъ дѣвокомъ без оузрока те194 пощен ѡставихъ кодъ свое кђе  
дом  пакъ що то  садъ  видымъ  оу  тебы матеръ непоздаан  а  не  дѣвок  брже ми 
каз и изговоры то твое шааранѥ и длакавы посаѡ како и що е ѡтъ тебе то было и свило се 
ѡвако м дѣвока на то ѡтговоры те м рече мо добры господар како си ме нескрнав 
оу своме дом ѡставїѡ такв си ме пакъ без маане и затекаѡ а не то що за ме мислишъ 
више ты не мымъ що извѣстити та я из мога ми іѡще дѣтинства ѡмрзла самъ на то 
телесно каалянѥ погано нити и следа тога пожелива имаамъ оу своме срдц рече іосифъ хе 
хе видимъ я твою мнитв маро алъ то валя на сдъ да изаагѥ по срамоти сдити се срово 
е ідеско сденѥ и горко изтезіиванѥ на очизглѣдно сведочанство без поговора него скоро право 
ми се искаажи беза ѕла що се е то ѡтъ тебе стало рече м дѣвока ѡ пощены старче іосифе 
що  да ти  рекнемъ  за  то  ако  се  боишъ  овде  кога  сда и  ѕле парнице  сдъ и  пресЂіиванѥ 
горко  и  нетешно  тамо  кѥ  быти  онога  свѣта  [617а] ѡтъ  когано  и  безгрѣшнї  аггели 
стрепеђи  имъ жасаю  се  те  онога  се  сда  ты  боа  за ѡвы  людскы  земляны  сдъ  хичъ  и  не 
маари а напосле я зато башъ слабо хаѥмъ была ли  с тобомъ оуѥдно данасъ ли ѡтъ 
тебе ѡтишла и растала се ако тї е що съ мномъ мчно боравити а ти ми оучины по аадет 
вашемъ оу заакон моѵсеѡв тако се піише ако би се гдѣ нашла чїа дѣвока с приндомъ 
покварена дати іѡ се драмъ сребра пакъ ѥ пстити ѡтъ себе нека иде кдъ е две очи воде 
я що ми ты на  ово піисмо мени дааешъ ѡдговоръ а заа ме не пише ли  се ѡвако  исаин 
пророчаств  ѥрно  оу  порк  дати  кѥ  се  запечатлѥна  книга  таквомъ  човѣк  кои  знаа 
писмо а то кѥ ређи нїе заа ме я е не мог чатити ни прогледати е више имаѡ самъ вѣђъ свою 
книг и доста сам се начатїѡ е како ми се ѡ томе мни да не збде право ѡ теби изречено то 
пророчаство издаавна подмкломъ за прв ти жен и последню издаат дѣвок да се Ђаво 
не сеђаа на що излазы то те не чины кое пакости оу божїѡ таны рече іѡсифъ залд 
шеврааншъ мааро залд деде право оукаажи ми твога милостныка [617б] кои е то та 
са мъномъ пронашаѡ се ѡртаакъ оу моіѡзи кђи те ми напредъ донесы тога ѕлочестніика 
що є т срамот оучинїѡ и покоръ моме род навеѡ да м такы на паню глав195 с моіѡмъ 
днгѥрскомъ  брадвомъ  ѡтфіиримъ  защо  онъ  Ђидїа  мою  старостъ  ѡбезчасты  те  ми 
образъ  ѡцрни  да  самъ  за  рг  и  чпотъ  мегю  сви  дванаистъ  колена  іисраилѥвы  рече 
дѣвица Не смђа се прав си ты и без хіиле доиста то хође тебы прокаазати саамъ богъ 
ѡ моме ѡвоомъ слчаю  сн како ли годъ що ми веліишъ тога мога договорца а я не мог 
знати гдѣ ѡнъ боравы нити се мог горе пенати  небесне висине траажити га гдѣ е ако м 

                                                 
194 Реч је написана накнадно изнад реда. 

195 Реч је написана накнадно изнад реда. 
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и знамъ име рече іѡсифъ То ти велимъ из мое кђе да имаашъ изаађи скоро се топи ѡдъ 
мене да те нїе т иди си к своме милостник с ким си се жарила и паалила хеле то зна да те 
я ѡтселе неђ држати ни храанити нити кѥшъ ты више леба ѥсти за моимъ асталомъ ѡтъ 
софре ми ѥр си ми сасма ѡбржила мое седе власы рече дѣва почека ме ма іѡсо почека и 
немо ме сасма тако потааемъ ѡдбїати ни протеріивати скоро из свога дома наполѥ ніисам се 
[618а] я  начила  прескиђіивати  ѡвамъ  ѡнамъ  кдъ  ли  чемерница  тако  ѡмма  знаамъ 
засадъ ити где ли се подѣти на кою страан коме ли знаамъ оу кђ на станъ дођи док се 
не промислымъ и провидымъ наапре ѡ себы гдѣ би се стаанла и съврла кодъ кога а сад 
самъ єво ни жіива ни мртва ни знаамъ ѡдъ бриге що ѡтъ себе чинити молим те да ми 
мало мира док се бааръ просвѣстимъ що да чинымъ кдъ ли да идемъ рече іосифъ но я те 
садъ налепо піитамъ толико искаажи ми се тко те е преварїѡ и оуговорааваѡ се е с тобомъ 
да  за  нѥга  погѥшъ  како  лї  е  то  было  ѡткда  е  тко  е  та  чеговиђ  лї  е  є  ли  кои 
господичиђъ ил м ко бїѡ гдѣ седы ис кога е града ваароши лы хођ я и тамо к нѥм 
ѡтіити да се бааръ наѱемъ ш ніиме и изржіим га кано нищо човѣка рече дѣва єво 
ти  се  заклинѥмъ  човѣче  божїи  тако ми мога  господина бога  и живота ми мога 
како самъ я чистаа дѣвока нити за мжк стран знаамъ него та що е предаа ме быѡ 
изашаѡ и говорїѡ е са мномъ кано дргъ и братъ ми пощено из далѥгъ стоеђи враата нїе 
ѡтвораѡ ни на оулазк ни излазк виде се кодъ мене пааке га исто неста [618б] доиста 
тако ми се мни да е аггелъ быѡ оу човѣчаскоме образ свигѥнъ ѥръ доръ каа мня лице 
м блистааше и говеђи ми дивно поиздалека говораше к мени рече  іѡсифъ Како е годъ то 
было да е было хеле таа кривица кано краЂа подмкла наа те и наа ме кѥ се дотерати защо 
пре  вѣнчаня  згодило  се  е  то  код  мене  и    моіѡзи  кђи  те  кѥ  насъ  изненаада  овде 
поватати подзорцы и срамотно на сдъ ѡдвђи а ако би се ѡнде икако испіирали правдаюђи 
знашъ  да  кѥ  насъ  и  обадвое  изобличити ѡблична  кленова  вода  за  неволю  пїюђи  е  намъ 
рече дѣва та бааръ єси лы чѡ то човѣче како ѥ єлисаавета захаріина жена моя рогяка 
єто мало пре овога времена ѡдъ аггелова сказіиваня и здешеня без позданя іѡ оу свою 
старостъ  зачела  и  родила  е  пророка  и  предтеч  именомъ  іѡанна  а  да  не  бы  онъ  пророкъ 
бїѡ196 како бы се ѡнъ  материн м іѡще трбх бдавши разиграѡ се те се поклони оу 
мени скріитом господин рече іосифъ чдим се я и діивымъ що бы то ѡтъ тебе али се 
из тога извђи не можемо како много ѡговаараны и срамотомъ ѡбношены ѡтъ сыноваа 
ісраилѥвы неђемо быти и саамъ [619а] адона господъ зато хође ме оуничижити ѥръ ѡтъ 
светога  жіитка  те  к  себы  на  спажаанѥ  презехъ  пакъ  єто  не  быхъ  каадаръ  оу 
дѣвоячств  те  съчвати  рече  дѣва  видимъ то  да ме  врло  грижливъ  данъ постиже  и 
рга ме сколы мо обрчникъ истежђи ме некрив съ мномъ се при те порогѥнѥ мога дете
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та ми нагріиза ме ѱюђи и ржеђи а та що ми рече рад се такы се съкры и нигдѣ га на 
медаан нема нитъ м траага имаа кдъ е ѡтишаѡ тѣсно мї е ѡтсвдаа ни знаамъ 
що чинити ни како се ѡдговаарати рече іѡсифъ знаамъ ѡтпре т твою оутроб да е здраво 
и право чиста была а садъ како е непраздн смотрихъ та и препадохъ се ѡтъ страве а но 
де садъ каажи ми гдѣ да те съкрїемъ или после кадъ родїишъ с коимъ гласомъ ђ те пакъ на 
видело  ѡбявити  како  ли  ђ  те  затаити  ѡдъ  юдескога  зборища  и  сда  да  те  тамо  и  са 
мномъ  на  пропитіиванѥ  не  ѡдвед  єда  можемо  що  книжити  ѡсдницы  вигѥно  предъ 
сдомъ и ѡдметати се да ніисмо  грѣх неголи велим ти ѡтстпи ѡдъ мога ми дома брже 
ѡтстпи те иди кдъ те очи воде да ми не црнишъ т образа рече дѣва єто вѣђъ дрма 
си прїѡ[619б]нѡ и наваалїѡ да ме протераашъ из свое ти кђе али кдъ знаамъ ядница 
оу саданї пааръ овако трдна каа пщеница некаа ѕла жена ити коме ли се присвоити ако да 
се  враатимъ  натрагъ    црквище  слжити  пакъ  що  ђѥ  ми  ређи  свещеницы  знаамъ 
приватити ме неђе ко ђе нма ѡсвѣдочити мое свето затрдненѥ ако ли да ѡдемъ к моіѡ 
родбины те с коимъ и образомъ сміимъ погледати на нихъ рече іосифъ та но ако би я и 
ѡдмчаѡ та тво незгодны грѣхъ то бы и каменѥ проказіивало а светаа светыхъ гдено 
си была и сасма врло віикати ђе защо те я ѡдондъ извадихъ к себы чист а оу чистођи 
не здржахъ те рече марїа видим те да си врло наазбанъ наа ме алъ що да чинымъ 
веђе валя ми се и саамо на видело предъ све люде ѡткрити ходеђи ми трбшато за коръ 
познанцемъ ити ђ оу мою очевин виѳлѣемъ ако ме нико ѡтъ срамоте онде не привати к 
себы на  пріистоище  а ѡно ѡтыђ  оу  оне  камените  литице  те  се  завђи  оу ѥдн  кою  годъ 
дплю  пещерин  пак  ђ  тамо  преборавити  за  некы  данъ  чекаюђи  ми  мога  порогѥня  и 
видети ђ [620а] тко ђе таа быти що се ѡдъ мене роды оуздам се оу господина бога 
да ме неђе тако подъ нищо ѡставити хокѥ з добромъ наглѣдати и мене хдн рааб свою рече 
іѡсифъ видимъ да сасма си ѡбегенисала тога твога милостніика те га врло тааишъ ѡдъ 
мене и трааг м крїешъ та неђ ти нища чинити нде на добр волю текъ толико искаажи 
ми га тко е да га знаамъ що га тааишъ кадъ кѥ се и после срамотно пронаађи тко е бїѡ 
та  тгнъ  мимоходацъ  човѣкъ  те  без  глааса  оугѥ  оу  мою  сиромашк  кђиц  каа 
давнашнїи ѕлокобникъ и хода собаарати ми домовин кадъ я ніисамъ дома ха бааръ да 
сам се тадаръ здесїѡ оу моме граад назаарет оу коме бџаак повребаѡ би я нѥга и ватїѡ 
рече м дѣва що ме толико кощнишъ човѣче кадъ я не оуміимъ ти ни знамъ за 
кога више казати кроме що сам ти рекла рекла самъ єто то ти и садъ каземъ що ми се е 
придесило  оузехъ  водено  црпало изаЂохъ  из  кђе  оу  хавлїю  да  зацрпемъ  из бнара ми 
воде  оу  томе  чхъ  за  собомъ  гласъ  где ми неко  рече  рад  се ѡбрадованнаа  господъ  с 
тобою ѡбзирахъ се тамъ овамъ [620б] и не видехъ никога каа преплашена ѡпетъ скоро 
трчахъ оу кђ те се заключахъ и седохъ прести рече іѡсифъ а ѡтъ говорна гласа може 
ли  се  оу  трбх  зачеты  дїете  та  ѡтъ  почела  свѣта  никадъ  нїе  то  чвено  да  е  кадъ 
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дѣвока з гласа достала оу себе дїете без пробе мжке іѡ кадъ годъ смесе ни ѡдъ нашїи 
првашнїи отааца нїе се намъ то чдо проказіивало да се е и пре нхъ то  кое давнашнѥ добы 
было згодило нитъ нї ѡны то  с ѡтъ пре чли рече дѣва а єда не пише ли се ѡво  
пророчаств отроче се роды а мати м нїе свѣџбала мшке стране заръ и пророци лы лаж 
грѣшишъ  ты  ѡ  томе  іѡсифе  що  ме  за  ѡво  каарашъ  и  ломіишъ  заисто  згрѣшешъ  рече 
іѡсифъ  та  вѣђъ  видим  те  да  си  и  ты  єѵжинымъ  траагомъ  пошла  маро  твое  прве 
матере алъ како е ѡна ондаа из рая прогнаана зато была що е вражы шапаатъ оу свое 
оуши пріимала тако башъ и ты из мога кѥшъ дома протераана быти що нисы гласове кроз 
оуши ти маамне пропщала рече марїа яѡхъ леле мени сад ме ѕла сређа скобы и бела ме 
снаагѥ  те  нападе  ме  ѡпакъ  даџїа  каа  люты  дшманъ  а  мо  [621а] ближни  дргъ 
изобличіивати ме и ѕломъ ѡбносити досадъ каа свакаа царица почитоваата самъ ѡтъ 
свакога была а сад самъ каа некаа врло ѕлочеста хороспїа прогонѥна а вѣђъ що имамъ више 
говорити  що  ли  ѡдговарати  алъ  ѡпетъ  скоро  чекамъ  из  мое  оутробе  ѡтъ  пороЂена  ми 
сына христа бога голем радостъ достати и вѣчн слав кояно кѥ и свіимъ вѣрнымъ 
наародомъ по меры дѣл и вѣры пригодити се аминъ  

Четврто хисе ѡтъ слова сего 

По благовѣщенїю богородици архаггелскоме каде догѥ със пта свога м посла дома 
старацъ іѡсифъ нааЂе свою обрчниц т марїю дѣвок трдн распіита е ѡтда ща іѡ то 
се197 згоды кааза м она како е чиста дѣвокомъ и ѡдъ аггелскога  іѡ сказіиваня 
да  кѥ  родити  она  цара  и  пророка  мессїю  затрднила  е  на  то  рече  іѡ  іѡсифъ  то  твое 
дѣвоячко  роденѥ за велико ђе чдо быти не  само мени него и аггеломъ и  свіимъ людма 
нико  тіимъ  твоимъ  рѣчма  некѥ  вѣровати  тко  е  то ѡдъ  вѣрныхъ  икадъ  видѣѡ ил  м 
кадгодъ  то  чѡ  давно  да  дѣвока    своме  непокварн  с  мшкомъ  феломъ  чистомъ 
девоячств дїете бы само ѡтъ себѣ родила ѡпетъ к іѡсиф [621б] рече марїа то знамъ 
да  с  за  големо  чденѥ  ѡве  беседе  и  паметъ  твою  несвѣсте  мога  овога  роденя  преславна  и 
діивна тана нитъ  самъ я що  томе крива да ме ѡтъ тебе толика наапастъ нападаа 
костоломлѥђи ме и гріизђи  іѡще из мое ми младости обикла самъ я господ бог моме 
слжити чисто а не погано коино ме е  створїѡ коино ме е  створїѡ Рече  іѡ пакъ іѡсифъ а 
ніисам  ли  я  тебы  то  толико  рекаѡ  оукаажи  ми  подриваача  моме  дом  пакъ  да  те 
ѡслободіимъ  ѡтъ  све  ти  кривице  защо  знамъ  ты  си  млада  женска  глаава  а  т  саама 
боравлѥђи за млады гиздавымъ момци поводна зато нема до тебе велике кривице алъ оны 
хедепсзъ кои свдъ свою може нађи защо се оу тгѥ меша и то сам ти каазаѡ ко е вѣђъ 
да  е та кадъ  си  га  зактела и  омиловала  защо  не идешъ к нѥм боравити ш ніиме що 
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веђъ стоишъ т ща ли ѡклевашъ чем ли се наадашъ видишъ да кѥшъ кои данъ родити 
а мжа свога т не имашъ нїе ли то велика срамота и мо покоръ веліимъ ти скоро иди к 
своме  ти  съдрг  на  стаанъ  [622а]  рече  марїа  не  знамъ  га  гдѣ  тражити  ни  кда  се 
скіитати кадъ не знамъ местимице гдѣ стои а доиста я би и без твога ме шиляня ѡтишла 
к нѥм да м се бааръ іѡшъ некы птъ нагледамъ нѥгова неисписна краасна и лепозрачна 
лица хбавинѥ те се ш ніиме надпирати за то крощо ѡнъ мени рече рад се кад ме е садъ 
снашла  голема  тга  дертлива  пакъ  рече  іѡсифъ  Но  како  се  я  не  бы  язвїѡ  и  ѡдъ  ѥда 
пцаѡ те и свое лице ми с песницомъ лпаѡ тежаюђи наа те каде знаамъ то да самъ те из 
цркве мога господина бога чистомъ дѣвокомъ ѡтъ свещенїика на препорк к себы 
прїимїѡ и не съчвахъ те оу томе како ли ядніикъ с коимъ образомъ ѡтъ  сендоби мое 
дарове да принесемъ оу цркв предъ господа бога мога и испнимъ повеліиваня по 
моме завичаю законном рече дѣва вѣр човѣче божїимъ пророкомъ що с проріицали и 
не задаа се оу толик бриг дертлив прочати исаїю и онде кѥшъ просто наађи оуписано єво 
дѣвока кѥ затрднити оу црев те кѥ родити сына и име ђе м се наређи ємманоилъ щоно 
се прозивлѥ с нами богъ рече іѡсифъ [622б] хе хе жазалъ ловлѥнїа ѡдъ мога колена 

ѥссеѡвъ щапъ процвѣтаѡ наведе мене извадити те198 из молитвенога дома на спажаанѥ 
те те напоконь  саам ѡставихъ оу моме дом правн  оу  свакоме добр довлетн ничіимъ 
неѡскдн я защо тіи мааро попзе се и не спажаа  с пощенѥмъ мога дома док самъ я на 
пт  єда  ти  ѡмрзе  мое  на  пт  бавенѥ  и  мо  днгѥрскы  занаатъ  те  си  за  боліимъ 
пошла  и  предаала  се  рече  марїа  жіив  мї  е  господъ  богъ  како  я  те  телесне  сласти  не 
знамъ  нити  икадъ  самъ  то  зактевала  т  проб  видети  с  мшкомъ  стркомъ  да  би  се 
ѡпоганила  с  тіим  самъ  хвала  бог  оудіиль и  садъ и после  чиста  више ти не  знамъ що 
казати да  се  е що згодило  оу твоме дом хіилешъно ѡтъ како  си ѡтишаѡ нитъ  самъ  с 
коіѡмъ мжкомъ страаномъ с ябане пробеседила кроме то що ти и каажемъ држеђи ми  
рк црвен свіил и препредаюђи ѥ чхъ где ми неко рече рад се ѡбрадованна господъ е с 
тобомъ  На  то  ѡпетъ  іѡ  тихо  рече  іѡсифъ  вѣђъ  що  бы  бы  то  се  выше  не  разбы  него 
засадъ не мог ти що чинити то ты веліимъ бди  іѡшъ неко вре[623а]ме  оу моме дом и 
стрпи се мало защо садъ и дргы бела дошаѡ намъ е на глав єво стигла е такаа заповѣстъ 
ѡдъ римскога цесара аѵгста те св въселѥнн маало и велико мжко и женско све преписю 
на съзнаанѥ колико дшаа имаа подъ своіѡмъ државомъ валя и мени тамо где се піише с 
тобомъ  заѥдно  се  оупіисати  алъ не  знамъ що да  чинымъ  како тебе  написати  своіѡмъ 
женомъ стид ме е писати те ѥръ люди знад да ми ніиси жена а трдна си дѣвокомъ како 
те мог піисати  а  и царскога  си колена  лозе  давыдове мчно мї  е  зато  рече  дѣва 
како ми заповедашъ тога ђ се држати и твое речи хођ съчвати ѡтселе оу моме срдц те 
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кю іѡшъ мало постаяти  твоме дом докле и то преписіиванѥ прогѥ и издаамо цар що на 
насъ  даанка  падне  а  шатъ  дотле  и  ово  дїѥте  родіи  се  ѡдъ  мене  рече  іѡсифъ 
страданъ та не знамъ нещо самъ чдно снїѡ ове нођи не знамъ да лї е то аггелъ бїѡ що 
ми се е на сн оуказаѡ те ми рече  іѡсифе сыне давыдовъ не оустрча се с отога ѡдъ 
марїе що е ѡна трдна држати ѥ кодъ себе за свою ти жен то дїете [623б] що е оу ніѡзы 
ѡтъ светога е дха зачето родиткѥ сына и наденткѥ м се име іиссъ рече дѣва та 
мо господар валяа да е и то аггелъ бїѡ що  е мени рекаѡ рад се него вѣђъ ѡтселе 
приправи ми гдѣгодъ какв вртопин гдѣ бы родила ово дїете и ѡдъ нашега рода ми поищи 
бабыц  ѥвреянк  коя  би  и  ов  потан  с  тааѥмъ  спазила  не  проглашюђи  и  по  завичаю 
мени би вѣрно послжила рече іѡсифъ шаатъ та що ми се е на сн явїѡ оукааже ми за 
то место и кою пещерин где оу брд а ты марїе дотле приготови себы пелене и повїачъ що кѥ 
ти валяти а вѣђъ та що кѥ се из тебе родити тко быѡ да бїѡ царъ ли пророкъ ли бде 
на глаас за то садъ нища не знаамо толико знамъ да кѥ се назаре прозвати собомъ алъ 
то  ми  се  свиды  ѥр  ђе  се  царъ  наређи  по ѡвоме  пророчаскоме  піисм  рад  се  врло  кђерко 
сїонска  єво  тво  царъ  иде  праведанъ  да  те ѡслободы и  спасе  оуказатђе ми ѡ  свем 
сноприходацъ що ђе се нама ис тога прилчити и кра се сврьши Неголи я іирода се боимъ да 
м  то  кои  нашъ  [624а] ѕлотворъ  не  докааже  и  почне ѡнъ тражити  то ѡтъ  тебе  рогѥно 
дїете  ѥрно  неко  големо  знаменѥ  хође  се  с  неба  оукаазати  како  пророцы  за  то  доби  піиш 
засяти  кѥ  веле  ѕвѣзда ѡтъ якова  и  човѣк  ђе ѡтъ  ісраиля  оустати  те  кѥ  погбити 
моаавске кнезове и попленити све сынове  ситове знаамъ да сам ти ючеръ оу недоменїю 
много згрѣшїѡ наѥдаюђи те за то и врло самъ бїѡ забрижїѡ твою лѣп добриню прав ама 
садъ ѡткако  самъ  ѡдзгоръ  с  неба  се  оувѣрїѡ  с  извѣтомъ ѡ  то  вѣщи  како  е  и  що  є 
покланямъ се съ страхомъ твоіѡ дивоти велико и твое име вѣкъ ђ благосіивляти а 
како  ми  се  мни  и  ѕлаато  кѥ  се  издалека  на  пешкешъ  донети  твоме  роденю  како що  царъ 
пророкъ  давыдъ  казѥ жив  кѥ  быти  и  датђе  м  се ѡтъ  ѕлаата  аравіискога  и  нѥгове 
славе сва земля кѥ се испнити быкѥ рече быти кѥ то рече марїа а ты вѣђъ ѡпипа ми єво 
 трбх ако хођешъ неосежнога и време мї е вѣђъ приспѣло роденю него валя намъ за птъ 
марвинче  не  мог  я  пешке  ходити  кое  ђе  ме  носи[624б]ти  како  те  видимъ  да  си  врло 
старостливъ  а и менї  е брига како ђ  родити  а да що да чинимо то нам  се  е ѡтъ бога 
слчило  до  времена  и  тг  валя  намъ  подносити  него  деде  іѡще  ѥданъптъ  прочата  и 
пророка михею те кѥ ти онъ местимице оукаазати нашъ конакъ и та градъ гдѣ бы ѡтишли 
да родимъ защо онъ овако казе и ты виѳлѣеме земліѡ ідова и доме єфрантовъ ниси ты 
понааманїи  градиђъ  ѥрно  из  тебе  кѥ  та  изаађи що  кѥ  господовати  и  быткѥ  кнезъ 
надъ хилядами оу ісраилю рече іосифъ то и я мислымъ да ѡтндъ никамо некѥ ѡтъ 
насъ ѡтстпаати та аггелъ що ми се є оу сн ѡбявїѡ докле се годъ сва пророчаскаа піисма 
не  испне  таа  коя  за  насъ  докндисю  с  временомъ  по  ред  тадар  се  вѣђъ  и  богородица 
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провеселы те рече благо мены велико ми се свѣтаѡ овы данашны данъ оукааза що ме е 
повіисїѡ силовиты господъ свето м име нѥгово и милостъ ѥ нѥгова ѡдъ рода до рода 
надъ тіимъ людма кои га се боѥ ємже слава и држава и ныня и присно и въ вѣкы 
вѣкомъ аминъ [625а] 
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Слово Максима Исповедника (625а–652б) 

Слово  четвртое  на  благовѣщенїе  пресветые  богородице  светаго  маѯима 
исповѣдника 

  Благовѣстите  данъ  ѡтъ  дне  спасенїе  бога  нашего  єво  ѡтъ  свете  цѣвнице 
давыдовы пѣсмы начинѥмъ бесед ясанъ ово и весеѡ производіи се започетакъ доиста по 
правицы  како  се  піише  да  данъ  на  данъ  валяа  намъ  сказіивати  божїе  над  нами 
добротворство ѥрно тога давыда пророка таа света аггелска книга ѱалтиръ преотцемъ 
пречисте  дѣвы  богомаке  оуказе  и  ѡттдаа  велико  ово  земляно  и  небесно 
царици царскога  рода колено и подретло  се вче а ѡдовдъ опетъ на патрїарха авраама 
племе се преводы нѥно що е попре нѥм и обреченостъ ѡдъ бога за христово ѡтъ колена 
м роденѥ постала ѥрно по телесноме завичаю ѡдъ них се тегли до марїе христосъ зато и 
не текъ данъ на данъ валяа то лепо проказіивати велико  спасіиванѥ наше ѡдъ бога 
него и  свакы намъ часъ  часъ ѡтъ  часа напаче томе послѣдакъ  а да  спасенїе на нама 
христово  що  е  дрго  ако  нїе  то  неизговорно  нѥгово  испразжнѥнѥ  свое  м  големости  и 
силазєнѥ до[625б]ле к нама щоно се тѣлесно богъ ѡчовѣчїѡ те на данашнї ѥ данъ оу 
дѣвоячк  оутроб  нигдѣ  несмѣщенны  сав  се  е  сместїѡ  неосежны  с  пробомъ  неиспіисатъ 
оуселіи се цѣѡ богъ и цѣѡ човѣкъ бы тѣло наа се пріими з дшомъ оумвливомъ и 
говорливомъ  да  бы  насъ  заблгѥне  повраатїѡ  к  себы  и  попале  исподизаѡ  ѡчадиле 
просвѣтляѡ и  сакате  извіидаѡ ѡдметнике  посіинїѡ те  и наасеѡнїике  и придоставаџїе  раске 
пакъ  оучинїѡ  діивно  е  том  на  нама  чловѣколюбїе  милованѥ  и  жаѡба  без  хесаапа  за 
чдно  чдо  колико  зато  джни  смо  га  благодарити  како  ли  хвалити  с  коимъ 
наріицанѥмъ беседливымъ почитовати и не само за прво ис почела наше създаанѥ що е насъ 
ѡтъ небытїа приведенѥмъ довеѡ да бдемо на свѣт него іѡще и поболѥ що е насъ грбе и 
ѡматориле    ѕл  пакъ  поновїѡ  и  просвѣтляѡ  како  е  насъ  изгблѥне  ѡпетъ  пронашаѡ 
изнова за чдо по врліимъ и ближіимъ к нѥм боравлѥнѥмъ  стаяти даде за коено м 
добро никоя нїедна стваръ с никомъ нааликомъ како би валяло пощеня нїе кадра издати а 
да що ли може з добромъ [626а] и повраатити земля и праахъ свем здателю каковымъ 
ли гласомъ запоѥ м човѣчы ѥзыкъ оумливо комно съ страхомъ с поянѥмъ савъ свѣтъ 
и овы и оны горны слжы да ако би неко и ѡ бог сво разговоръ з дргомъ своимъ имаѡ 
писати божїи образъ нека се понапре поксы дрго що е създаато а несвигѥно е и неѡбватно 
доброразсдно  єто  човѣч  текъ  дш  нека  испише  каква  е  с  маломъ  коіѡмъ 
нааликомъ єда свѣстъ и размъ паметъ може се изобразити право що е и какво  е илъ 
м беседливо слово начртати се тако и мени овде стоеђи по валялости гдѣ я маловрстанъ да 
мог  похвал  исплести  леп  овоме  настоеђемъ  дивноме  данашнѥмъ  праздник  зато  и  и 
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приводимъ с разблажіиванѥмъ рѣчи ми съсвѣчаара давидовымъ пѣсмами говоромъ те 
то мое и свїю ѡбщо спасенїе ближніимъ и далнымъ засвѣдочавамъ хбаво проказюђи 
не да мнедохъ себе оу беседи сасма ѡскднаа ни с таквымъ почеткомъ ѕлочеста без изма 
неголи  дрзнхъ  с  тртаанѥмъ  недосктицы  моіѡ  немођно  помођніика  приватити  овы 
благы  данъ  єда  би  и  оваа  по[626б]тая  чднїа  на  видѣл  стала  се  ако  ли  ми  кои 
заамеромъ  за  ово  дрзаанѥ  зазир  ищемъ  за  то  ѡпрощенѥ  ми  быти  ненабсито  на  ово 
смишливанѥ  ѥрно  ѥдно  с  отога  изводимъ  гранасте  рѣчи  те  стда  започинѥмъ  лѣпше 
свирати ѡткдъ  и  са ща ми  се  болѥ  свиды  а  поболѥ  намъ  е  поспѣшіиванѥ  с  ѡправомъ 
ѡткдно  се  полепше  рѣчи  слааж  на  мертіигъ  каконо  и  понапрво  све  створенѥ  постаде  съ 
снажнымъ ѡ свѣм з божіимъ словомъ колико е собомъ за дивот достижно и колико 
смо міи ѡсеђливы ѡ чем а мегю обои ако с и раазлике сконе алъ искаазане с и не іѡще 
средъ себе оу комн быше ѡбщинскы двострко стои и казе се величаство  нма боравлѥно 
те незгодно мегю собомъ пребываю ама мдры то приспораава съ своимъ прилааганѥмъ и 
кои  то  ако  не  създатель  свем  и  ономъ и  овоме  свѣт  онъ ѥданъ  а що  лї  ѥ  то  приложенѥ 
нааспорно  свакадъ  ѥстъ  ово  щоно  є  словесна  животиня  да  речемъ  човѣкъ  за  дивот 
сличанъ  образъ  чдна  скона  велика  и  двоякаа  чдна  слеплѥна  смеса  тако  да  е  земляна 
віидомъ и несвіидомъ [627а] небеснаа снизакъ хдъ и высокъ с вышнѥ и с нижнѥ смесе 
склоплѥнъ  ово  за  мотренѥ  свое  а  ово  пак  м  е  несмотрено  и  съкріито  нтра  за  вѣчиты 
боравакъ и ово що е вигѥно за разтрнѥно ѡно разстаянѥ по себы крозъ свое съгрѣшіиванѥ а 
дша да бде оуѥдно с аггели и за ово що се е дша овде с тѣломъ състала тога радъ за 
населянѥ  житакъ  каа  ѥдно  неко  големо  свачіимъ  нааспорно  село  краасно  и  радосно  св 
въселѥнн  ов  землю  даріива  богъ  човѣк  подъ  рке  м  свдаа  с  разцвѣтаалимъ 
дрвлѥмъ прораастл и накикѥн съ свачіимъ пн подводн с текђимъ рѣками с ѥзерами 
с потоцы  с изворовы и з бнаари  с высокымъ горами и  с полями коено приводы говоређи 
свето  піисмо  да  е  єто  то  на  земли  раа  вигѥны  и  после  свега  тога  вигѥна  створеня 
првозданноме  човѣк  приложи  богъ  те  м  ѡдъ  нѥгова  ребра  извады  и  даде  сличн 
жен за разговоръ да м е и  тзы заабава помођница г животованю а кадъ га вѣђъ съ 
свачіимъ  наміиры  ондаа  и  свою  заповѣстъ  за  проб  издаде  м  да  виды  хође  лї  е 
сл[627б]шати и спажати за прознаанѥ и страхъ свога м господара закааза м то кое 
ђе вође обіирати ѥдђи м коме ли міира дати и не додіирати се к нѥм те цигло ѥдно дрво 
що  т  подъ  пређніѡмъ  мегю  садови  бїаше  размно  дрво  звааше  се  али  поналепше  вође 
бїаше  на  нѥм  изродило  подъ  ѡтреченѥмъ  не  машати  се  к  нѥм  а  ѡнде  и  свакаа  се 
животиня нахогяше марвїа и ѕвѣраадъ питома и дивля люта и кроткаа що годъ по земли 
и оу води се жіивы траав ли паасе що лї е летще и пзеђе по земли све е то човѣк за 
потреб и на слжб издаато кано дароносцы своме цар да с подложны  покорности имъ 
бде све жіиво що годъ е вигѥно овога свѣта ама та що е с неба за свое велико поносито 
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печенѥ  доле  спаѡ  не  може  ѡтъ  наамђорства  м  свога  гледати  човѣка  оу  толико  м 
тафрено  славы  него  преѡбче  се  оу  ѕмїю  како  може  вигѥно  с  човѣкомъ  беседити  оузе 
варалицомъ ласкати жен пакъ и мжа іѡ нанесе имъ то на оумъ да не слшаю бога него 
саами собомъ да се та[628а]ко држе канда с они боговы ѡ себы за сващо пропитюђи имъ 
ѡ ѕл и добр и ѡткуд лї е богъ постаѡ гдѣ лї е що лї е єто с отымъ окшаанѥмъ ѕла 
вођа се спотакоше прво и обадвое оуѥдно те се подадоше подъ рк врааг такы с опаакымъ 
тіимъ оуразмливанѥмъ и вѣђъ потомъ оу свако ѕло се ваалїи човѣчїи породъ а ѡдъ 
бога ѡтпаде ѥръ богъ  се  разсрды на нихъ  за то имъ  свое  големо држанѥ  те изобличы 
защо  м  престпише  заповѣдъ  и  за  коръ  прогнанъ  бы  ѡвамо  из  онога  сладка  вилаета 
бериђетна  ѥдемскога  безсмртне  ѡне  славе  пста  га  оучины  после  оу  кожно  га  одѣло 
преѡдѣн  и  чины  га  копаачемъ  нека  ѡ  земли  раади  и  тако  съ  зноемъ  тешко  се 
жіивотовары на земли до смрти свое а рааденѥ м прокле кдъ сеѥ що да м ондаа коровъ 
раасте трнѥ и вчацъ ккта и шкааль бодливы а жена с великомъ мкомъ и с тгомъ 
да раагя дец свою и мж своме нека е подложна оу покорств свакадъ а повратакъ свіимъ 
ѡбщо пакъ оу землю и ѡткако ѡсташе люди на земли подъ [628б] вражіѡмъ влаадомъ 
и воліѡмъ ѡкренше вѣђъ оу свако ѕло и неваляле послове сталяти се т наста мегюсобна 
вражда  свада  гаарезъ  пизма  ѕлоба  боевы  меЂъ  съродствомъ  немиръ  шганѥ  потворанѥ 
заазоръ мрзостъ заношенѥ краЂа преѡтиманѥ потомъ и ѕлоставство  свако поганити се не 
текъ  съ женскымъ  тѣлесы  него  и  съ мжкомъ  страномъ  и  с  осталомъ безсловесномъ 
животиніѡмъ  расждижђи  е  блдливо  кано  безбожны ѡпетъ  сврхъ  тога  изоумеше  те 
поковаше  себы  бона  оржя  гвоздена  саблѥ  стреле  пшке  копя  за  ратъ  како  ђе  се 
съражіивати  мегю  собомъ  преѡтимлюђи  ѥдны  ѡдъ  дргы  землю  и  добро  нхово  села  и 
бащине  робити  и  пленити  с  хараанѥмъ  люде  разводити  люто    несвое  вилааете  те  и 
затварати  окіивати мчити тђи и препродаавати нї    чем кріиве  безсрамно костоломлѥђи 
брађ  свою  ніис  ли  то  само  вражї  пословы  іѡще  сврхъ  свега  тога  ѕла  пометнше  свое 
завичае  бога  знати  него  преврнше  створенѥ  подъ  небомъ  за  бога  држати  а  истога 
бога  свога  имъ  створителя  [629а]  живот  и  храаны  даавателя  до  края  заборавише  те 
слжах и почитовах меще бога земяне бестїе и жене говетскы и каа петлови кокоши без 
разазнааня себы држах оу томе виде богъ ѥръ неста валялы люды на земли що да чины 
ш нима погбы савъ свѣтъ маахомъ све шіиромъ с водомъ потопы те ѡпра свѣтъ ѡдъ 
оне  прве  поганы ѡстави  ноя  за  людско  изнова  семе  и  пакъ  нѥм  изнова  дргояче  издаде 
богъ свою заповѣдъ држати и сво породъ к отоме чити и наказіивати да се боѥ бога 
и  ѕла  не  чине  донекле  тако  држаше  се  оу  своме  спажаню  а  кадъ  се  размножише ѡпетъ 
свіинѥ быше те бога заборавише дрвлю и каменю сребр злаат и остаало ствари презеше 
слжити и кланяти  се до авраама  онъ ѥданъ нођомъ брижанъ позна небеснога бога и 
привѣры м се те своме ѡдъ нѥга пород оучины заалогъ обрезіивати имъ се бааръ по томе 
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мегю нѥговымъ родомъ да не бы ѡстаѡ богъ ѡпетъ до края заборавлѥнъ измеЂъ людїи 
на  земли  и  бы  м  породъ  дго  до  бога  побожанъ  из  нѥга  прониче  [629б]  исаакъ 
яковъ ѡтъ  тїю  поста  патрїаршкы  зборъ  ама мало  допосле  и ѡни  до  края  не  доконаше  з 
добромъ сви ако се е мало и обрезало было ѕло и не цѣло по многомъ доби ѡпетъ кадъ 
изниче  из  нихъ  добра  лоза  великы  пророкъ  моѵсе  божіи  зааконъ  вѣђъ  с  піисмомъ 
издаде  имъ  незаборавно  и  с  великомъ  пређніѡмъ  држати  га  имъ и  спажати  лепо ѡтъ 
рода  до  рода  ѥднако  непопзно  на  стран  вигѥно  приведе  каа  по  тѣло  зааконъ  да  речемъ 
држаня аадетъ а покривено на смисшліиваню дховно га оуреды онако како що м е саамъ 
богъ  заказіиваѡ  чда  мнѡгаа  предъ  нима  почины  ѥгпатск  землю  кіин  мчеђи  оне 
люде море раздѣлы на поле цара фараѡна съ свомъ нѥговомъ вощанскомъ армандомъ 
потопіи оусредъ мора за страхъ ѡстааліимъ поганомъ а свое м люде мирно кано по сх 
аамо проведе щоно и е біило вѣђъ наплодило се до шестъ стотинъ хилядъ и више довѣде и к 
синаско горы и т и богъ манномъ с неба  пстины до  година прехраны и из сха 
камена с мосеовымъ паличнымъ оударъцемъ вод сладк за піиђе имъ оу оно безводно 
земли  псто  изведе  после  моѵсеа  пакъ  [630а] вовода  іиссъ  навіинъ  водеђи  те 
іисраилске люде к ѥросалим оу обреченн имъ ѡдъ бога землю ѥръ то бїаше пре ханааска 
земля бїюђи се199 ш нма іиссъ вовода заставы ходъ небесноме крг съ снцемъ и с 
мѣсецомъ за три  сахата докле надбы и свлаада оне ѥзыке те презе ѡдъ нихъ землю 
носеђи м  съ  собомъ божїа завѣта  светы квотъ  раздвои  се предъ ніимъ  іорданъ и 
сви проЂоше  преко  по  сх  требеђи имъ предъ  собомъ  съ  землѥ ѡны поганскы нъродъ  те 
себы  ватаюђи  селища  за  свое  имъ  населянѥ  оу  томе  вѣђъ  вилааетск  имъ  придостаатк 
понаапре  имъ  господа  посташе  кано  принци  сдїе  и  владыке  архиере  поповы  многы 
посташе и потомъ и цари насташе мегю нма пророци се наспорише нараасте божїе царство 
ис  тога  аѵраамова  порода  алъ  люди що  люди  овы  и  дргїи  пакъ  своеволны  и  ѕли  заакона 
право  не  ктише  съдржаавати  свещеницы  оузеше  и  оучити  заакон  дрма  свѣтовати  и 
каарати  такогѥръ  и  пророци  зазеше  з  големомъ  божїѡмъ  пређніѡмъ  г  болѥм 
приводити и те и чда чинях да би се текъ заакона не ѡдбыали него преломны на добро 
би были [630б] мртваце подизаше из мртвы огань доле с неба сводише и горе оу огню се 
износише нааказне лечаах горке воде  сладке претвараах плачђи се молилы и страшилы не 
ѡтстпати  божїа  заакона  и  ѕлочинце  ѡбличіивали  да  бы  се  подобрилы  нек  се  истребы 
безаконство те зато и мке подносише ѡтъ свои люды и ѕлочесте господе опаакы царева 
рг и коръ бо затвораанѥ ранѥны с піиломъ престргіивани оу блатне бнарине трааны 
оу црквы предъ олтаремъ ножевы клааты и бодены на сваке мке и педепсїе с допирали 
све с радо то патилы бриг тжн теглеђи пророцы текъ да бы се потрнла колико годъ мало 
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людскаа ѕлиня и на болѥ се послове и држанѥ наврн ама кадъ нища нища каменъ гвозгѥ 
лашнѥ се ѡдмекшава неголи ѕлочесты люди да се поболяаваю него све то навише ѕло рн и на 
горе напредакъ имъ срнє тє како е та родъ ѡтпре врло побожанъ бїѡ тако да е маліимъ 
нечымъ ѡдъ ангѥлаа смаанѥнъ пакъ ето с несмишлѥны браавчеты се здржы и пріиликова 
се  сасма ш нма велы давыдъ  [631а] Не ктеде човѣкъ ни то зактева горе  віисъ к 
неб згледати да застрепы и побои се ѡтъ вишнѥга бога ѡтъ когано сва тваръ вигѥна 
и несвигѥна бои  се и  стрепы ѡтъ  страха м инди що ис тога  да бде чини  се и ѡпетъ 
преславно  ѡтъ  бога  за  наш  дивот  чдно  чдо  тако  да  свако  наше  оумлѥ  и  чвенѥ  и 
паметъ оу чдо задаае на то и мы лепо да меркаамо слшаюђи за ов сказіиват свѣтл тан 
єто како  вѣђъ  овы  оматорилы  съ  ѕлобомъ  свѣтъ  грѣшливо  състаренѥ  сврже  съ  себе  те  се 
помлаады  и  пак  се  поновы  а  с  чіим  лї  е  то  поновлѥнъ  ако  нїе  ѡтъ  ѕла  на  болѥ  с 
повракяанѥмъ  с ѡтріицанѥмъ на крщеню  свіи Ђаволскы послова и наатре м пакостливе 
пркоса оу закон непокорна каюђи се  свои ѕліиня а добро діилъ чинеђи свакоме жіив и ѡ 
своіѡ се дши бринђи да по ѡво смрти не пропадне  пакло с отымъ и мы брађо свакадъ 
нођ даню да се понавлямо да црни з бригомъ свѣтскомъ  грѣх старостливы не изаагѥмо 
на сдъ предъ бога него тако намъ раадеђи краадђи се изпредъ Ђаволска намъ спречаня 
с  нашомъ  [631б]  с  нехаатномъ  ѡ  дши  воліѡмъ  єда  бы  помлагѥны  съ  свѣтлимъ 
образомъ бог предстали аминъ  

втораа честъ 

  Како що ковачъ ил м кюнџїа с прекаліиванѥмъ понаавля кою стаар справ брађо 
пощена христяни тако и богъ съ своіѡмъ правомъ често како и саами видимо  свачем 
понавля  оваа  свѣтъ  да  е  свакадъ  цѣѡ  и  свега  добра  пнъ  а  люде  пакъ  с  отіимъ 
понаавля съ ѕла на добро и сврађаюђи кое з добротворенѥмъ своимъ и с нагледанѥмъ ѡтъ 
ѕла  съ  закланянѥмъ  и  избавомъ  и  с  наакомъ  своіѡмъ  а  дрго  и  с  каранѥмъ  с 
пређніѡмъ раазликомъ приводеђи люде ѕлочесте подъ сво ярамъ на свою слжб поновы 
свѣтъ  прво  с  водомъ  те  стопы  грѣшне  люде  поновы  пакъ  прї  авраам  съ  своимъ 
познаанѥмъ а при моѵсею съ заакономъ издаатымъ ѡтъ себе понапосле све шіиромъ 
поновы  с  крщенѥмъ  и  свакадъ  понаѵля  насъ  на  исповѣди  с  покаянїемъ  та  ѥданъ 
господинъ богъ нашъ що годъ рече то се такы и събы првом зданїе то бы рече да бде 
свѣтъ и бы свѣтъ развиде се такы а самъ богъ свѣтомъ се нариче несъздааты [632а] 
свѣтъ пакъ єто та  свѣтъ що рече да бде  свѣтъ быва та  свѣтъ тѣлесанъ алї  е та 
свѣтъ никымъ несвигѥнъ сятъ ѡтъ невигѥнога света отца и та мраакъ що лежы 
сврхъ  надъ  бездномъ  на  човѣчаскы  срдціи  и  оумлю  то  велымъ  неразмностъ 
безпаметн далеко разгоны те како е ѡтпре земляномъ водноме потоп разделїѡ птове кдаа 
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кѥ ѡтицати и божіи дхъ сврхъ воде се ношаше тако пакъ с отіимъ тарзомъ изволи да 
бде  людма  свето  крщенїе  с  водомъ  и  з  дхомъ  кано  пара  и  вода що  е    прекаліиваню 
гвоздя на поновливанѥ людско а свѣдоџба е томе саамъ дхъ светы кадъ е на іѡрдан 
оу  голбскои  слицы  вигѥно  на  христа  доле  с  неба  ѡтъ  бога  отца  быѡ  сишаѡ  з 
гласомъ и како е тређіимъ дномъ оукаазаѡ съ свачіимъ прораастл и родн землю и дрвлѥ 
различно родно и неплодно издаде напредъ тако ѡпетъ на тређы данъ по своіѡ досади м 
ѡдъ  жидѡва  и  плюваню  имъ  на  нѥга  бїѥню  раняв  и  крвав  и  много  м  чинѥно 
пакости ѡбешенъ бы на крстатомъ дрвѣт и то бы вође родно за наш жіив храан и 
безсмртно піиђе изворъ и како е двѣ на неб нама вели[632б]ке свѣђе зажегаѡ да редомъ 
слже  дневи  и  нођи  свѣтлеђи  земли  снце  и  мѣсецъ  тако  и  ово  намъ  прааво  снце 
христосъ подъ землю заагѥ  гробъ и на тређи данъ ѡпетъ излезе горе те  с раазлика 
наарода с крщенѥмъ оу комнъ скплѥнѥ ѥзыке назваа и своіѡмъ светомъ црквомъ те 
каа цѣлокпн лн що се велы пнъ мѣсецъ съ своимъ лчами ѥ просвѣтлюе каа данъ 
видѣл  с  посвѣђіиванѥмъ  свѣтачкымъ  оуказе  христїанск  цркв  те  издаат  м 
влаадостъ ѡтъ бога отца с небомъ и съ земліѡмъ проказе ѥ своіѡ м држины 
апостолѡмъ  и  оученикомъ  коино  е  мор  и  осталіимъ  водами  заповѣдїѡ  изводити 
рѡдъ рибліи и въздхъ е изподъ неба наспорїѡ с летщимъ птицама пакъ съ землѥ 
седе на  свое хѥрвіме многоочите и шестокрилате аггеле те полеты каа на вѣтр прореченъ  с 
пророцы великы ораѡ със привађенымъ наа се чловѣчимъ своимъ тѣломъ ѡде пакъ тамо 
ѡткдно  е  быѡ  к  нама  и  дошаѡ  що  е  саамъ  после  нѥга  свїю  адама  създаѡ  и  дхомъ 
задахн  га  животворнымъ  ѥдносщїи  сво  дхъ  ш  нме  пониклы  ѡдъ  отца  с 
излазкомъ своимъ апостолѡмъ [633а] оу виденю ватрены ѥзыкаа ѡтзгоръ посла имъ 
да и оучы и слободы никога се не бояти по тЂи вилааети преходеђи и вѣређи раазлике люде и 
змог свакымъ ѥзыкомъ говорити та ѥданъ и ѡпетъ на последнѥ време хође аамо дођи с 
отчіиномъ нѥговомъ тафромъ славно и помпаашно прогледати и пропіитати то колико се е 
ѡдъ  овога  свѣта  свега людїи присвоило з броемъ мегю жіиве за оны небесны жіитакъ 
колико  лї  е  пакъ  с мртвыма  ѥдно  здржило  се  за  вѣчн  смртъ  а  после  тога ѡтъ  свога 
вѣђъ трда  хода  провіигяня  свога м  божаственога  заахмета и  сніиженогъ  себе  заради 
присмотріиваня  м  нашега  спасенїа  ѡтъ  свега  шіиромъ  коначно  ђе  празновати  и 
ѡтпочіивати  нашъ  Благы  богъ  Великогласовиты  мегю  пророцы  и  апостолъ  ѡ  свем 
провидацъ  и  прознанацъ  вѣщо  исаїа  с  маломъ  рѣч  све  ѥдно  прикпля  христово 
провіигянѥ за насъ те овако га имене с проказіиванѥмъ великога  съвѣта аггела нариче 
га  и  ємманла  чдна  съвѣтника  и  бога  крѣпка  властеліина  и мир  кнеза  и  [633б] 
отца онога свѣта изарадъ м провіигяня и за свое насъ сынове к себы приватнѥ тако се 
назіива  христосъ  богъ  Єво  то  знате  како  е  свіимъ  тима  великымъ  и 
богоказаатымъ  чднымъ  и  драагымъ  танама  започетакъ  и  глава  овы  данашнїи 
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данъ  и  великы  годъ  благовѣщенїе  пресвете  богородице  наше  владычице  щоно  се 
мены тако мни  а не знамъ како  се вама  томе  свиды да  сви  оуѥдно коино бога милю 
добропощены  христїани  каа  на  царско  лѣпо  части  тако  весело  заслагюю  се  с  овымъ 
аггелскымъ  заложнымъ  рѣчъма  на  овы  благы  хбавъ  данакъ  єда  би  се  и  разишли 
ѡдовдъ право засиђены з бериђетнымъ ганилкомъ Кааже светы єѵаггелистъ лка 
како е шестога мѣсеца ѡдъ бога послатъ бїѡ архаггелъ гаѵріилъ оу градъ галилескы 
именоваты назааретъ г дѣвоцы ѡбречено мж именомъ іѡсиф ѥрно онъ бїаше родомъ 
ѡтъ  давыда  цара  колена  и  из  нѥгова  дома  и  оне  очевине  а  дѣвоцы  бїаше  име 
марїамлїа оу светоме піисм се врло наголемо се діичы то шесто на брою число хесааплѥно како 
е  знаамо  то    шестъ  [634а]  даана  савъ  свѣтъ  създаатъ  свршито  быѡ  а  башъ  шестога 

дна200 врл скон жіив и оумлив човѣкъ ѥ създаатъ по дваптъ шестъ що роды свои 
сыноваа патрїархъ яковъ исраилскы сдїа господинъ ѡвозъ прибеглицы рѳы даде на 
поклонъ шестъ мерова ѥчма исаїа пророкъ казе да  слже око бога шестокрилаты  серафими 
шестъ  граадича  ножостпны  на  царско  столицы  соломоново  бїаше  и  то  по  више  с 
пріилогомъ  по  десетъ  на  хесапъ метаато  тако  соломонов  постелю шесетъ  оржаты юнаака 
около  чвах  оны  великы  бркашилы  и  ѡтъ  десеторы  божїи  заповѣды  що  се  людма  по 
правицы пріистои држати на страан ис тога ѡдлааже шестъ и с неба е ѡтзгоръ издаато 
людма шестъ заакона щоно се зов201 аадеты ил м ређи завичаа држати се спажаюђи и те 
све  то  скпа  ѡ  бог  разговорны  мдарци  на  то  изнеше  те  шестице  да  с  ово  вилаетске 
шесторы вѣковы хилядны ил м  оу недѣли що  е издаато нама  свіимъ ѥднако шестъ 
даана  за  послове  а  седмы  данъ  ѡтпочіивати  те  бог  се    цркваа  молити  и  поченїа 
слшати  [634б] а  ако  ли  валя  що  и  после  о  христовомъ  здешаню  извѣститы  ѡ  ты 
шестицаа  смотри  се  како  шестога  оу  дн  часа  христосъ  кодъ  бнаара  съ  женомъ 
самаранскомъ бесегяаше и на свадби оу кана галиле оу шестъ камениты кориты ѡдъ воде 
віиномъ  претворы  тако  и  шесторострко  милованѥ  избраая  толико  птъ  изсказе  с 
приповѣскю и  аргатско  оу виноградъ  излазенѥмъ на имаанѥ  и ѥднаак  имъ за надниц 
плаађ  пре жидовске пасхе на шестъ даанаа  и  виѳаны надъ  лазааремъ  чдо  оукааза 
шестога  дна  изарадъ  насъ  мке  протеглы  те  прикованъ  бы  на  крст  такогѥръ  и  ѡ 
дргомъ чем ко то траажы може пронаађи те шестице свѣдочб како оу стаары книгаа тако 
и  новоме піисм ща рад ли то велы се шестога мѣсеца бы послаатъ ѥстъ то бы онога 
мѣсеца ѡткако е была єлисаавета зачела  іѡваана предтеч христова гласонош а ты 
ми ѡ свѣстны слшаѡче приметни ово и шестоме овомъ вѣк защо и вѣкови се мегю се ваде те 
неміиростъ  чине  а  ово  божїѡ  велико  таны  ко  да  може  [635а] право  похваліиванѥ 
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исплести  валяло  и  лепо  єто  бога  отца  слово  м  ѥднолично  оу  дѣвоячк  оутроб  се 
оуходеђи смещаа тако да свршенѥмъ мѣсечнога ракаама и вѣка цѣлокпанъ онъ богъ и 
превршитъ  свакога  доконаня  започетнїикъ  и  свршивацъ  бде  на  дзен  и  свршиты 
човѣкъ  а  како  се  е    томе  доконала шестица  и  за  ово  мени  беседно  с  піисмомъ  скоро 
сказіиванѥ  больма  знад  ты  кои  с  се  више  и  милїе  ѡ  томе  трдилы  те  с  добро  свикли 
вѣщин  сващо  ѡмма  и  на  прсте  прохесапити  а  излази  нещо  ис  тога  и  забашренъ  хесапъ 
слаагатъ  само  по  себы  се  прознаае  з  дргіимъ ѡблазенѥмъ  слжеђи  и ѡпетъ    себы  се 
скпля те казе изаради насъ  с тѣломъ ѡбгрнтога  с неба на землю  сіиходъ к ніѡзи 
долазенѥ и такы надъ небо ѡтишлостъ и износъ горнѥмъ амперею щоно м оуздизанѥ е 
изстраживанѥ  хвале  с  пѣсмами  и  младоженю  срны  наалике  далекоскакливо  каконо  що  и 
давыдъ  сприличава  снце  исполіин  то  ѥстъ  скоротрчїц  ѡтъ  небеснога  започетка 
излазак м е и до края небеснога пакъ скоблюе се за ѡ[635б]порнога то рече се тога що 
е вѣрига негба тешка и несноснаа прво  спрођъ бога  стаяла несклонит  скланяа шїю и  
последнѥ задаавлѥнѥ привлаачы оу шесты мѣсецъ и ѡпетъ да речемъ а и првы ѥрно 
мѣсеца  марта  е  првога  пролеђа  да  бы  прваа  без  доброчинне  влаге  неродна  човечаска 
срдца  честиты  породъ  износити  з  добры  дѣлы  започелы  зато    ово  добы  и  слга  ово 
големо прави гаѵріилъ се пошилѥ ща радъ ли с отѡмъ и єстъ врло прикладно каконо и 
валядїаше  чдо  г  дивоти  привѣсти  манѥ  паче  болѥга  да  не  родіиля  попре  роды  а  по  ніѡ 
дѣвоцы ѡстало и по рогѥню дѣвокомъ онаа єто дароносца носы дргаа раано прозраченѥ 
а оваа господинчиђа даничн ясностъ валяше ономе дворник и овоме послжити то е тако 
више  красные  и  поболѥ  свршито  єво  и  гаѵріилъ  проказе  якостъ  божїегъ  телосношеня 
єднорогѥня м сына слова щоно га светы павалъ наріиче божїю сил и мдростъ и тко 
іѡще дргы єстъ єто єлисе и коино к нѥм достоянъ и преподобанъ прогласнїикъ да 
каде тамо  стааро[636а]ме заакон силїа божїа по благодати се е прознаавала я да како 
ѡвде свршито болма не би се сила оуказіивала гдѣно явѣ сщо стасомъ догѥ вигѥно к нама 
гаѵріиловъ  бы  пріиходъ  оу  назаареѳъ  гдѣно  е  дѣвочинъ  боравакъ  бїѡ  а  и  гдѣ  то 
валядїаше  свето  светыхъ  крин  полско  миризми  цвѣт  ѡдъ  ѥссеѡва  корена  овы 
назоре іиссъ на болѥмъ мест кроме назареѳа оу ніѡзы жывити гдѣно ил м т свїю с 
трдомъ  светы  пословы  се  доконааванѥмъ  оу  живот  се  брижливомъ  споре  т  и  овы 
сладкы медъ богочовѣка іисса каа божїю чаш ѥлеа оу свое  сношенѥ състо пріимы 
те сладакъ лѣбацъ смесы и печенъ изнесе за хран тима що се с преслшаня с вођа ѡтровна 
ѡчемерише  и  истрнше  прстеноваата  изаради  тога  бы  за  мжа  іѡсифа  дѣвока  да  и 
вогѥны ѡдъ давыда до нѥ родъ кроз ню се прознаа и мжъ іѡ из тога рода бы заѥдно 
имъ подретло да се іиссъ сынъ давыдовъ по човѣчаств назове оудаата зато бы да 
здѣтна не тегли ѡдъ люды дѣвоячке срамоте и покора и пакъ оу рогѥню мж се стараа ш 
ніѡме и бежы после [636б] оу ѥгпатъ ѡдъ оубоице ірѡда а дрго да и овосвѣтскоме кнез 
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каримн  Ђавол  црн  не  препинати  що  дѣвоцы  с  ласкомъ  божїа  тана  съкрїе  се  с 
оудадбомъ  іѡ  каа  с  фереџомъ  закрилююђи  свое  дѣвоячство  с  обрадаачемъ  каа  и 
христово  божаство  с  човѣчіимъ  обликломъ  и  како  се  прозіивлѥ  именомъ  таа 
дѣвока и именомъ госпоЂа е зове се марїамъ ѡ марїе госпожде не такмо видимые 
въсеи твари ѡ марїе  божаставное  име  и истинно  именито  рождьши въсемъ  господа 
съраслнаа  ѡ  блаженное  име  въсакого  начела  и  власти  вишшє  ѡ  препѣтое  име  ѥже 
ѥстаство чловѣче порабощенное грѣх и сатане тли прваго свободивше се и сподобивше се 
свобожденїа и господъства а ако ли ѥ тко ѡдъ мдарааца и морскомъ ѕвѣздомъ нарече 
ни  с  отымъ  неђе  погрѣшити  ѥръ  она  на  овоме  мор  нашега  незгодна  живота  и  врло  ся  с 
помођ и она е саама таа велика ѕвѣзда що е засяла ѡтъ якова те све ѥзыке на поклонѥнїе 
христ  небесноме  цар  привела  є202  ѡтъ  свега  небеснога  ѡдзгоръ  сяня  она  е  без 
изма  даха  посвѣтлїа  съ  своимъ  окретнымъ  [637а] мотренѥмъ  на  ово  смтно  нашега 
жіитка море те насъ каа  мраак заблгѥнѥ свѣтоводы и к тихымъ заавѣтрнымъ тамо 
пріистоищнимъ  аѵраамскымъ  недрима  насталя  доплити  и  що  пакъ  велымъ  єто  догѥ 
аггелъ г дѣвокы те  іѡ рече  рад  се ѡбрадованна господъ  с тобою  оулазы ѡгласніикъ 
оунтра к ніѡ  оу кђ нитї  е таа дѣвочица кдаа наполѥ излазила из  свога  іѡ двора 
нитъ  се  е  по  коншилк  скіитала  з  дѣвокама  шалити  се  ил  м  съ  женама  зборъ 
зборити знала е то на що ѡне наводе що ли разбир и разспитю оно що не валя нит се е 
она  що  кадъ  была  постарала  ѡ  томе  свѣтскоме  боравлѥню  нї    кои  заахметъ  сталяла  се 
женскы  наатра  оу  чистођи  чваюђи  іѡ  свое  дѣвоячство  свакадъ  се  текъ  оунтра  ѡ 
своме посл  забаляше те  се  све дома нахогяаше т ѥ и наагѥ аггелъ каа  съ  слшкинями 
обколѥн с многіима божіимъ книгама прогледн и з доброговиянѥмъ г бог преложн и 
годн по свем наачин та понапрво то іѡ и изрече ради се [637б] ѡ чистаа дѣвице 
радоуи  се  ово  е  мало  слогомъ  алъ  е  много  врсно    разм  ѡ  рад  се  прве  клетве 
спрођъсталице и преотчине споне ѡдрешнице попзаню заставнице ѡ рад се въсее радости 
оутѣшенїе чловѣчаскаго  рода ходатаце те ово що се велы рад се ѡ томе се досеђа да е 
сложно  изгласито  томе  како  е  нѥзинъ  сынъ  по  своме  из  мртвыхъ  оускрснђ 
магдалины  мары  скпа  с  ѡстааліимъ  тамо  женама  рекаѡ  радте  се  віи  ако  тако 
спріиликовато на добро радоуи се раввы саамъ и нїе дочѡ него ржно с подсмехомъ с яара 
срдца ѡтъ одстпніика м невѣрна оученика проданика іде и жидовскы подргливы 
м вояака подносеђи м то да бы предаатога и подпала човѣка подъ сатанск влаад и 
рг ѡслободїѡ и прославїѡ  га  те  га  оуведе    вѣчн  радостъ и  раск  сладостъ  то  е  и насъ 
сподоби христе боже молитвами богородице аминъ  
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Третїа честъ 

  Кадъ архістратигъ с неба догѥ гаѵріилъ к маріи  іѡсифово порчницы дѣвоцы 
сказати  христово  зачетїе  понаапре  то  рече  к  ніѡзы  рад  се ѡбрадованна  зато  е  наріиче 
ѡбрадованномъ  крощоно  нѥ  [638а]  радъ  стародавнашны  завича  то  обрезіиванѥ  и месно 
клаанѥ  за  пріиносъ  црковны  да  прогѥ  а  новаа  благодатъ  се  приспораава  дргомъ 
формомъ    цркви  бог  слжити  се  без  крвопроліиваня  дховно  и  ѡпетъ  тога  радъ 
веліи  се  ѡбрадованна  ѥрно  що  никомъ  не  може  быти  т  е  она  сређ  достала  свакымъ 
гаанилкомъ божїимъ наспорена честита ѡстаде зато защоно е и собомъ съ свакомъ по 
дши  добриніѡмъ  пна  и  превршна  была  тако  да  іѡ  на  земли  нїе  дрге  было  съ 
своіѡмъ  чистођомъ и аггеле преизвисила  е ѡтъ пророкаа  славнїа  е  с  отымъ кога  с 
очивѣстно  оны  познаавали  с  привіигянѥмъ  маліимъ  те  с  га  ѡчекіивали  и  проріицали 
раазлико  о долазк м крозъ матеръ дѣвок  таа  га  е  родила и како боляа не бы  с 
хваломъ была апостоле превыше до христа съ  своіѡмъ желіѡмъ и жаѡбомъ кано 
мати мченике за сына с тжливомъ бригомъ паараюђи свое срдце по симеѡнов к 
ніѡ  прореченю  тга  каа  кошпрда  пронзы  іѡ  животъ  а  преподобне  отце  съ 
застезанѥмъ  себе ѡтъ  сваке  пожелѥ  свѣтске  и  ѕлинѥ  с  низкодржаанѥмъ  бистромливо 
себе    пос[638б]т    молитвы  бавеђи  се  све  дѣвъставніике  з  големомъ  без  поговора 
чисто  се  сношенѥмъ  каа  и  благородствомъ  све  жене  сврхъ  наатре  с  врліимъ 
роденѥмъ  овде  ш  ніѡме  господина  іисса  призбраямъ  ама  новолично  и  не  кано  с 
апостоли  що  се  е  христосъ  ѡбрекаѡ  до  скончаня  вѣка  ѥдно  ш  нима  пребывати  по 
беседы ченя м к нма присвааяню ни пакъ ѡнако каа г Ђедеон кадъ е пшениц млаатїѡ 
да бежы изпредъ мадїама що м речено бы не бо се господъ богъ с тобомъ е ил м с 
ѡстаалимъ  свѣтимъ  нѥговы  оугодницы  що  е  ш  нима  богъ  с  наазоромъ  и  с  помођ 
своіѡмъ скоръ и платиша за доброчиненѥ готовъ да е тако и съ своіѡмъ матеромъ или 
каа свдаа що е съ свомъ стварю своіѡмъ съставлѥномъ  с наазоромъ с провіигянѥмъ съ 
спажаанѥмъ з  држаанѥмъ ѥ  снаажно  неголи ш ніѡме  е  тако  сщо вигѥно и  стасито  саамъ 
собомъ оуѥдно господъ богъ ѥръно ѡнъ ѡтъ нѥзине пречисте крви презе свое тѣло те с 
отымъ  прогѥ  из  нѥ  цѣлокпанъ  човѣкъ  по  првоме  адам  слычны  дргы  новы  адамъ 
віидомъ онога првашнѥга адама нѥговъ стасъ и пріилик оузе наа [639а] се и не текъ само 
просто ѡбрадованн и благословлѥн меЂъ женама и нѥзинъ породъ що казе писмо да е 
благословенъ  ѥръ  то  се  находы  и  надъ  дргїимъ женами  и  по  род  имъ  веселостъ  и 
благословъ како за неке и сад се поговара Благо си то мацы коя га родила тога онога 
ли  Ђипш  благосіивля  се  ѡтъ  піисма  мегю  ісраили  како  чемо  разчатааваюђи  книге 
даавняшнѥ и рѳа овидова мати іиаіиля и пакъ юначна юдита и анна мати самолѥва 
онаа зато що се оудаде за воѡза а ове защо погбише ѡдъ непрїателске воске с мніитвомъ 
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поглавит  господ  иаиля  бы  с  коцемъ  сисаара  а  юдита    постели  на  спааваню  с  мачемъ 
ѡтсече  олофернов  глав  а  анна  що  роды  мегю  пророцы  сдїами  и  архїере  поглавитогъ 
великога  самоила  ама  оны благословъ на нма  само  нма ѥднїимъ бы даатъ  и помогаѡ 
имъ ѥ  на  дрге  више не преходы  ни що хвадише никоимъ ѡстаалимъ  алъ крозъ  ов  ти 
свет  дѣвок  благословенн  въ женахъ  савъ женскы  рѡдъ ѡста  благословенъ 
како  що  е  благословенъ  нѥзинымъ  плодомъ  [639б]  благословеннымъ  и 
мжкаа  фела  а  и  обое  ѥднако  ѡдъ  обоихъ  а  светаа  богородица  не  само  ѥданъ 
благословъ да е на себы имала овога іѡ живота него и тростркъ пре свога затрднѥня 
ѡтъ архаггела гаѵріила и по зачнкю ѡтъ єлисаавете архїереице и по рогѥню іѡ на  
даана  оу цркви ѡтъ многогодищнога  старца  смеѡна да  се и  оу томе ѡбзнанѥна ѡткрїе 
явно  божїа  тролична  оваа  тана  и  чте  крозъ  давыдова  сына    пѣсми  спояно  к 
ото невести женнїкъ що203  рече нека ми попева  соломонъ твое црево  е  гмно  съ  стогомъ 
житнымъ ѡ да благо  си томе  чрев що  се  е  срчила  оу нѥга таа пшеница за дшевн 
хран споля е бояли црвена ѥрно ѡдъ ѥдема доходы204 и по исаіин прореченю халине с м 
ѡдъ  воссора  щоно  е  меснато  каа  да  с  оу  винско  баЂницы  оу  црвеномъ  мщ  точен 
испраате те  стога  споля быше црвене а изнтра ѡсташе беле пакъ зато ѡтговоры невеста те 
рече  к младожени  братъ  е мо беѡ и  рменъ ѡно  за  вигѥностъ  а  ово  несвигѥно    потаи 
щоно е вигѥно по тѣл а несвигѥно прозрачно [640а] христово божаство те ов пшениц 
смишлѥн що за ню свето піисмо загонеткомъ казе из ѥгпта сына дозіивлѥ богъ ѥ 
оу  ѥгпт  ѡдъ  ірода  крые  младеничкога  оузраастла  срова  жанца  безгрѣшно  дечицы  а 
пощены  господаръ  ѡсвѣстны  іѡсифъ  що  е  родомъ  ѡтъ  якова  матѳаанова  нааличны 
ономе  издавна  пшеницораздаваџї  по  єѵаггелском  глас  кадъ  оу  земли  зрно  проклїа 
много  изнесе  рода  и  кочїе  себы  приправы  з  бериђетомъ  тщенохилядно  наспораан  оу 
апостолы  съ  светители  с  мченіицы  с  преподобними  с  праведницы  з 
дѣвставницы  с  мжкомъ  и  съ  женскомъ  светомъ  сликомъ  ѡдъ  оно  добы  ѡткако  е 
жчи ѡксїѡ и оцтомъ бы запоенъ те оумре и подъ землю бы съкривенъ съкріи се и оно 
пророка єлисеа оу томе скоби се речъ скривености кадъ не може првы птъ пределити надвое 
іѡрданъ  с  кожшиномъ  иліинымъ  да  прогѥ  рече  гдѣ  е  богъ иліинъ  апфо  и ѡ томъ 
пакъ дргы слга пронагѥ се іѡсифъ благоѡбразны що е ѡтъ ариматѳеа те се та съкры 
алъ не  адове челюсти и не текъ що м се нїе згрхала костъ каа що и піише се него и тѣло 
м се не разагни  гроб  іѡще и т [640б] трлостъ ѡнъ спражы и дигн се здравъ читаво 
тређимъ  дномъ  из мртвыхъ  с  отымъ  свое  оученике  брижливе  оуслаады  више меда  из 
нова  саата  те ѡтъ  тога  оускрснђа м  неискаазат  праведникомъ  проявы  сладостъ 
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що  пакъ  и  дѣвока  се  смты  оу  себы  ѡ  то  беседи  те  се  разміишлявааше  какво  е  то 
поздравлянѥ на що ли излазы замђе се ѡтъ аггела сілоамска светаа кпатилна вода 
доброполчнаа витцѣда оу коюно се е преобкаѡ те наше нелагоднице понесе и болесчине прогна 
сакате  поизвіида  що  се  е  та  оу  човѣка  ѡбкаѡ  з  грѣхомъ  свега  цѣла  разглавлѥнна 
човѣка  оукааза  га  крто  здрава  а  и  гютрмско  хзрно  слженѥ  првашнѥ  с  чим  се 
зановетааше  побаацы  ѡтъ  себе  натраагъ  пробра  се  оу  себи  да  дрвены  ђтци  свога  имъ 
ѡсетивства лишени с и своимъ ногама с места се не помич како им се светы давыдъ оу 
ѱалм ргаюђи поднааша оуста имад и не говоре тако и ши неслшне рке неподатливе очи 
незгледне на  сиромашъ безбожницы и лены непослшци Смђа  се и дѣвица  страннымъ 
смотріиванѥмъ и с недознана говорна гласа блене се нема ѡдговора проміишля и [641а] за 
првашнѥ  свое  даанке  вѣчны  онїи  годинїица  споминѥ  се  непрошлы  а  да  лї  е  рече    себы 
кадгодъ  коя  и  дргаа  дѣвока  тога  се  таква  гласа  наслшала  мотры  аггелъ  и  добро 
меркаа на нѥно смишліиванѥ и по томе  іѡ ѡдговара рече  іѡ не бо се марїе некѥ наа те 
тако ѡдзгоръ сіиђи богъ како е поѡдавно сашаѡ бїѡ на гор синаск з грмлявомъ и с 
мнями блисталы неголи наа те онако ђе саађи тихо каа що е  полю на гѥдеѡново овче рно 
киша была  спала без шщеня зато  се не брины нища  а твое  дѣвоячство205  како що тї  е 
садъ  здраво тако и  оу  зачнђ и  породеню ненаврегѥно за трнъ  спазиткѥ ти  онъ твою 
печатъ чисто каа росомъ оу лазк и изласк м како206 оу тебе тако кѥ прођи и из тебе 
не  бо  се  мааро  господинова  к  тебы  дохода  доиста  єѵва  оу  раю  ѥст  се  и  врло  бояла  прво 
зарадъ свое іѡ кривице те се е207 и по шшню крила изпредъ бога ѡтъ свога стіида ѥръ ѥ 
гола  была  не  текъ  с  тѣломъ  него  и  ѡдъ  милости  божїе  из  волѥ  м  е  была  с 
непослшаня свога изашла ама ты си єто преѡдѣнта с пазлатастимъ каѵтаномъ волѥ м 
трааженѥмъ  и  прецифраста  з  божїимъ  позданѥмъ  [641б] г  боліѡ  сређи  коюно  си  и 
добавила  ѡтъ  господа  благодатъ  що  такв  никадъ  нїедна  коя  дрга  нїе  достала 
хођешъ єто зачети и сына родити зачнђе е твоѥ по бог без пожелѥ тѣлесне и роденѥ без 
мке ни кога боледованя родиткѥшъ сына не ѥдноме текъ човѣк за хвад онако како 
що  е  родила  сарра  аврам  исаака  него  свѣм  свѣт  каа  првородна  оу  много  брађи  изводца 
божаставнога  посіинства  и  име  кѥшъ  м  наређи  іиссъ  те  єто  новаа  се  скона  спрођъ 
страанно  стааро  измааля  се  напредъ  ѡ  дѣвоко  кроз  тебе  ѥрно  и  сващо  кроз  тебе 
преславно и ново излазы оу ѥдем бы маторы адамъ и именова єѵв женомъ а ты божїа 
мако пакъ ѡвде новоме адам мжко глаавы надѣвашъ име тамо не бы за добро згласито 
име  скони  ѥрно  жіитакъ  смртъ  заслжы  а  ѡвде  то  име  іиссъ  исто  подраасло  право 
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животомъ  безсмртнымъ  защо  свѣм  е  свѣт  спасително  то  смаатраюђи  тво  дедъ 
давыдъ чаш спасенїа пріимити хође и име господиново дозвати и кое ѥ то име и та 
спаситель  ѡсвемъ  овы  сынъ  [642а]  тво  господичиђъ  и  кроме  нѥга  нема  дргога 
ѡслобогяача по глас исаїин та не по нааліици исса навіина быти кѥ сѣнкы пріилична  
заакон іисраиля поглавитъ вовода него якы царъ праавы истинне вѣре и заакона нова 
приводацъ  нити  пакъ  протопопа  по  исс  седеков  за  неко  време  ама  првосвещенникъ 
вѣчиты  по  стаав мелхиседеков  и царъ надъ  цара  давыда  домомъ  то  ѥстъ надъ 
христїанскомъ  црквомъ  ни  само  ѡтъ  патрїарскога  корена  него  надъ  тыма  що  с  се 
ѡтъ дивлѥ маслице прицѣпилы новораслице доброга саада на питом маслиц и то не текъ 
само каа богъ него и кано човѣкъ ни по наатри и с творномъ ѡномъ беседомъ ама и 
по зактеваню образ свѣсти човѣчо и разм То дѣвока слшаюђи стрепы и рада е а 
двострко  се  плаши  ѥдно  єввине  тамо    раю преваре  и  онде  пакъ  оне кащиге  за неверованѥ 
архїереа  захарїе  те  ѕле  ђды клони  се  и по  дѣвоячкы  говіи м  а  свесрдо  не подлааже  се  к 
речма обадвію оукоризны вадеђи се натрашке испите форм своме томе рогѥню те м [642б] 
то  рече  а  како  ђе  то  мени  слчити  се  кадъ  я  за  мжа  не  знаамъ  ѡ  аггеле  чдим  се  я 
твоимъ  тымъ  рѣчма  гдѣ  ми  зачнђе  оуказешъ  и  роденѥ  не  по  завичаю  людскоме  сврхъ 
наатре неможно ми се то свиды потхлѥне с чини ми се те рѣчы вѣђъ ако божїа промена 
коя то на мени се први птъ здесы а како би я бдавши дѣвокомъ иначе дїѥте родила 
како ли ђ сисама доити младенца свога ѡдкдъ да ми се споры млеко велиш ми изаткати 
царск порфир понаапре оукаажи ми ѡснов ѡда ща кѥ изаађи оуказешъ грозгѥ а камо 
м чокотъ и лоза піиташъ посеан пшениц а камо да и семе хваалишъ цвѣђе каажи ми 
ѡдъ нѥга коренъ и сршлик а що ми казешъ за цара празн полат без потребе що к 
ніѡзы изнтра  валяа  а  сврхъ  свега  тога  како  би  робиня  свога  іѡ  господара  родила  и 
раадилца  сво  ствары  нигде  несмещенога  да  га  оу  себы  сместы  ѥдно  црѣво  женско  схо 
трскы  ако  се  ватра  прикчы  єда  е  некѥ  съжеђи  башъ  я  тіимъ  твоимъ  маазнимъ  и 
шаливымъ  рѣчма  не  мог  свѣровати  зато  чем  е  що  десно  то  ищемъ  з  доб[643а]ромъ 
воліѡмъ  прознати  з  богомъ  мчно  мї  е  пачати  се  тога  се  сплетааня  врло  боимъ  те  и 
памет ми се заврђе дор ме несвестица ис тога ватаа рече ми стигла те ѥ честита сређа рада 
самъ видети  е  и  съзнати  поболма  сврхъ  наатре ми  рѣчъ  издааешъ  а  сконе  не  казешъ 
чдно мї е зато Пакъ іѡ рече аггелъ ѡ пречистаа що е теже ѡтъ снааге то се само виды 
да се не може поднети ни пакъ кои посаѡ боліи из рк коме болѥ излазы сврхъ оумля м 
ама що зактева и хокѥ богъ да бде ис тога се нико не може иставити ни спречити пта а 
нѥгове  сврхъ  чда  послове  с  мановенѥмъ  ѥдніимъ  доконале  и  саама  ты    прознааешъ 
чистаа  кано  истините  и  склопне мдрости  царица  са щано  си и навикла  све  то що  е 
ѡтъ бога постало славно и велико како тво шкндедъ адамъ проЂе т мжк и женск 
смешавин алъ из нѥга стаде се великострмомъ човѣчаскомъ падааню придобавацъ а єѵва 
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е  само ѡдъ мжа постала кроме жене и преслшааню пркосноме започетакъ првы бы ако и 
ѥстъ  си[643б]ѳ  коренъ  и  ѡстааломъ  пород  изводъ  щоно  с  и  сви  подъ  клетвомъ 
ѡтсдны  що  е  ѡтъ  лкавога  корена  гранастъ  постаѡ  милы  грѣхъ  тога  радъ  и  попре  до 
овога времена валядїаше страннога дргояче свыше роденя овде пакъ без отца да бде и без 
гнилости без болести без свакога кваара здраво и читаво изроденѥ небесно яко таа родъ 
що е дргояче изрогѥнъ подъ грѣхомъ да га вѣђъ ѡслободы и спасе те преметне ѡсдностъ 
на ѡправдїиванѥ и ово таны владычице то зна да си ты на то ѡдрегѥня послжити 
ѥрно єво тебе ѥ цигло ѥдн ѡтъ свѣга човѣчегъ рода понаизборлїю богъ зато пронашаѡ 
и ѡтъ постанка свѣта промотрїѡ е тебе пріиличн к отоме те ѥ пронарекаѡ те матеромъ 
своіѡмъ  а томе твоме богоприватном зачнкю не  спрежа мжка  справиткѥ меснато тѣло 
детинѥ неголи светы дхъ кѥ то из твое крьвы чисте съставити и згрнчати оу цѣлостъ 
како  що  соломонъ  ѡ  том  докндисе  говоређи  премдростъ  съзыдати  кѥ  себы  храмъ  и 
тврдити  га  благодатїю пресветога  дха  кано  съ  седамъ  стпо[644а]ви  не ѡтъ  кое 
дрге матерїе него пакъ с отога що е ѡтпало и пометнто батаалѥно было ѡстало приватно 
быткѥ нек се ѡпетъ оно що е спало подигне те се исправы и погблѥно се пронаагѥ да гдѣ се 
е  оумножило  было  ѕло  т  пакъ  нааспорно  истаче  се  доброчиненѥ  и  ѡткда  се  е  придесило 
спосатиранѥ ѡдондъ  снаагѥ се и ѡбстаянѥ ѡтишно  с чіимъ е разбїено  с отымъ пакъ и 
надбїено  с  адама  ѡдолы  грѣхъ  и  Ђаво  людма  те  и  погбы  и  пакъ  по  правицы  с 
човѣкомъ богъ погбы грѣхъ и врага доле низтры да мы ѡслобогѥны з грѣха и вражы 
спѡна  ласно  спасеном  пт  се  ватамо  с  помођ  нашега  спаса  христа  достигнемо  к 
вѣчном покоищ тамо к нашимъ отцемъ и праѡтцемъ аминъ  

Четвртаа честъ 

  Запіита пресветаа дѣва марїа архаггела гаѵріила како ђе она родити дїете каде е 
дѣвокомъ  а мжа не  зактева  имати ни  га  познати  на то  рече  іѡ  аггел  светы кѥ 
дхъ наиђи наа те и оуходенѥ приготовити протребити прочистити и краситђе полат дхъ 
е  неприватанъ  лаап  ни  тин  ама  светыни  ѥстъ  подат[644б]ливъ  понаспоре  сващо  и 
пны а неиспняатъ кіиме ни чіиме ѥрно саамъ е богъ ѡблаада а не да е подъ чїѡмъ 
влаадомъ єто та рече дхъ що ѡдъ отца исходы дођи кѥ наа те и сила вышнѥга бога 
отца щоно м е то сынъ нѥговъ хође те ѡбсенити ща радъ зато да без мке и кое тге 
ти  на  срдц  сврхъ  наатре женске  приватиш  га  оу  себе  съ  своіѡмъ  пресвѣтломъ  лчомъ 
оумнога  снца се онъ изволы примесити се  с тобомъ а ако ли що ѡдвише ищешъ к отоме се 
приверити засвѣдочно  смисли  се на првашнѥ ѡ тебы прїиличне чдне  слике имаашъ ѡ томе 
моѵсеѡв чдотворн палиц кояно е мор дно ѡтворила докле ісраили каа по сх проЂоше и 
ѡпетъ надъ фараѡновомъ  силомъ затворіи  га а  ѥгпт казюђи м чдо  оу ѕмїю  се 
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преѡбрте  и  ѡпетъ  оу  рцы  дигнтъ  бы  щаапъ  и  пакъ  м  ѥданъ  оударацъ  из  сха 
камена  вод  оу  безводно  нисы  източы  а  и  дргы  пакъ  аароновъ  ораховъ  схы  щаапъ  без 
пріисаде земляне како зелено пролиста и орахе изнесе ѡпетъ како е кпина без ватре саама се 
была зажегла те е [645а] горела а нит се е ѡсмдила нитъ е могла изгорети по ѥгпт вод 
оу крвъ оутвораан и ѡпетъ на прьвы наачинъ бистр ка и была ѡсталяат манн за ѥло 
спщан на киши рно непоквашено а на сши без росе ѡрошено іѡрданъ предъ квотомъ 
натрагъ  текђѥмъ  повракѥнъ  и  по  прелаз  такы  своимъ  птемъ  оунапредакъ  брзиномъ 
течанъ тріимъ отрокомъ оу пеђины горђо оганъ ветровитъ прохладанъ и росопаданъ и ако 
ли и к отоме ніисы вѣща како е тебе оно чдо пронааликовало а ѡно бааръ за ово скорашнѥ 
при тебы ново здѣшаанѥ се приверы єво виЂъ твое кѡне єлисавеѳе закржлаве неродіилѥ како 
ѡна оу свою сѣдиню стара баба бдавши затрдны онако матора те пророка сына роды схы 
коренъ прорастлик єто изнесе те без влаге сха баашча съ цвѣђемъ208 прораасты по божїѡ 
воли  и  безвлажнаа  земля  цвѣкѥ  и  нове  раслике  зелене  плоды  и    безроднои мнѡго  ѥсенѥ 
поврђе наспораава се кадааръ е богъ оу свем те що годъ хође такы оно и бде єда не може 
онъ  и  тебе  дѣвокомъ  оучинити  матеромъ  и  опетъ  ма[645б]теръ  дѣвокомъ  по 
прореченю  ѥреміин  кроз  тебе  мног  ђе  новин  на  земли  оучинити  господъ  и  с  твоимъ 
роденѥмъ  щоно  е  и  човѣкъ  по  човѣчаскомъ  завичаю  рогѥнъ  после  тко  тко  да 
разпознаа  е  ли  нїе  ли  ѡтъ  човѣка  рогѥнъ  а  камоли  кое  собомъ  без  семена  и  без 
нелагоднице  недознано  рогѥнъ  щоно  е  то  роденѥ  више  и  мля  човечега  тако  єто  аггелъ 
многораазлико с вѣщиномъ недоміиванѥ дѣвочино ѡдрешіиваше тадаръ єто савъ човѣчы 
породъ  скпа  ѥданъ  гласъ  изоусты  кано  радо  и  здрхтало  стрепеђи  радо  за  ѡчекіивато 
смотренѥ а страхомъ за нааданѥ божаства веляше к дѣвоцы аггелъ та вѣђъ преволи 
се чистаа дѣво и даа ми аггел послат тво гласъ преклонитъ испсти та гласъ 
когано радъ оуташкаткѥ се  с миромъ  сва небесна земляна и преисподняа стваръ ѥрно 
кроз  тебе  валяа  да  се  испны  ѡны  вышны  горе  вилааетъ  с  тобомъ  све  людство  се  наада 
ѡслободити  се  ѡтъ  првашнѥ  прадетске  ѡне  проклещине  и  давняшнѥ    ад  праведне 
дше ѡчекю тобомъ пщеня крозъ  скрснђе  и ты  си христїанско по  бог нааданѥ 
яковля добриніѡ лепа црква ти то гово[646а]ры издаавна те чекасмо ѡдъ много времена 
яѡчђи віикасмо каажи намъ сво образъ и свое слшанѥ издаа своме ти глас ѥръно лице 
тї е хбаво сладк бесед имаашъ лепш желю и болѥ ѡклеванѥ мнедїаше се чинити доцненю 
защеди  дѣво  съ  своимъ  ти  пощедіиванѥмъ  и  з  добримъ  произволіиванѥмъ  с  отом  ти 
честитомъ сређомъ коюно ѡ свемъ и пре твога прошеня пріимашъ ѡдъ бога без искааня 
людскы  рѡдъ пощеды ѡдъ многохитлена враага  с  лажомъ премаамлѥна к  себы пощеды 
рода  горкои  пизми  и  сласти  тѣлесно  зароблѥна  рода  изарадъ шкндедова  прегрешіиваня 

                                                 
208 Написано свѣђемъ. 
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изгблѥна  сасма  и  ядна  ѡ  себы  с  чемеромъ  лютымъ  а  пакъ  тебе  радъ  до  бога 
придоведна  зато  драговолна  и  пожалива  неголи  изда  твою  рѣчъ  доброхотливо  аггел  а 
напаче  господ  бог  твоме  то  ты  свѣтлы  аггелъ  говоры  поглавица  небесно  воискы 
свѣдокъ и невестовогя нелаживъ договорникъ драагъ а не ковлаџїа и да е кои ѡпадніикъ 
ни  прокда  оузми  си  овы  ми  оуговоръ  те  ми  слово  даа  вънима  томе  що  ти  тво 
пра[646б]отацъ давыдъ велы  слыши дащи и виждъ  слша добро  кђерко  и  гледа  те 
прегни твое оухо и да ми прореченѥ ти порадїе аггел ѡсвѣстно ти дочвенѥ ѥрно оно прво 
хо  пребабино  првомъ  и  враата  смртнаа  ѡтворише  зато  тво  пакъ  послхъ  ѡно  що  се  ѥ 
крозъ оуши ѕло придесило да ѡдвраати и на добро приведе а віидъ ѡпетъ нама поглѣдни на 
насъ  сладкотѣшно  радъ  тога  оуговора  да  би  и  смотренѥ  наше  неваляло  с  твоим  се 
погледомъ  ѡсветило  крощоно  и  лепозглѣдно  очима  бїаше  оно  чемерно  вође  що  насъ  е 
погшило  и  що  вѣђъ  дѣвока  к  аггел  ѡтговаара  єво  я  самъ  рече  господинова 
слшкиня нека да ми се то  събде по твоме изреченю ѡ да чдна врла гласа и радостлива 
ѡтговора  ѡ  да  велика  тога  твога  милокрвства  к  нама  пренепорочнаа  простынѥ  и 
благостинѥ паче ѥрмонскые росы глаголы твое и паче мѡѵсескаго дажда провещанїе твое 
нелаживе  сщо  препокоила  єси  насъ  яко  невѣста  песаннаа  с  прахомъ  въсакымъ  мромъ 
подателнымъ исплнъ ѡблагохала єси насъ но садъ вы кои сте се ѡвде [647а] събраали на 
овомъ слшаню чсте ли хдо и ниско ѡтговааранѥ видесте ли смаанѥно срдце тихо и кротко 
свете  богородице  архаггелъ  е  називлѥ ѡбрадованномъ  и  благословенномъ наріиче  е 
сказюђи да кѥ саамъ богъ дхъ светы дођи на ню и ѡбгрнђе е вышня сила а ѡна себе 
рабиніѡмъ  наріиче  доиста  е  ѡтъ  саме  наатре  таа  оудіиль  дѣва209  тога  мати  по 
апостолово беседи коино не с преѡтимаанѥмъ да се е съравніиваѡ бог него себе сніизы 
те  слге  образъ  наа  се  оузе  и  она  томе  свѣрова  зато  ов  рѣчъ  и  изговоры  єво  самъ  рааба 
господня бди мнѣ по глагол твоме да кадъ бы тако воля божїа ѡ мены а я ђ 
послжити  м  божаставном  хотеню  и  вол  нѥгово  благости  єто  я  быхъ  съвїенъ 
свіитакъ нека се божїе слово напише оу мены я рно киша да изаспе се на ме єво кпина 
некъ е зажеже горни огань  ево свѣтнякъ на нѥм да свѣтлы горђа свѣђа рчка я нек  се 
съспе и срчїи се манна я постеля може леђи младоженя царскаа самъ столица нека сѣдне 
царъ црква самъ да лезе архїере тако єво  томе скло[647б]нито ђди дѣвоцы такы 
и  божїе  слово  оугѥ  оу  дѣвоячк  полат  тадаръ  и  небесне  силе  с  людма  се  скпа 
измешаше  ѥрно  несвигѥнъ  с  тѣломъ  виде  се  и  испнѥнъ  разас  се  неѡпіисанъ  напіиса  се 
лѣтомъ и вѣковомъ зидааръ годищникъ се оучины цѣлы човѣчы стасъ наа се презе и  
цѣло божаство човѣчаство прибраа ѥдно ѡсвѣмъ смесе и  раздѣліиваня ако  се и ѥстъ 
цѣлокпно човѣчаско сконы слово ѥдна персона божаства присъвъкпїѡ а  томе было е 
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и свѣ цѣло божаство како годъ що е и оу отц и дх те с отымъ подпно своимъ 
божаствомъ наш цѣл човѣчаск личн скон презе оу себе и бы свршито богъ и 
човѣкъ Неголи ѡтсадъ да и мы с оузамомъ ѡтъ архаггела гаѵріила презмемо мало 
нещо пріиноса валяла те по джности намъ матеры божыіѡ з гласом се прикаажемо и с 
овымъ похваліиванѥмъ запопѣвамо говоређи на сладко к ніѡзы Рад се ѡбрадованнаа 
радоу  се  мати  безневѣстънаа  въ  нѥиже  въсе  исплнѥнїе  божаставное  ѥстаставно  паче 
оума  и  слова  въселіи  се  рад  се  хѥрвіимѡвъ  преславнѣша  и  частнѣшїа  серафимъ 
выш[648а]шїа престолѡвъ и господставнѣшїа господьствї властемъ државнѣшїа 
сіилъ  силнѣшїа  начеломъ  начелнѣшїа  ѡтъ  архаггелъ  дароносима  и  ѡтъ  аггелъ 
покланяемаа  рад  се  посреде  вѡдъ  поточища  схаго  чловѣчаскаго  сщаства  въстекшїа 
тврды небесные тврдѣша и въсѣхъ бога пространнѣшее жилище рад се избраанна 
по  пѣсаннословц  яко  слнце  въ  нѥмже  положы  селѥнїе  свое  вышны  иже  лчами 
божаставнїе  благодати  въс  въселѥнн  просвѣтившы  радоуи  се  иже  яко  лна 
чднаа  зар  прїемши  ѡтчаскїе  славы  господа  и  юже  въ  тмѣ  неведенїа  седещее 
просвѣщающи ради се въсходещїа яко оутро иже конацъ нощи сирѣчъ заакон и начело дневи 
и благодати радоуи се чдна дго знаменїе нашего примиренїа къ бог яко да к том 
грѣховнимъ  не  привлечени  бдемъ  потопомъ  иже  трзнаменитымъ  образомъ  трикратнаа 
съмиренїа  посреде  же  ідеихъ  и  ѥзыкъ  аггелѡв  же  и  насъ  бога  пакы  и  чловѣкы 
въобразющи о нѥмже рече и давидъ възглаголати господ бог миръ на люди свое и 
на  преподобные  свое  [648б] и  на  ѡбращающее  срдца  къ  нѥм  рад  се  стлпе 
огнѥоблачны исходещъ ѡтъ ѥгпта и птъшаствїе ісраилю наставляющъ и тамнїе страсти 
свобождающи и люте ѡдржимїе наапастнымъ вааромъ ѡсѣняющи же и покривающїи рад 
се благорастворенны въздше ѡживляющїа чловѣкы имже съвышше горкаго ради сатанина 
садовнаго  въкса  съмртню вын пререкованню  оудав наложи  радоуи  се  багренице ѡтъ 
мірскаго явалши се мора еюже истка се въплщеннаго слова боготкаанаа светаа и царскаа 
порфира  рад  се  многославимы  съсде  въ  нѥмже  млнїею  божаставною  многоцѣнны 
състави се бысеръ христосъ рад се землѥ євилатска въ нѥже злато и сребро чистое въсе 
добродетели  глаголю  видителнїе  же  и  дѣиставнїе  рад  се  неоранна  землѥ  из  нѥеже 
дшепитателнаа  прозебе  пшеница  христосъ  иже ѡтъ  ѥзыкъ  питае  црковъ  неоскдно 
аще іидеское шатаѥт се санмище иже законню плев и сѣно подядши ѥже образъ бывши 
ревекка множаство плевъ и  сен ѡ нѥ къ  своеи  рече  инде  невѣстителю  Радоуи  се  [649а] 
землѥ  ѡтъ  нѥеже  прозебе  саажденное  древо  пріи  исходищихъ  водъ  питателныхъ  ихже 
плодъ  сво  наше  спасенїе  дастъ  въ  време  свое  листъ  светаа  єго  піисаана  словеса  ниже 
ѡтпадоше ниже ѡтпаадтъ иже  рече  саамъ небо  и земля мимоидтъ  словеса же того 
никакоже  преити  могтъ  радоуи  се  мыслны  и  божаставны  раю  на  нѥмже  положы 
богъ чловѣка єгоже новоѡбразно създаа наше прїетїе яко да въсего чловѣка ѡбновитъ 
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до  конца  окалявшаго  образ  почаастъ  и  въвести  єго  паки  въ  ра  радоу  се  вртограде 
цвѣтозатворенны  ѥмже  хранители  явалше  се  єѵаггелисты  вртоградар  же  явалшїи  се 
марїи магдалины яко  кпарисъ имѣе  высот  смеренїа  и яко финиѯъ правды многоцвѣтїе 
яко ђедаръ ливанскы оумноженны гбителню мыслніихъ ѕмїѥвъ сил разганяющїи рад се 
плодовитаа маслино многомасти принесшїа єлеа христа єгоже име излїанное мро радоуи се 
винограде  истинны  животны  гроздъ  възрастивши  иже  точиломъ  божаставные  цркве 
испираемъ  єже  ѡтъ  ребаръ  крвъ  яко  боготечное  піиво  почрпаютъ  вѣрнї  радоуи  се 
источ[649б]ниче  запечатленны  знаменїемъ ѡтчаскою  постаасїю  на  нѥмже  оно  прїемлющее 
нарече се име єже мѡсеѡви являе се древлѥ саамъ ѡ себы рече азъ єсамъ сы єже єсамъ и мы 
вѣрны тебе славымъ въ вѣкы аминъ  

Петое хисе сего слова 

радости  приносно  Богородиц  и  матеръ  свѣта  съ  сличными  аггелогласнима 
пѣсмами  данасъ  христоименитаа  брађо  пощена  съгласно  похвалимо  скпа  весело  овы 
праздникъ  благовѣщенїа  частно  почитюђи  каа  првы  изворъ  и  започетакъ  нашемъ 
спасенію ѡбщо  цѣлемо  наш  владычиц  пречист  дѣв  марїю  с  овима  сладкимъ 
рѣчма  е  дичеђи  с  проговараанѥмъ  каа  лѣпъ  дааръ  принесемъ  с  реченосђ  ради  се 
ѡбрадованна  радоуи  се  препрославлѥнна  ѡтъ  въсехъ  родѡвъ  благословенна 
марїе господъ с тобою вѣми бо сїе нъ тебе ради и съ нами щедроти єго и милостъ въ 
родъ и родъ молим се въси да бдтъ и твоего застплѥнїа и помощи не забди пресветаа 
ѡтъ  насъ  тебы  бо  приглашаемъ  зовще  ради  се  источниче  жизни  нашее  порождьшїа 
животодавца  господа  и  творца  бога  рад  се  источниче  боготочны  ѡтъ  нѥгоже 
благочас[650а]тїа потекоше  рѣке радоуи  се источниче жывы иже из  ѥдема въсходещы и 
оубелѥнны  чистотою  и  свѣтлости  шипакъ  дѣвставнаго  говѣинства  чрвлѥны  цвѣте 
валсаме  божїе  любве  истиннѣ  иакнте  въздржанїю  нарекы  се  въса  тревное  плтаскые 
сласти  село любоцавтщее благоханїе божаставнихъ радованїи  рад  се источниче иже 
прстъ нашего въменѥнїа древа ради животнаго преслшанїа въжегшїи се огнѥмъ низсахшїи се 
въ  пепелъ  претворшїи  се  и  попрано  бывши  наводнѥнїемъ  божаставнїимъ  пакы  на 
ѡбновлѥнїе наше явалшы ради се лествице єеже глава до небесъ яко датїе затворенные 
ѡтврзетъ и насъ ѡттд спадшее грѣхомъ пакы възведетъ и вышнѥе сподобитъ свѣтлости 
радоуи се страшное мѣсто доме божы въ нѥмже яковъ оубо съмыслны божаставными 
оупокоив се безмлвстветъ давидъ же пакы того ѡбрѣсты искы мѣста не дастъ мыслнима 
очима сна ни вѣждама своима дреманїа дондеже ѡбрете мѣсто господеви тебе богородиц 
въмѣстившю  въ  себы  бога  плтїю  радоуи  се  новаго  ноя  ков[650б]чеже  имже  миръ 
избави  се  страснаго  потопа  на  земли  покоивши  се  не  на  аррареѳе  гори  нъ  на  небесехъ 
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рад се благодати моѵсеѡвы квотѣ имже зритъ се на въсакъ данъ на лицы подлеже 
мыслны  дагонъ  сатана  того  же  ѡтстпнїе  силы  и  дрзы  по  ѥрихонскыхъ  стенахъ  ѡтъ 
основанїа  низлагаемы  радоуи  се  рчко  мыслню  носещїи  манн  христа  дшевню 
сладостъ  манн  недомислещю  се  что  се  положи  же  се  и  въ  знаменїе  пререкованно  по 
пророчаств  смеѡню  ємманилъ  въменяющи  божаство  и  божаставнаго  съмотренїа 
ѕліимъ  испитаемъ  рад  се  рно  ѡтъ  коже  бо  адамовїе  ѡттргшїи  се  дшевнїе  ради 
чистоты  и  непорочства  и  паче  ѥстаства  рождьши  животны  даждъ  и  нашихъ  скврнъ 
чистителя рад се горо тчнаа въ нѥиже въспитаа се божїи аганацъ грѣхы мір въземлѥ 
и  насъ  ради  на  съмртъ  волн  приведенъ  радоу  се  горо  несекома  ѡтъ  нѥеже ѡтсече  се 
каменъ краегалны  христосъ  иже  санное  тѣло кмиры ѥзычаскїе  сребро  и  ѕлаато  сщее  и 
иные  маншїе  вѣщи  съкршивъ  или  паче  почитаемаго  са[651а]тан  сими  потребивши  иже 
аггелскїе  првѣе  свѣта  и  по  даницы  свѣталъ  разгрдѣвы  и  яко  жесток  въставивъ  вїю 
железн  въскделнично  ѥстаство  съчини  се  за  въсе  немощное  ѥм  и  паче  некрѣпкое 
помраченїе  рад  се  каменю  на  нѥмже  плзещем  ѕмїю  слѣда  пти  нѣстъ  видети  лкаваго 
въхода  съмыслнаго  ѡ  нѥмже  и  бадры  васакъ ѡсноваетъ  дѡмъ  добродѣтели  непретакновенїа 
съблазн  рад  се  свитче  изашады оубо ѡтъ плти ѡтсечен же ѡтъ  хотенїа  ею  свитакъ 
новы  занѥ  и  рождаство  твое  ново  ты  бо  мати  дѣвица  и  безь  отца  плтъ  рад  се 
богонапіисанна  скрижали  еюже  законнаа  тма  на  благодатню  свѣтлостъ  претворіи  се 
радоуи се дверы затвореннаа єюже проиде христосъ и затворенню пакы съхрааны врата 
мыслнаго  рая  готоваа  въсемъ  тлкщимъ  покаянне  на  ѡтврзенїе  рад  се  ѥзекіилева 
запечатленнаа  книго  имиже  ѡткриваетъ  іѡанн  єѵаггелист  печатми  седмимы 
владичняго  благодаянїа  дха  радоуи  се  непоколебимаа  стѣно  крѣпкое  забрало 
ѥди[651б]но  оупованїе  великое  прибежище  въсаком  христоименитом  исплнѥнїю  наа  те 
надѣющїи се матери въсѣхъ цара и бога имже царствюще наши вѣрнїи царїе на въсе 
противные извѣстно ѡплчают се и въсіихъ възвишающе се свѣтлаа ѡдоленїа приносетъ тобою 
прославляют  се  свещенницы  яко  рождьшю  великаго  светителя  по  слов  паѵлов 
прошадшаго  небеса  тебы  поспѣшаствюще  богатеще  се  мниси  своими  слзними  потокы 
реченнаго  въ  іѡве  мора  яко  погребляюща  сатан  потапляютъ  тобою  грады 
благословляюще  се  отврждаютъ  се  стране христїанске крепетъ  се людїе  съдржетъ  се 
оучителскаа словеса распространяют се и божаставнїи зааконы храанетъ се мжемъ ты 
држава  женаамъ  частъ  дѣвамъ  чистота  матеремъ  похвала  юношамъ  слава  старцемъ 
крепостъ богатымъ наказатель оубогіимъ потешенїе здравымъ сила болещимъ цѣлба въ 
пристанищи сщимъ веселїе въ бри пристанище заблждшимъ наставнице тешкымъ ярмомъ 
грѣховнымъ падшимъ ѡблакченїе въсегда ѡ въсемъ па[652а]че же въсѣхъ ты причати 
божаставнѣ  єдиночедом  сын  твоем  пречистаа  Покаажи  прочее  и  еще  къ  сіимъ 
вещшю милостъ Твою непорочнаа ѡтврзи милосрдїе свое пресвѣтло яко свѣтилникъ сїе 
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просвѣщае яко  облакъ ѡсеняе яко  роса  оутрняа прохлажда яко  сил имщїа мног ѡтъ 
въсакого бѣднаго спаса влаянїа яко жазалъ крѣпостны съкрши въсакого спостата и яко 
въ  чрмномъ  въкпѣ  мори  яко  дргїе  фараѡниты  въсе  воинство  потопляе  посли  на  новїе 
асиряне  благовѣствющаго  ти  данасъ  неизреченное  зачетїе  Гаѵріила  яко  да  низложитъ 
сіихъ гбителное стрмлѥнїе якоже првѣе ѡніи ѡбстпалшее ісраилѥ въ градѣ ихъ асирское 
множаство въ ѥдин нощъ поразивы небесныхъ оумѡвъ начелникъ міхаилъ и црковъ 
за  нѥюже  ѥдиночеды  тво  сынъ  свою  крвъ  пролїа  мирно  съхраня  въсакое  рааздорство  и 
расколство  вѣщемъ  далече  ѡтъ  нѥе  потребляе  и  ѡтъ  ѥзыкъ  възжизаемю  браанъ 
простынѥю оутоля пріими же и наше благовѣтливое слово се из нечистаго съміисла [652б] 

и  ѡтъ  скврныхъ  оустаанъ  приносимое  к  тебы  подаждъ  здѣ  житїю  исправлѥнїе 
добродетелѥмъ приложенїе и възращенїе на страшном же и въсемірномъ сдищи своего сына 
и  нелицемернаго  сдїю  нетаеннаго  милостива  намъ  его  быти  сътвори  чистаа  деснаго 
стоянїа насъ сподобы и съ живыми въчинити тамо идеже въсегда гласъ празднющихъ ѥстъ 
яко том подобаетъ въсакаа слава частъ и покланянїе съ безначелнымъ єго отцемъ и съ 
пресветымъ и благымъ и животворещимъ єго дхомъ и ныня и присно и въ вѣкы 
вѣкомъ аминъ 
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Прво слово Лазара Барановича из Трубе (652б–661а) 

Слово петое здѣ из трбе  

  на  благовѣщенїе  пресветые  владычице  нашее  богородице  и  приснодѣвы  марїѥ 
стихъ 

рад  се  ѡбрадованна  господъ  с  тобою  ѡво  с  рѣчи  архаггела  гаѵрила  к 
пресвето  дѣвы  маріи  напіисата  оу  євангѥлїю  светага  апостола  лке  глава   
зачело  Съ радостнога неба слете гдѣно нема тге ни бриге зато и ѡдъ радости начинѥ 
поздравлянѥ ѡдъ бога послааты архаггелъ гаѵріилъ г дѣвоцы мари говоређи рад се 
ѡбрадованнаа [653а] драагы послшніицы христїани валялогъ цѣливаня земля не пронаагѥ 
богородицы  док  се  небо  на то  не  подиже  те  с  аггелскымъ перомъ на  земляны нашы 
срдцїи  ово  іѡ  поздравліиваннѥ  напіиса  рад  се  ѡбрадованнаа  господинъ  богъ  е  с 
тобомъ из неба начена земля сіимъ образомъ тебе царице цѣлетъ рад се радости 
прїетилище  тебы  подобаетъ  радовати  се  ѥдино  кога  то  ради  посла  валя  се  богородици 
радовати ѡтъ послаато к ніѡзи аггела єво на саданѥмъ оуказіиваню можемо ѡ томе се 
ѡвъвѣстити толико вы к овоме радостноме аггелскомъ цѣліиваню радо надклоните оуши ваше 
ѡбрадованна  марїе  яже  съ  радостїю  аггелское  цѣлованїе  оуслышала  еси  ѡ  радостномъ 
твоѥмъ  цѣлованы  даждъ  ми  съ  радостїю  глаголати  даждъ  и  слишателѥмъ  съ  радостїю 
слышати да ѡ тебы радет се ѡбрадованнаа аггелскы съборъ и рѡдъ чловѣчаскї рад 
се ѡбрадованнаа господъ с тобою С книжномъ послааницомъ послаатъ бы архаггелъ г 
девокы  маріи  те  съ  запечатленымъ  посланѥмъ  сладкы  слшателю  съ  съкривеномъ  с 
постанка  [653б] вѣка  потаіѡмъ  послаанѥ  сте  вы  христово  напіисато  не  с  црниломъ 
ама з дхомъ жіивога бога не на камениты моѵсеѡвы скріижаліи него на ѡтесааны ѡтъ 
грѣха изглагѥны  вѣры тврді меснаты срдцїи велы намъ апостолъ павалъ прваа е таа 
божїа послааница марїа напіисата не с мастиломъ црнїимъ него с прстомъ божїимъ съ 
светымъ дхомъ ѥрно светы дхъ нападе на ню не на дасчица ѡтесааты с каменя него 
на  гол  гладкоме  добр  іѡ  срдц  слово  божїе  щоно  е  христосъ  испіисатъ  бы  з 
дхомъ зато крощо е ѡна врло книжна божїа словеса спажано и крила оу своме срдц из 
свое іѡ младости тан божїю крїе за неко доби марїа алъ нѥно срдце чисто изригати кѥ 
слово сладко рече ѡна к аггел да ми се то събде по твоме говореню те из нѥ богъ слово 
кааза  намъ  се  тѣлесно  човѣкомъ  прозна  се  з  дхомъ  а  те  послаанице  подпіисъ 
изобразы с подсписомъ светы єѵаггелистъ лка ком се имаа препорчити и гдѣ ли ђе се 
дати  оу  градъ  рече  галилескы  дати  се  именомъ  назаареѳъ  г  дѣвоцы  прстеноваато  за 
[654а] мжа що се зове  іосифъ давидова подретла а дѣвокї  е име марїамъ що іѡ се 
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піише  а  кога  мѣсеца  посла  іѡ  се  то  піисмо  шестога  мѣсеца  рече  се  бы  препорчно  то 
послаанѥ  гаѵріиловымъ  из  оуста  м  проказіиванѥмъ  щоно  га  ѡвако  започе  предъ  ніѡме 
чатити  рад  се  ѡбрадованнаа  гаѵрило  драагы  извѣсђе  драаг  радостъ  богородицы 
боравлѥђи  іѡ ѡвдѣ  оу  ово плачливо  долачи  рече  іѡ  ради  се ѡбрадованнаа  и нища не 
тжи  с  тобомъ  е  господинъ  ы  богъ  по  ѡвоме  ѕл  времен  оу  ово  плачно  долины 
жіивђи на плач блаженостъ ѡснова ѡтселе се рад благо тебы плачливои ѡтсадъ теши 
се  с  хбавимъ  разговоромъ  сзно  си  сѣала  радо жни жетїѡци аггели піише  се да  с  а 
тво е жетилацъ чистаа архаггелъ гаѵріилъ твога ти гаанилка ѡбрадованнаа велы се  
ѱалм  радте  се праведніи ѡ господ бог ты преблагословенна дѣво яже въсе 
праведнїе превъзыде светаа светыхъ болшаа радоу се паче ѡ господи яко господъ 
естъ  с  тобою  велы  намъ  апостолъ  свакад  се  ѡ  господ  радте  напаче  ты  се  марїе 
рад ѡ  своме ти  сын  господин  ѥрно  діиль  е  с  тобомъ  и  свакадъ  [654б] радо  и 
весело кадра си изговаарати ове свое ѡ себы речи величіитъ дша моя господа и възрадова 
се  дхъ  мо  ѡ  бозе  спасе  моемъ  господъ  е  оу  тебы  тако  каа    своме  град  великы 
господинъ сасма врло прехвалѥнъ на глас высокъ оу град нашега бога и пакъ що на то 
ѡтговаара маара до господара іѡ то м рече кадъ ми рече архаггелъ рад се марїе и 
я се обрадовахъ и провеселихъ ѡ твоіѡзи милости кадъ си ты поглѣднѡ ѡдзгоръ на 
моє  смѣренїе  и плач  си ми на  радостъ преѡбрнѡ израскіидаѡ  си ми мое  ритине  те  си ме 
препасаѡ с веселомъ красотомъ велиш ми светы кѥ дхъ наа те надиђи дше светы кано 
голбъ  ако  ме  съ  своимъ  крилма  ѡбслонишъ  то  подъ  покровомъ  твоимъ  кріилы  ѡдъ 
кваара ѕлога мог ѡбстаяти радо  покою лѣпъ гласъ гавріилъ доносы дѣвокы како то и 
валядїаше  чисто  дѣвочицы  добаръ  гласъ  и  пріимити  ѡтъ  частнога  аггелскога 
господства  тако  то  пріилика  и  бїаше  принести  те  господинове  големе  чисте  рѣчи  и 
самоме  томе  приносїѡц  аггел  изборли  и  славн  на  глас  предъ  аггели  господин 
богородицы  коино ѡдъ цара  царицы пота[655а]ны  іѡ  гласъ  доноси  защо и то  е 
поназавише чдо како то небесны не само царъ него и творацъ све ствари договаара се съ 
земляномъ  царицомъ  с  ѥдномъ  дѣвокомъ  сиротномъ  без  матере  без  отца  с 
тЂомъ хранѥницомъ како ђе съ своимъ царствомъ оупраляти що ли чинити ш ніиме како 
ли провіигяти нека то и ш нѥномъ воліѡмъ бде защоно кадъ е човѣчаскы родъ хотїѡ 
прво  ѡдъ  бога  ѡтпасти  ондаа  е  само  самъ  сатана  Ђаволъбаше  бїаше  понапре  дошаѡ  с 
ласкомъ  преварномъ  к  нашо  стародавнашно  бабы  єѵвы  с  лкавымъ  образомъ 
ѕміискимъ  те  е  на  ѕло  наведе  а  кадъ  паакъ  зактеде  богъ  подигнти  низснѥна  стрмо 
адама  до  пакла  тадаръ  ѡпетъ  ѡ  томе  преко  поглавита  свога  м  аггела  ѡ  томе  свое 
зглашенѥ  с  овомъ  царицомъ  каазати  іѡ  то  посла  га  те  с  лебденѥмъ  и  лепымъ 
говїанѥмъ то валядїаше нѥм  све потанк насаамо предъ ніѡмъ исказіивати м по  ред 
божїе тане  тако  да нї  сви небесны аггели  скоро не прознад за то ни пакъ Ђаво на 
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земли не  сетїи  се  с  коіѡмъ наамеромъ  своіѡмъ  хитленомъ  дотле да  се то  забашры що 
богъ чины докле пакъ испо[655б]диже и поврааты чловѣчаскы рѡдъ с првога попзнђа 
и  заблденя на првы  становитъ м  наачинъ  те  да испны  с  изборлимъ  дшевнимъ 
людма  онаа аггелскаа  горе места ѡткдно  с испали  овы ѕли аггели щоно  с  садъ бесовы 
наши ѡпаакы дшманы и мчители паклены и таа цѣліиваня да речемъ поздравліиваня 
людска раазлика имад положена оу божаставном піисм що се находе ѥдни се поздраляю 
желеђи дргъ дрг дгы животъ како що с ѡтпре говорилы Године честитаюђи господи и 
царемъ много лѣта да жіивы царъ дрго пакъ имаа ѡ гаанилк поздравлѥнѥ како щоно 
светы паваѡ оу свои послааница на многы месты полаажђи сврха титлъ к людма говоры 
благодатъ и миръ ѡтъ бога да вам се оумножы и дрго имаа ѡ здравлю ѡ радости да 
се  свакадъ    здравлю  радешъ  и  дрго  пакъ  е  з  благословліиванѥмъ  и  да  те 
благословы  господинъ  ы  богъ    свем  те  како  е  то    раазликоме  поздравліиваню 
раздѣлѥно  то  се  е  све  скпа  ѥдно  ѡ  богородицы  с  овіимъ  аггелскымъ  цѣливанѥмъ 
заключило кадъ іѡ рече рад се ѡбрадованна господъ с тобою т іѡ е радостъ а сређа и 
животъ  каде  рече  ѡбрела  [656а] си  благодатъ  оу  бога  благословъ  ѡпетъ  що 
речено бы іѡ благословеннаа ты въ женахъ и тко бы то тако смишлѥно на кратко све 
поздравліиванѥ ѥдно  свршїѡ како що аггелъ то богородици лепо  скпа  све цѣло по  свем 
съставы  те  изрече  и  с  великымъ  к  ніѡзи  пощенѥмъ  свршито  изговоры  рад  се 
ѡбрадованна преизвыше пречист дѣв каде велы к ніѡ благословенна ты сврхъ 
свїю женаа паметно е теши каде рече єво ђешъ зачети оу себы те  сына кѥшъ имати и за 
чдо наалик проказе ѡда ща ђѥ затрднѥти говоређи м светы кѥ дхъ наа те надиђи и 
сила вышнѥга хође те ѡбсенити а породъ зачеты оу ніѡ с отымъ подтврды каде рече зато 
и  то  свѣто  дїете що  се  из  тебе  на  свѣтъ  роды  назвакѥ  се  сынъ  божіи  и що  има  ово 
послааницы іѡще єѯиклка богобоязлива марїа оу овоме послааню іѡ не ліишы се свакога 
из  доволѥ  благаа  части  пощеня  берикѥта  тафре  свачіимъ  нааспорна  ѡста  оу  овымъ 
рѣчма що се велы рад се ѡбрадоваанна и сређ кадъ рече честита си предъ богомъ на 
глас  великомъ  ѡдъ  речености  благословеннаа  меЂъ  женама  како  и  соломонъ  ѡ 
ніѡзы  о[656б]ве  рѣчы  износи  проказіиванѥмъ  своимъ  многе  се  кђери  ѡбогатише  многе 
оукаазаше юначство снаажно алъ ты све си надишла съ своим ти напредкомъ преспеваюђи и 
подигла си се надъ свима ѡдвише инди архангѥлъ паметливо то свое піисмо доконаава но де 
исто ѡ томе смотріимо се како е паметно и мдро нїе каде іѡ доказе ѥр кѥ она родити само 
божїю превѣчн премдростъ с коіѡмно е свѣтъ създаатъ и држіи се крто без померааня 
тако пакъ и ѡна паметно и смишлѥно натрагъ ѡдговаара с распитіиванѥмъ своимъ чдеђи се 
с размишліиванѥмъ за нѥгов бесед каде м рече а како то може ѡдъ мене быти кадъ за 
мжк  страан не  знаамъ  поздравлѥнѥ м ѡбегенисаа  напаче  драговолностъ  господина 
бога кои га е к ніѡзи послаѡ зато и рече м єво я самъ господня ѥдна робиня нек ми 
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то  бде  по  твоме  говореню  доказіиват  не  бїяше  скороспзна  с  паметы  ни  хитроѥзычна  с 
ѡдговааранѥмъ кано   раю євва  да каде виде  сладко и врло вође на дрвѣт  лепозглѣдно 
очима и красно за ѥло с размомъ те скиде сз дрвѣта вође и поѥде нитъ [657а] се ѥ пакъ 
ѡ сказіиваню сасма  себы смђала съ снебыванѥмъ ни многораспіитіиванѥмъ прокшаавала 
аггела каа захарїа предтечевъ отацъ оу олтар на слжбы м що говорааше безвѣрно те 
по чем я то мог дознати да сына имаамъ кадъ самъ я єво човѣкъ старъ и жена мї 
е матора прошла  е вѣђъ таа хора ни  се  е изволіиваню оу  себы подсмѣхіивала каа авраамова 
подъ сенькомъ сарра како се за ню піише кадъ богъ авраам рече овога добы быкѥ ти 
ѡтъ  сааре  сынъ доч  она то и подсмїа  се  рече  оу  себы яѡ леле мены що ми досадъ  за 
младости  нїе  было  да  ѡдъ  сендобы  быти  ли  ми  то  чдо  я  стара  а  мжъ  ми  іѡшъ 
постары неголи з драаге волѥ приваты богородица аггелск рѣчъ више не ѡтговаара кроме 
що  га  запіита  како  ђе  без мжа  родити  ако  и првіи мдарци много щоща и  прикаламлюю 
ѡтъ  себе  беседе  за  шаар  говорлив  како  що  к  чем  оу  беседи  дише  съставакъ  по 
разабрааню такы рече к аггел бди мне по глагол твоем на то ѡде аггелъ ѡдъ нѥ 
како єѵаггелистъ лка посведочаава ѡ томе и оу овоме що се велы се раба господня єво 
самъ господинова слшкиня четыри добротвореня се [657б] оу томе слааж склопито цѣло 
послшаанѥ  и  големо  снискодржаанѥ  себе  бди  ми  то  що  веліишъ  оу  томе  оуказе  свою 
желив г бог іѡ мил ђдъ и несмнят вѣр щоно то четворо доброчиненѥ права вѣра 
смереностъ милокрвство без инаата и поговараня послшаанѥ и свакога христїанина дш 
м спааса и к вѣчноме живот приводіи га право аминъ  

втораа честъ сего слова  

Седамъ  рѣчы  хрискяни находіи  се  оу  светом  єѵаггелїю Како  чатіимо що и  е 
светаа богородица изрекла прво да речемъ последнѥ и на првомъ свршимъ кадъ е  
кана галиле на свадбы к сын рекла овы сватовы садъ немад що пити не мад віина 
то с іѡ речы пожаливе и домостаростне ѡ пощеню своме дрго каде  ѥросалим тређи данъ 
наагѥ  изгблѥна  іѡ  сына  рече  м  ѡ  мое  детешце  защо  нама  тако  чиніишъ  те  скривено 
ѡдъ  насъ  изостаешъ  да  тжимо  за  тобомъ  не  знаюђи  кдъ  си  се  подеѡ  то  е  єто 
милокрвство  големо  тређе  щоно  слгама  на  свадбы  за  віино  рече  що  вама  іиссъ  мо 
господинъ  сынъ заповеды и  рекне  то  да имаате  [658а] без  речи вамъ Послшати га и 
пословати то с речи наоуке и свѣтовааня Четврто каде догѥ трдна г захаарино кђи те се 
поздравы с ѥлисаавѣтомъ оне онде бїах іѡ беседе потешне и ѡ добр разговорне пето каде 
запіита аггела како ђе  родити и то  с  речи ѡсвестне  разсдне последка промаатранѥ шеста 
речъ  щоно  рече  єво  я  самъ  слшкиня  господинова  то  е  смеренїе  хдо  и  сниско  држаанѥ 
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седмаа  беседа  бы  іѡ  каде  се ѡ  сын  оу  себы  порадова  з  дшомъ210  и  рече  величіитъ 
дша  моя  господа  кадъ  е  тако  погледаѡ  наа  ме  хд  ѡтселе  свакы  рѡдъ  хође  ме  з 
діикомъ хвалити то  с нѥне речы богомолске и благодаарне ѡ божїѥмъ  іѡ нагледн 
добротворств Въса  твоя  словеса пречистаа  дѣво  благаа  стъ мдра  и потѣшителна  нъ 
ѥгда сїе рекла єси бди мнѣ по глагол твоем сїе паче въсѣхъ иніихъ слх нашем даде 
радостъ  весел  ѡ  семъ  словесы  саама  и  похвалила  се  єси  чрезъ  давыда  твоего  праотца 
глаголѥ ѡтригн срдце мое слово благое тѣмже оубо благо и благаго бога породивши 
глаголѥши  и  бдтъ  въ  благоволѥнїе  словеса  оустъ  моихъ  благово[658б]лилъ  єси 
господи въ земли твоеи яже даде плодъ сво рекши бди ми ѡтъ дха светаго зачела 
єси  чистаа  дѣво  въ  чревѣ  твоемъ  въплщеннаа  бога  како  ис  почела що  ѥ  богъ  рекаѡ 
бди свѣтъ и бы свѣтъ а пре тога мраакъ бїаше по сво земли тако и пречистаа дѣва 
каде  изрече  ов  рѣчъ бди  промаче  ідолскы мраакъ  праавы  свѣтъ каде  из  нѥ  вѣрніимъ 
засяа коино  свакога човѣка просвѣтлюе ко  се ѡдъ воде на  овы  свѣтъ изнова на крщеню 
породы прво  єѵва  съ адамомъ  све люде кроз  себе поморы  а марїа  съ  своимъ дргымъ 
адамомъ христомъ пакъ насъ  свїю проживы по апостолово беседи те како кроз адама 
сви вѣчномъ смрђ помир то ѥстъ свимъ некрщеникомъ безвѣрнимъ по ѡво имъ смрти 
дше до пакла ид тако пакъ крозъ христово вѣрованѥ сви жіивы з дшами оу вѣчноме 
животованю ѡстаю апостолъ павалъ женами заказе да нис беседливе и  цркви да мче 
коимъ то тымъ що с єѵвина траага коено на своме ѥзык смрты ядъ носе каа євва що е 
ѡтъ  запређена  дрвля  вође  окшала  то  людма  се  заказе  ваше  жене  [659а]  подъ 
заатворомъ  да  седе    покорности  безъ  мђнѥ  нек  се  оуче  себе  и  свою  дец  а  не  ѡстаале 
мжке люде ты благословенна въ женахъ  аще бы древлѥ  рекла бди ми по  глагол 
твоме  то  древлѥ  род  чловѣчаском  на  добро  и  збыло  би  се  аще  ныня  доволно  скоро 
понѥже  доволно  благо  ты  родишы  сына ѡ  нѥмже ѱаломніикъ  таа  рече  и  быше  то 
повеле  и  създаше  се  и  тебы  тоижде  сїе  даретъ  да  ѥгда  речеши  и  бдетъ  повелиши  и 
съзиждтъ  се  твоимъ  сыномъ  въса  быше  и  без  нѥго  ничтоже  быстъ  єже  быстъ  и 
тобою  пречистаа  богородице  въса  бдтъ  без  тебе  же  ничтоже  бдетъ  єже  бдетъ  оу 
постарааню нашега спасенїа како що светаа црква попева да з богородицомъ христосъ 
ова  свѣтъ  спааса  имадђи  м  к  ніѡзи  велик  и  богат  милостъ  наша  е  избава 
изашла ѡдъ нѥна пречиста тѣла и крви іѡ що ѥ вилааетскы спаситель истинны богъ 
нашъ  нѥзинъ  сынъ  из  нѥ  презеѡ  себы  човѣче  тѣло  наа  се  за  наше  спасенїе  велы 
светы паѵаѡ міи незброено благо имаамо оу земляны сдови намъ свои да ѡтъ колико 
више с врхомъ имаа га светаа богородица кадъ е само светы дхъ сишаѡ [659б] на 
ню каа божїи прстъ з дотакнђемъ своимъ божїа сила ѡбколї е зброити кѥ ѡнъ ис тога 
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нѥна блага и за наше дговаанѥ искпъ и т цѣн кѥ за насъ поставити рече она да ми 
то бде по твоме сказываню и таа кратка мала нѥна речъ на211 колико добро свима изаагѥ то 
оучины те  заче тога    себы коино  ђе на  велико  се  дигнти по давыдов  сказываню да 
велике големине нашега господина и дге м сасма рке и кдаа рече знаамъ бегати кдъ 
ли се подѣти и  съкрити изпредъ твога дха ако да  се испенѥмъ на небо ты  си  саамъ 
тамо горе да ако ли силеземъ доле подъ землю оу дбине адове и тамо си ты ако бы и кано 
птица с крилма рано ѡдлетїѡ чакъ за море  кое тамо пстолине скрити се алъ и онде кѥ ме 
досеђи твоя рка и наађи ме и твоя кѥ ме десница задржати и преместити с места голема е 
рече нѥгова снаага а разм нѥгов броя нема а и апостолъ павалъ мало текъ с момъ 
згледн  божїю  хитростъ  и  чда  м  неста  ѡбезекн  се  те  подвіикн  и  рече  ѡ  да  велике 
дбине блаага свакога премдрости и разма божїа па[660а]къ єто таа преко врха голема 
силесїа на толико смаанїи се те  ѥдно дѣвоячко се црево сместы и преборавы оу ніѡзы цѣло 
деветъ мѣсецїи с маліимъ пеленами изволы повїяти се и маало детенце на рк носити 
ѡтпочіиваюђи оу колепци а и праведны іѡвъ нѥгов големиню овако исказе више небесаа 
и подблѥ изподъ бездне адове сврхъ ли мере више неба що да чинишъ що ли знаадешъ 
що има дблѥ доле изподъ пакла ѥданъ богъ коино е све и сътворїѡ све то свдаа знаа и 
прегледа гдѣ що подъ своіѡмъ ркомъ имаа що ли се где чины а міи смо джни ѡ свем 
хвалити га и славити Пресветаа богомати яко тво сынъ велы бдетъ сице и ты аще 
и маали се за смеренїе твое а що твориши себе волѥю рабиніѡмъ за сїе пакы велїа бдеши 
мати бога вышнѥга аще и раба еси нъ родиши сына ємже въсачаскаа работнаа стъ 
творишы  себе  рабою  за  смеренїе  нъ  понѥже  смереннаго  родиши  сего  иже  речетъ  начите  се 
ѡтъ  мене  яко  кротакъ  єсамъ  и  смеренъ  срдцемъ  ѡ  нѥмже  имаши  възнесена  быти 
превышше  хѥрвіимѡвъ  и  серафіимѡвъ  ты смѣренїе  въ  ѡтвѣщанїѥ  [660б] архаггел 
посланном являеши се рааба господня не маншее и сынъ тво смеренїе предъ богомъ 
отцемъ проказе говоређи м крозъ пророка ѡ господи азъ рабъ тво я самъ господине 
слга тво слга сам ти и сынъ твое слшкинѥ а крощоно свакы ко се понаапре снижаава 
та после на велико излазы бдетъ се великъ сынъ тво ѥрно сыномъ вышнѥга бога 
хође  се  наређиако  се  е  и  двострко  слгомъ  нарекаѡ  рогѥны  с  човѣчымъ  стасомъ ѡтъ 
марїе дѣвоке ако се е и снизко  доніѡ вртлячины родїѡ ама допосле пакъ к свіимъ 
жидовомъ  казюђи  се  ѡвако  е  говорїѡ  вы  сте  ѡтъ  снижїи  али  я  самъ  горе  ѡдъ 
вишнихъ  тако  и  ты  пресветаа  дѣво  бдеши матеремъ и  дѣвокама  діика  и  слава 
господинъ  богъ  коино  е  с  тобомъ  такв  честит  слав  дакѥ  ты що  сї  е  достала  да 
ѡтселе  не  раба  ни  слшкиня  нєго  и  надъ  царицами царица  оузбдешъ  ѥрно  таквога 
цара кѥшъ родити коино кѥ се оу яковлѥво домовины ѡцарити те надъ іисраили оу вѣкъ 
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вѣчиты  хође  царовати  нитъ  кѥ  нѥгов  царств  икадъ  быти  края  ни  конца  рече  іѡ 
аггелъ  а  оуѥдно ш ніиме  и тебы такогѥръ ѡ вышняа царице  крощоно  и  ты кѥшъ ш 
ніиме царовати  оудіиль вѣчи[661а]то  зато  и  веліи ти  се  рад  се ѡбрадованна  и  овдѣ ѥ 
господъ  с тобомъ и вѣкъ кѥ быти  с тобомъ а пакъ кроз тебе и  с нама  е заѥдно Пише 
светы пророкъ захарїа да кѥ настати то време такво те се хође замити по десетъ мжкы 
люды ѡдъ инородны ѥзыикаа тЂоплемениты по рке ископаткѥ се држати се за кра скта 
ѡдъ халіина човѣк жидовин молеђи га говоритђе м добры господар просимо се лепо 
да кдаа ты идешъ да и міи тамо с тобомъ заѥдно идемо ѥрно міи смо то прочли да е с 
вама богъ тако и мы да чинимо брађо добра христїани те како  смо то ѡдъ архаггела 
гаѵрїила  дочли  да  е  с  марїѡмъ  дѣвомъ  господинъ  ы  богъ  сви  скпа  врвлѥђи  с 
хіиђніѡмъ идемо к ніѡзы приватаюђи  іѡ се за пазлатасте  сктове ризне да и  с нама се 
ѥдно  пронаходы  богъ  єда  би  нам  се  испниле  и  надъ  нама  ове  апостолске  рѣчи 
благословне господъ съ свима вама и благодатъ господа нашега іисса христа съ 
въсеми вами аминъ  
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Друго слово Лазара Барановича из Трубе (661а–666а) 

Слово тогоже лазара зде шестое на благовѣщенїѥ пресветые богородице  

стіхъ радоуи се ѡбрадованна господъ с тобою  
Коно  е  сврхъ  неба  давнашнїи  садъ  е  єто  с  тобомъ  пресвета  [661б] дѣво 

марїе  и  по  маломъ  из  тебе  рече  с  отымъ  размомъ  ако  и  з  дргоячомъ  беседомъ 
архаггелъ г дѣвоцы маріи драагы слшатели и ѡна на то ѡдговоры те рече радемъ се я 
ѡ  то  твоіѡ  беседы  врло  канда  самъ  добавила  мног  користн  сређ  и  то  говорааше  к 
архаггел  веліиш  ми  достала  си  благодатъ  ако  е  добавихъ  т  мї  е  вѣђъ  доста 
гаанилка  наспорна  оудовица пронааЂе мингюш и  врло  се ѡ ніѡ порадова  те  се  похваали 
свіимъ  коншїискымъ  женами  да  с  и  ѡне  ѡ  томе  веселѥ  що  ѡна  нїе  се  ѡщетила  а  ты 
благословеннаа меЂь женама изнаагѥ не драхм єрЂав сребро ни злаато него таа скпы 
белегъ за коино небеснога царства ключаръ светы петаръ доказе говоређи вы христїани 
крталисасте  се  ѡтъ  вашега  неваляла  жіитка  вашїи  отааца  аадетнога  не  съ  ѕлочестимъ 
сребромъ з дкати лы него с частномъ крвлю каа чистаа яггнѥта без маане и нескрнава 
христа пре  даница из божїа чрева  рогѥна и т крвъ  свою ѡнъ ѡтъ богородична црева 
себы  презе  кадъ  іѡ  рече  аггелъ  єво  ђешъ  затрднити  и  сына  родити  велы  намъ   
єѵаггелїю  господинъ  христосъ  тргте  на  дшевномъ  пазаар  за  времена  може 
марїа  съ  своіѡмъ  [662а] драхмомъ  єшкиле  прометати  се  и  трговати  те  свїю  насъ 
прекпити бог зато намъ то и велы паваѡ ніисте віи по себы свои господары ама робови 
сте  ѥрно  цѣном  сте  кплѥны  имаа  овы  дкатъ  врло  хбавъ  печатъ  изображенъ  на  себы 
образъ  божїа  цѣла  стаса  щоно  ѡ  нѥм  и  изречено  бы  подате  божїе  бог  каде  рече 
архаггелъ рад се ѡбрадованна ѡндаа и марїа подвикн г бог те рече моме слшаню 
даѡ  си  боже  весел  радостъ  порадоваткѥ  ми  се  и  мое  хде  кости  каде  си  погледаѡ  на 
снизностъ  свое  ти  робинѥ  и  то що  се  заметне  оу моме  трбх  быткѥ  костъ ѡдъ моѥ ми 
кости тадааръ кѥ и свое ми све кости говорити господи господи да тко е подобанъ тебы 
быти кѥ и месо ѡдъ мога ми меса зато  срдце и  свѣ ми тѣл раде  се ѡ жіивоме бог 
провеселило се е чиста твое срдце каде бога оу себы виде с отыме и цѣло тело се раде ѥрно 
божїе слово ис тебе тѣлесно виде се говорааше некадъ христосъ к юдемъ видымъ да мое 
речи не пристаю за васъ нитъ се оу вама смещаю ком се може таа да и држы и то творы 
що се говоры єто сместіи се божїа речъ оу црев чисте дѣвоке мааре те га ширега ѡдъ 
неба  оу  [662б] ніѡзи  слово  чины  велы  христосъ  ако  тко  мое  слово  спазы  таа 
никадъ  неђе  видети  смрти  марїа  спазааше  м  беседе  оу  своме  срдц  зато  и  изнесе  іѡ 
срдце слово драаго и сладко ѥзыкъ бы каа перо хитропіисца с коимно ѡтговоры єво ме божїе 
слшкинѥ нек ми бде по твоіѡ беседы Не въпраша же ѡ дѣво благословенна како се 
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бдетъ идеже мжа не знаю чистымъ е сващо чисто из тебе ѥдне пречисте и раагяно е 
свѣто  сынъ божїи зватикѥ се ако и не знашъ за мжа та посаѡ и нїе мжкы неголи 
тога  е що  рече я досадъ послемъ и  отацъ мо  раадинъ ѥ посредъ  землѥ  сынъ божї 
спасенїе  съдѣлаа каде  се  оу дѣвоячко  чрево селы и после пакъ на дрво  се  оуздиже ѥрно 
єѵва насредъ рая животъ изгбы каде запређено вође з дрвета оузе  свое црево св сређ 
тадааръ стопы алъ марїа е ѡпетъ пронаагѥ єѵва бы женомъ из адамова ребра богомъ 
създаата  а  ѡдъ  марїе  дѣвоке  дргы  адамъ  христосъ  изаагѥ  речено  ѥ  оу  ѱалм 
радоуте се праведніи ѡ господи ты поболѥ праведнаа рад се ѡ своме ти господ 
веселите се ѡ господи и радте се праведніи и хвалите се сви с правіимъ срдцемъ тако 
ѱаломніикъ  попева  хваліи  се  право  светаа  богородица  говоре[663а]ђи  величитъ  дша 
моя господа и възрадова се дхъ мо ѡ бозѣ спасе моемъ рече марїамъ како се не бы 
радоваала  каде  ѡдсадъ  сви  родовы  хође  ме  блажити  и  благосіивляти  ѡтъ  то  добине 
ѡткако ми рече сладкы гласоноша родиткѥшъ сына и именовакѥш га іиссомъ големъ кѥ 
та  быти  тако  и  голем  радостъ  имати  кѥшъ  ѡ  нѥм  и  те  ты  радости  нико  не  може 
преѡтеты  сви  родовы  коино  тебе  славе  съ  архаггеломъ  то  ты  и  говоређи  попеваю  рад  се 
ѡбрадоваанна а крощоно апостолъ то насъ оуговаара с радіимъ радовати се зато и міи сви 
се и радоуемо з богородицомъ ѥдно ѡ нашем христ бог коино ѥ наше прибеганѥ оу 
свако нашо тги и неволи брижно то  е наша радостъ коя насъ ѡслобаагя ѡдъ  свакы 
ѡбколѥны  бѣдаа  пакостны  тога  радъ  и  по  ѱалм  кликтеђи  говоріимо  радте  се  бог 
нашемъ  помощник  въскликните  бог яковлю  ѥрно  хође  се ѡцарити  онъ  оу яковлѥв 
дом на вѣкъ вѣка нити кѥ м царств края икадъ быти  рад  се ѡбрадованнаа ты бо 
предстанеши  царица  ѡдесною  єго  въ  ризахъ  позлащенны  ѡдѣаанна  прекраашеннаа 
родившаа  краснѣшаго  паче  сынѡвъ  [663б] чловѣчаскыхъ  рад  се  ѡбрадованнаа  с 
овомъ рѣч доконавамъ ама радости маріино ѡ свагдашнѥмъ  сын нѥн нема конца 
ако е весело срдце людско коино се баве ѡ божїемъ посл то нѥно и ѡдвише веселы се срдце 
кадъ  е  господъ  свакадъ  оуѥдно  ш  ніѡме  нїе  ніѡзи  за  потреб  каа  нама  с  мкомъ 
големомъ траажити га кадъ ѡнъ и саамъ не ѡтстпа никдъ ѡдъ нѥ піише ѡ некоме 
соломонъ  да  зааконъ  и  милостъ  на  своме  ѥзык  носы  а  то  е  светы  дхъ  що  се  е 
апостолѡмъ  быѡ  каазаѡ  с  ватрены  ѥзицїи  законъ  и  милостъ  онъ  ѥданъ  носы  а 
пресветаа  богородица  с  наитїемъ  на  ню  светога  дха  законодавца  е  оу  себы  зачела  и 
начи  ѥ  дхъ  светы  зааконъ  и  милостъ  оу  своме  срдц  носиты  каа  милостиво 
мацы нашо прошни милокрвно враата ѡтворати веляше піитаюђи давидъ тко би ми 
даѡ таква кріила кано голбиняа ако и е достаѡ нїѥ ли за то нїе изкаазаѡ толико изрече 
птемъ твое заповеди боже трчаѡ самъ а не велы летїѡ самъ а пресвето дѣвы марїи 
кріила голбиня ѥс даата каде ондаа кадъ іѡ аггелъ рече светы кѥ дхъ дођи наа те 
и  сила  вышняа  ѡсѣниткѥ  те  данна  стъ  тебы  чистаа  кріила  [664а] яко  голбииня 
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посребрнаа яко  въ  блщаны  злаата  явѣ ѡтъ  словесъ женіиха  твоего  глаголющаго  пріиди 
ближня  моя  пріиди  голбице  моя  тамо  грлице  ѡбрещеши  себы  храмин  кааже 
єѵаггелистъ започеше велы книжевницы и фарисе  сасма  срдити  се на  іисса пристаюђи 
за ніимъ те га ватаюђи много  беседы лаюђи на нѥга траажеђи да би га оу коіѡ рѣчи 
оуловилы єда би имали що ковласати на нѥга лка за то піише али фарисеи нища не быше 
каадри  оуловити  неголи  апостоли  ченицы  м  доиста  оуловише  а  знате  ли  що  ѡни 
оуягмише ѡтъ христа светога дха каде  іѡванъ светы каже кадно христосъ рече 
имъ ѡсезати  га  по  скрснђ  и  дхн  из  оустаа  на  нихъ  те  имъ  рече  пріимѣте  дхъ 
светъ  тыимъ  временомъ  из  оуста  м  светы  излеты  таа  голбъ  светы  дхъ 
благодатъ  дааръ  светога  дха  що  га  оуловише  на  пшеничномъ  зрневлю  с 
посѣаатымъ  з  божіимъ  словомъ  на  добро  нвы  съ  ѡтворенымъ  оустыма  оученицы 
оуватише светога дха како що и давидъ казюђи велы зинхъ я и привкохъ оу себе 
дхъ ама паче светы дхъ нихъ половы каде е ш нима тако ѡкретаѡ како що е [664б] 

саамъ зактеваѡ съ замрежаатима защо дхъ кдъ м е воля тамо и дше а тога голба и 
апостоли испщаю из себе каа некадъ що е ное из ковчега свога м голба испстїѡ быѡ 
да м  хабаръ  донесе  є  ли  вѣђъ  вода  секнла  съ  землѥ  и  к  нама  се  вракя  с масличнымъ 
єлеѥмъ милостиво  с мромъ когано  свем наарод  глашаа говоређи миръ  свима ѥретіигъ 
макѥдоны каа ястребъ вребааше оуловити тога голба каде се ѡтметааше не звати га богомъ 
него то чааше и говорааше да  е и дхъ божїа  стваръ алъ апостоли не кано крагцы 
голба  да  оуватише  ама  само  светога  дха  к  себы  примаамише  те  и  ѡста  кодъ  нихъ 
оуловы  светога  дха  и  марїа  дѣвица  оу  то  време  каде  саамъ  паде  на  ню  и  сила 
вышнѥга  бога  отца  ѡсеніи  ѥ  да  зачне  небесніимъ  силама  господина  своя  оуста 
ѡтворы рече ево самъ раба господня и привче дхъ погледаа господъ на снизностъ свое 
м слшкинѥ те ѡтъ волѥ снижен на велико издиже ѡтъ слшкинѥ своіѡмъ матеромъ 
е  оукааза и  саамъ ѡдъ  нѥ  слик  слгин наа  се презе  рад  се ѡбрадованнаа  господъ  с 
тобою  твоее  радости  достовѣрнаа  вина  господъ  ѥстъ  а  каде  ѥ  [665а] саамъ  господъ  с 
тобомъ  да  кое  добро  нїе  с  тобомъ  с  тобомъ  ѥ  свѣ  цѣло  небо  и  све  ѡно  що  е  годъ 
господиново с тобомъ е и сва земля ѥрно небо е господнѥ а земля м е подножнаа с 
тобом с текђе рѣке ты си божїа рѣка и све е с тобомъ защо богъ е  свем и свѣ е оу 
нѥм господъ свега дрьжацъ с тобомъ е све ѡнъ држы и тебе држы а кога и држіишъ на 
свои ти рк достала е добаръ дааръ светаа богородица кадъ е господинъ богъ оуѥдно 
ш ніѡме онъ свако добро и сређ честит дааѥ тако и наша земля светаа богородица що е 
ню  изволїѡ  господъ  богъ  своіѡмъ  имати  издати  кѥ  сво  породъ  по  архаггелскоме 
сказіиваню ево кѥшъ зачети оу црев що кѥ се допосле ѡ нѥм тако изговарати благо томе 
црев кое те ѥ носило и твое кѥ онъ црево пошире ѡтъ неба разпространити ѡстаалимъ по 
паѵлов сказіиваню многымъ людма богъ имъ ниховъ трб а оу богородичн црев исты 
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богъ створитель цреваа боравы съкривено алъ то съкривено наочигледъ хође изаађи и говоръ 
та  изаађи ѡ  нѥм  богъ  се  оу  повіитк  виде  с  телом  се  оукааза  з  дхом  се  прознаде 
ѡтъ светога е дха зачетъ рад се ѡбрадованнаа пише апостолъ павалъ [665б] те 
овако  свакомъ  говоры  Брађо  тко  е  оу  чем  ѡдъ  бога  зазваатъ  ко  е  на  що  постаѡ  и 
регѥнъ  оу  томе  да  и  пребыва  предъ  богомъ  ты  оубо  ѡбрадованнаа  призваата  си  на 
радостъ архаггеломъ благовѣствющимъ тебѣ рад се и въ радости оубо пребыва предъ 
богомъ ко се хође хваалити ѡ господ бог нек се хвалы велы апостолъ а не с чіимъ 
дргымъ ты ѡбрадованнаа хвали  се ѡ господи иже єстъ  с тобою  сице ты еси прибежище 
моѥ ѡтъ  скрби ѡдржещее ме радости моя  сего  ради възвесели  се  срдце мое и възрадова  се 
ѥзыкъ мо єще же и плтъ моя яко слово плтъ бдетъ бди ми по глагол твоем а то с 
речи давыдове пріиличне г богородици за говоръ що се велы ѡбрадоваа ми се ѥзыкъ мо 
наалично и к апостолскомъ оученю к нама говорен прославите бога оу вашимъ тѣлесима 
и    дшаа  вашы  ѥрно  то  е  божїе  алъ  маци  ма  и  дѣвоячкаа  слава  бога  е  и  врло 
прославила  оу  своіѡ  тѣл  свое  тѣло  она  господ  бог  предаде  те  господоваа  ѡнъ  ш 
ніѡме прославила га е и з дшомъ своіѡмъ говоређи величитъ дша моя господа и 
порадова се мо дхъ ѡ бог моме спасителю оуказе ми рече такв голем ра[666а]достъ 
кояно  кѥ  хвадисати  свіимъ  людма  ѥрно  оу  нѥн  црев  зачеты  спаситель  хокѥ  се  родити 
щоно  е  господинъ  христосъ  оу  давыдов  граад  споминѥ  мдарацъ  нек 
богогодлив  дш  те  велы  оугоднаа  м  бы  дша  господ  бог  я  пресвете 
богородице що и саама своіѡ дши велы да діичи господа бога212 и величаа га доиста 
ѡтъ  свїю  праведнї  погоднїа  е  дша  господ  бог  каде  она  благословеннаа 
изрече к аггел бди ми по твоме говореню ондаа и свега вилааета наародъ пакъ ове рѣчи 
подвіикомъ кандаа изригаа говоређи благословенъ господъ богъ іисраилѥвъ ѡдъ 
вѣка  и  до  вѣка  рѣђи  кѥ  сви  люди  бди  бди  свакадъ  аминъ  молитвами  пресветые 
богородице господи іиссе христе боже нашъ помил насъ аминъ 

  

                                                 
212 Недостаје титла изнад речи. 



 

327 

Треће слово Лазара Барановича из Трубе (666а–676б) 

Слово седмое на благовещенїе пресветїе богородице  

рече  къ  нѥ  архаггелъ  не  бо  се  марїѥ  Наагѥ  пречист  дѣв  богобоязлив 
марїю архаггелъ Гавріилъ саам оу іѡсифов дом видѣ е где се препаде ѡдъ нѥга та и 
скоро  іѡ  рече  не  бо  се  мааро  не  бо  нашла  си  ты  благодатъ ѡдъ  бога  слшала  е 
марїа що  се  пише то  ищите  и наађи кѥте  з  боянѥмъ ѡна иска  и  с  радосђ наагѥ  сређ 
ѡдъ бога како що и велы господъ [666б] кои мене милю те и я милемъ и коино мене 
трааже они то свою сређ трааже и марїа ищђи іѡ бога наагѥ свою врл сређ щоно се  
піисм  благодатъ  добро  пронаходенѥ  назіива  велы  аггелъ не  бояти  іѡ  се  алъ марїа 
яко  се  боязливости божїе  држи каа  тврда ѡдъ  ѕла  зааклона  ѥръ  знаа що  се    заакон 
піише господина бога твога велы бо се и томе ѥдноме213 свакадъ вѣрно слжи а и вы 
преклонте  ваше  оуши на  ове  беседливе  речы Не  бо  се марїе  рече  к марї  архаггелъ  не 
стара се честиты дааръ добіила си кодъ бога ѡдговоры на то дѣвока к архаггел те 
м  рече  алъ тако  е  закаазано  піисм боте  се  господа  сви нѥговы  светы а мени крощо 
велишъ не бояти га се пакъ іѡ рече архаггелъ ты си светаа ѡтъ светыихъ вышшаа 
и много боляа теби се то пріистои каа матери цѣло доконало миловати господа бога а не 
бояти  се  защоно  праава  милостъ  из  срдца  страв  протере  наполѥ  рече  м  марїа  я 
знаамъ  да  тога  радъ  и  ты  си  слетїѡ  ѡдъ  бога  те  си  к  мени  дошаѡ  ѥръ  я  бога  се 
боимъ  те  и  врло  стрепіимъ ѡдъ  нѥга  пише  се  да  господань  аггелъ  богобоязливце 
ѡбколенѥмъ  своимъ ѡдъ  ѕла  спажаа  веліиш  ми  рад  се  [667а] оу  томе  сва мї  е  моя 
радостъ да се боимъ господа бога ѡнда мї ѥ весело срдце каде оу себы стрепіимъ ѡдъ 
божїѥгъ имена тако и пророкъ кааже  господи постави ми твоме  рааб да мї  е  за  страхъ 
твое изговорно слово и не само людма него и вама аггеломъ валяа вам га се бояти защоно 
предъ ніимъ и хѥрвіми стрепе ѡтъ страха и дркђ серафіми пакъ іѡ рече гаѵріилъ ты се 
нища не бо марїе почастнїа си ты ѡдъ хѥрвіимаа и славнїа ѡтъ серафіима господъ 
нама  єстъ  господинъ  алъ  тебї  е  сынъ  и  господинъ  не  бо  се  марїамъ  врла  тї  е214 
благодатъ сстигла рече марїа зато самъ я и скобила благодатъ що га се боимъ 
милостъ  е  господня ѡдъ  вѣка  и  до  вѣка  надъ  богобоязливцїи  кои  се  бога  боѥ 
оувѣщаава и іиссъ сирахъ почекате наадаюђи вам се нѥгово милости и свакоме блааг 
вѣчноме веселю зато и валя ми се више бояти да тога даара ѡпетъ не изгбимъ що сам 
га  нашла  рече  аггелъ  не  бо  се  марїа  милостъ  божїа  се  е  на  тебы  оутврдила  и 

                                                 
213 Написано ѥдномо. 
214 Написано тї а. 
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благодатъ  господня  вѣчито ѡстаѥ  на  тебы  не  брини  се ѡ  томе  рече  марїа  зато  се 
нѥгова  милостъ  и  подкрѣпля  на  мени  ѥр  га  се  боимъ  [667б] и  то  знаамъ  да  подъ 
божїѡмъ милостю єс ты кои га се прибояваю а како се не бы бояла каде онъ свою м 
добр  волю  имаа  на  свое  богобоше  рече  архаггелъ  рекаѡ  е  господинъ  богъ  к  єѵвы 
наспориткю  ти  многе  твое  тге  брижне  и  твоя  оуздихіиваня  оумножити  те  с  великомъ 
грижомъ свою дец хођешъ рааЂати инди таа се не може радовати алъ єво тебы закаазано 
ми  бы  радъ  гласъ  донети  чвенъ  рад  се  ѡбрадованнаа  господъ  с  тобою  те  тебы  єто 
множеђи прикнагюе ти радостъ господъ и  радости хођешъ свое дѣете родити отца свїю 
отааца рече марїа паметно е соломонъ ове рѣчы напіисаѡ родъ е та премдры коино божы 
страхъ на срдц носы и богатъ славанъ многогодищанъ съ животомъ своимъ а ты ми 
веліишъ не бо се марїе благо ѡніимъ кои га се боѥ те и мене страшлив ѡтъ нѥга сви 
родовы  діиче  и  я  ово  написаато  соломономъ  милемъ  оу  божїемъ  страх  бави  се  цѣѡ 
данъ  оу  томе  се  и  здаамъ  да  кѥ  господъ  погледати  на  мое  предъ  ніимъ  плашливо 
прекланянѥ кано що се пише що на свою землю ѡдзгоръ гледаа те с погледомъ своимъ чины 
да се ѡна тресе да како я бдавши зем[668а]ля не би се стресала ѡтъ погледа м наа ме а 
чешъ що  саамъ крозъ пророке  говоры  іѡще кю я ѥданъ птъ затрести не  само  с небомъ 
него  и  съ  земліѡмъ  свѡмъ  цѣломъ  рече  архангелъ  ако  си  ты  и  земля  ама  не  таа 
земля що  е за ню речено  земля си и ѡпетъ оу землю ђешъ пѡђи не за  стресанѥ него на 
играанѥ весело твое походенѥ излазы рече дѣвока к архаггел догодъ самъ я жіива на 
земли дотле и ѡ своме  спасенїю валя ми раадити з дрхаатомъ оу страах боравлѥђи се  с 
тгомъ ѥрно то е започетакъ оученю страхъ господань имати свима е то добра свѣстъ 
кои  се  тога  држе  я  каде  имаамъ  родити  христа  божїю  сил  и  премдростъ  то  та 
започетакъ премдрости  попре  страхъ м  стои ми  се    срдц имати  та  лепо  е  то  пророкъ 
исаїа  ако  некъ  оузбде  и  ѡ  мены  изрекаѡ  єто  дѣвока  кѥ  приватити  оу  црев  своме  и 
родиткѥ  сына  алъ  овако и  онъ пакъ почаава  а господина бога вашега  свѣтите таа 
нека  вамъ  е  за  вашъ  страхъ  и  царъ  давыдъ  то  приговаара  те  велы  намъ  прїидѣте 
поклоним се припадаюђи г земли нѥм заплаачемо се предъ нашимъ господиномъ а 
ты  ми  заказешъ  радовати  се  радоуи  се  ѡбрадованнаа  радовати  се  господеви  стрепеђи 
кааже пророкъ и пословати м  съ страхомъ  [668б] и мени кано господарево робыни  съ 
страхомъ слжити ми валяа ако ми веліишъ радовати се и таа мї е радостъ с стрчаанѥмъ 
а како се не бы бояла каде е вышнїи господъ врло страашанъ ты говоришъ господинъ е 
с  тобомъ  то  пострашнїем  ѡтъ  земляны  царева  съ  страхомъ  и  прикчати  се  к  нѥм 
валя  страшанъ  е  ѡнъ  надъ  свима  боговы  и  що  е  оваа  намъ  радостъ  каде  с  многомъ 
тгомъ и бригомъ валяа намъ дођи оу небесно царство рече архаггелъ не плаши се 
марїе  светы  кѥ  дхъ  наа  те  саађи  а  гдѣ  е  божї  дхъ  онде  е  свакаа  слобода 
избранны съсдъ господань паѵаѡ то казе да кадъ ѥ нама то речено оу то слободи с 
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коіѡмно  е  насъ  христосъ ѡслободїѡ  држте  се  и  стоте  а  не  изнова  пакъ подъ  товаръ 
несносни се подлаажите да колико паче ты марїѥ свакадъ оу богодаато ти слободи стоишъ 
твога сына сѣдло благое ако и веліишъ то єво я самъ господня робиня с посленымъ 
бременомъ  се  не  прти  иго  е  нѥгово  драаго  и  бреме  м  е  лако  носеђи  ти  га  оу  трбх 
подвіикнткѥ  ѡ  тебы  царъ  давыдъ  сва  е  слава  царево  кђеры  оу  ніѡзи  изнтра  а 
нхаюђи ти на рк господичикя и саама кѥшъ то изговаарати мо е ярамъ гладакъ и 
товар мї ѥ [669а] сладакъ сасма врло лакъ носеђи благога бога говорити к нѥм имашъ с 
попеванѥмъ сѣде въ славѣ на престоле божаставномъ на ѡблаак лакк догѥ іиссъ 
божаставны ѡтъ пречисте дѣвоке великы ѥ господинъ и врло хваалѥнъ оу граад 
нашега  бога  каде  овы  божїи  градъ  светаа  богородица  похвалы  господа  бога  те  ове 
рѣчи  изрече  величитъ  дша  моя  господа  и  възрадова  се  дхъ  мо  ѡ  бозе  спасе 
моѥмъ яко сътворы мнѣ величїе силны тадаръ єто бы великы господинъ и врло слааванъ 
оу  граад нашега бога Благословенню меЂъ женама благословіи ѥ  богъ вѣчито 
въсхотѣла єси благословеннаа глаголющи бди мнѣ по глагол твоем не тачїю ты нъ 
и въси людїе ректъ бди бди да зачнеши въ чревѣ из чрева прежде данице рожденнаго 
овоме по ѥзеклов наріицаню човѣчемъ сын що нигде на земли ни толико места свога нїе 
имаѡ гдѣ бы свою глав ѡтъ снца ѡтъ кише ли подклонїѡ даде м господинъ богъ 
царск  столиц  нѥгова  м  отца  давыда  те  се  ѡцары  вѣчито  надъ  яковлѥвымъ 
домомъ  и  родомъ  іисраилскымъ  докле  та  царъ  господъ  що  ѥ  съз  дѣвицомъ 
марїѡмъ не покрха на насъ вражїе напрежене и затегнте лкове и ватрены м стрелаа не 
поломы [669б] оржьѥ покршы и щіитове спаалы с огнѥмъ дотле мира оу вилаает некѥ 
быти господинъ снаажанъ и силовитъ на воскы коино раскіида боеве по сво земли таа 
господъ е богородице с тобомъ разагнаткѥ и поплашити те ѥзыке що с на ѕло и на кавге 
брзо  готовы  инди ѡдъ  нѥгова  имена  понавише  валяа  нам  се  бояти  и    себы  стрепити 
спажаюђи м заповѣды како що царъ давыдъ ѡ нѥм оу ѱалм пише да се исповѣдаю 
твоме великомъ имен ѥрно страшно е то име рече архангелъ та нек се бои коино велы 
многаа бѣда и неволя ме снаагѥ ама тебы кояно си пронашла свако добро без промене ща се 
имаашъ бояти ако  е кога големъ дертъ сстигаѡ алъ тебы е радостъ дошла кога тешка 
болестъ снашла є ама ты кѥшъ тога зачеты и родити коино  свак неволн тг и боледиц 
разгоны  с  реч  своіѡмъ и та нек  се  оу  себы смђа и  снебыва се ѡдъ ядъ ѡтъ когано 
богъ свое лице ѡдврађаа како се  ѱалм казе ѡтвраатїѡ си боже свое лице ѡдъ мене и 
смђанъ ѡстахъ  а ѡтъ  тебе ѡнъ  не ѡдвракяа  свога  м  лица  него  каа  царъ желы  за 
тобомъ  видети  твою  ти  красот  и  гледы  наа  те  и  изаради  тебе  на  [670а] савъ  рѡдъ 
човѣчіи мило  гледы  тако  да  се  и  хвалеђи к  нѥм можемо  говорити  твое  лице  господи 
нишаны  ѡдзгоръ  на  насъ  и  развеселїѡ  си  с  отіимъ  срдца  наша  тога  радъ  ѡ  брађо 
христїани весело слжите господ бог  свакомъ вашемъ ход и посл весело божїе име 
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оузимаате прво напредъ споминюђи га како що давыдъ чиняше споменхъ се велы бога 
и провеселиѡ сам се рече аггелъ г девоцы та богъ не само исто  твоіѡзи памети да кѥ 
быти него и  твоме црев боравиткѥ я крощо не бы се радовала не бо се марїамлїе беседе 
свога ти господа имаашъ и при себы говори то слободно ѡтъ ѱалма не боим се ѕла ѥрно съ 
мном  си  ты  ѥдно  моме  слх  даѡ  си  радо  веселѥ  ѡ  томе  и  мое  смерене  кости  хође  се 
порадовати кадъ си ты боже поглѣднѡ на смеренїе свое ти раабе све ми кости зато рекоше 
господи господи тко е подобанъ тебы твоя дша єто видимъ да се раде ѡ господин 
бог  крозъ  ово  мое  к  тебы  сказіиванѥ  то  ты  и  садъ  велымъ  рад  се  ѡбрадованнаа 
господинъ богъ с тобомь ѥ каде єто и кости твое господа споминю и радю се ѡ нѥм 
ѥрно  томе  ты  кѥшъ  маака  быти  що  м  се  кости  неђе  [670б]  здрзгати  рад  се 
ѡбрадованна  крощоно  свима  веселимъ ѡ живот ѡ  тебы  имад  сво животъ  ты марїамъ 
ѡбретши  сїю  благодатъ  реци  благодатїю  божїею  єсамъ  що  ѥсамъ  и  нѥгова 
благодатъ що е оу мены празна не бы єво ђешъ зачеты оу себы и родити сына голем си 
сређ  стекла  съ  своимъ  ти  снизіиванѥмъ  говоређи  слшкиня  самъ  господинова  а 
господинъ та що е с тобомъ възношливымъ глав сніижа а ниске оуздиже на велико 
коме се сстигло ѡтъ неволѥ говорити тжно свакаа ме бѣда и ѕло снаагѥ ама ты радостъ 
ѡдъ аггела докндисаат и големы дааръ достаде да тога радъ ѡтъ  сендоби и ни ѡда 
ща се не оустрча марїе да ти кое ѕло може досаадити не гледаа богъ на ліица неголи  
свакомъ ѥзык ко се нѥга бои и с правицомъ се своіѡмъ жіивы нѥговъ е таа не бо се 
ни се що препада марїе рече марїа а како се тжна не би бояла на ѡвоме самъ свѣт а 
свѣтъ савъ оу ѕл боравы рече аггелъ не бо се с тобомъ е богъ тебе кѥ съчвати ѡтъ 
свакога ѕла рече марїа то ми и не говори валяа се мени господа бога бояти защо тїю онъ 
волю испня кои га се боѥ и моб имъ слшаа веліиш ми [671а] не бо се марїе господъ е 
с тобомъ а господъ и саамъ то казе с єѵаггелистомъ лкомъ я вамъ каажемъ кога 
вам се валя бояти тога се боте тко има т владостъ по ѡво смрти дш трити доле 
оу он горђ ватр вѣчно разспаліиват доиста велымъ вамъ тога се боте рече аггелъ таа 
е  страва  за  грѣшнїике  а  ты  си  оу  бога  себы  радостъ  достала  що  га  имаашъ  и  родити 
паметливъ сынъ велы соломонъ свою мак веселы а ты ђешъ премдрога сына зачеты и 
родити  божїю  премдростъ  те  изаради  тога  весела  свакадъ  имаашъ  быти  пише  светы 
іѡанъ богословъ свакы таа ко се држы христовогъ оученя та имаа отца и сына и 
тко ли к вама долазы а тога оученя не доноси тога ни оу кђ свою не пщате нитъ м 
божію  помођъ  називлите  архаггелъ  гаѵріилъ  єто  г  дѣвоци  маріи  оу  кђ  доходы  с 
ченѥмъ христовымъ кано ближны оученикъ христа аггелскога створителя ѡнъ имаа 
отца  коино  га  е  и  послаѡ  имаа  сына  що  га  и  проказе  лепомъ  воліѡмъ  да  ђе  се  с 
тѣломъ ѡдъ дѣвоке родити те и саамъ іѡ то велы нека се ѡ нѥм веселы радоуи се 
ѡбрадованнаа марїѥ [671б] и томе с отога гласа валя се доносна радовати и божїю помођъ 
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назіивати м рече марїа к архаггел говориш ми не бо се ама радоу се та то се пише 
да  е  страхъ господань  слава мж и похвала и весеѡ м  е то  радостны лепъ вѣнацъ на 
главы  страхъ  господань  разиграва  срдца  те  ис  тога  се  выише  животне  године  и  з 
добромъ  приспорааваю  ко  се  бога  бои  све  на  болѥ  м  се  послѣдакъ  изврше  и  на  смрти 
благо нѥм Нама ѥстъ то  речено каде  све заповѣди доконаате  ондаа то говорите міи  смо 
слге  неваляле  ни  пода  що  алъ  ты  пречиста  дѣво  ѥдна  каадра  си  ѡтвѣщати  єво  я 
господинова  дворкиня  оу  свако  самъ  слжбы  каадра  и  валяла  тво  ѥ  трбхъ  валяло 
пристаѡ  що  ђешъ    нѥм  затрднѥти  ѡтъ  светога  дха  валяле  с  ти  рке  с  коимано 
кѥшъ повити и  ясле положити бога сына твога коино пре вѣка и свѣта сѣды з десне рке 
бога отца свога врле с сисе твоѥ ш нима кѥшъ тога доити коино све жіиво храни твое ти 
поздаанѥ ѡдъ матеріини ти сіисаа и твое сисе нѥм кѥшъ даавати за потреб е срдце твое 
господ бог да   своме ти срдц здржаавашъ скривено рѣчи м ка[672а]ко що ѡ томе 
піише  єѵаггелистъ  лка  а  мати  м  спазааше  све  нѥгове  беседе  смещаюђи  и  оу  своме 
срдц валяла е глава твоя глаави црковно христ да е съ ѕвѣздами корнише валяле 
с  очи  твое  оу  господни  с  рк  ѡнако  кано  очи  слгаа  оу  господарскыма  рк  що  с 
оудіиль  сїе  ты  очи  име  вын  къ  господ  за  потреб  с  твое  ноге  да  птешъ ш  нима  с 
христомъ  оу  ѥгпатъ ѡткдано  богъ  отацъ  дозвати  кѥ  свога м  сына   малом  си 
вѣрна рааба надъ многымъ те благомъ господинъ поставы довести ђе се тщене чисте 
дѣвоке к небесном цар по ніѡзин трааг велы давыдъ ама царъ понаболма 
за нѥномъ лепотомъ желы ѥрно онъ е нѥзинъ господинъ къ нѥмже речеши се рааба 
господня бди мне по глагол твоем аминъ  

втораа честъ сего слова  

Рад се ѡбрадованнаа господъ с тобою Не текъ само христїани що архаггелъ 
гаѵрїилъ пресвето богородицы маріи  глашаа  овы  радостанъ гласъ  рад  се ѡбрадованна 
господинъ богъ е с тобомъ неголи и свако богобоязливо христїанско право дши 
кояно  се на господске  овакве благе дни чисто причещю свете  [672б] Тане тѣла и 
пречисте  крвы  господнѥ  те  пріимаю  господа  бога  вѣрно    себе  и  тымъ  дшама 
гаѵріилъ говоры свако пособито рад се дшо ѡбрадованна господъ е с тобомъ благо 
и  тыма  кои  овы  праздникъ  благовѣщенїе  свете  богородице  лепо    пощеню  држеђи  право 
свѣткю имаюђи іѡ господа бога при себи дхъ светы и на нихъ сиходы и вышнѥга 
бога благодатъ и ѡбсява те христосъ како на ѡвы свѣтъ тако оу нихове дше 
долазы и како е господъ марїю ѡбрадоваѡ каде е оуѥдно ш номе быѡ тако ѡнъ и свак 
дш  провеселяава  коя  га  к  себы  присвоява  велы  зато  гаѵрілъ  архаггелъ  богородици 
радоуи се ѡбрадованна господъ с тобою да би се сви люди радо веселилы коино право слже 
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вышнѥмъ  бог  ѡнъ  сладко  на  смеренне  сниске  люде  ѡдзгоръ  призире  коино  е  на 
снизностъ свое м рабе марїе богато погледаѡ та и на насъ хде свое слге да погледаа 
ако смо и врло собомъ ѕлочести велы апостолъ павалъ моя е радостъ оу свіимъ вама ѥгда 
тебы богородице глаголѥтъ архаггелъ рад се рцы и ты ка намъ моя радостъ въсѣхъ 
васъ ѥстъ  рад  се зачнеши въ чреве и родиши сына що ѡ нѥм  соломонъ пише нека  се 
веселы отацъ и мати ѡ те[673а]бы родіиля ти да се раде господъ с тобою та що за 
нѥга  давыдъ казе  то ако  господинъ не  зыда дома  залдъ  се  зидаары трде тако и 
царевъ градъ ако  га богъ не чва то залдъ страаже га чваю  с памеђ  се и  светога 
дха  градъ  съзигюе  ѥгда  дхъ  светы  находитъ  наа  те  светаа  богородице  въса 
премдростїю сътворивы сътворитъ тебы величїе силны ѥгда сила вышняго ѡсеніитъ те се 
раба господня глаголѥши єво кои мены послю и ѥсти ђе велы господъ и ты оубо раба 
господня хлебъ кѥшъ ѥсты с неба сишлы а вы кѥте рече гладнити кои ми не послете а 
єво мои раадины пити кѥ ѡдъ исте лозе сладко вино а віи кѥте жеднити те и каапи воде 
желити  єво  посленицы  мои  хође  се  веселити  и    срдц  играти  каже  исаїа  а  вы  срамни 
ѡстати и яѡкати ѡдъ големе тге и неволѥ а моимъ посленикомъ наређи кѥ се имъ име 
ново  садъ  си  маро  раба  господня  а  каде  затрднїишъ  тадааръ  быкѥшъ  мати 
господинова єто то ты ѥ ново име що кѥ се на земли благосіивляти теби кѥ се говорити 
благословенна ты въ женахъ написаѡ е соломонъ колико си големъ толико се сниз да 
ти господинъ [673б] богъ з добромъ помааже а крощоно гаѵріилъ велы марїи сређ 
си добыла кодъ бога право е то ѥрно она колико  е велика была на глас кано царица 
толико се е више снизивала що и саама ѡ томе с реч сведочи господъ богъ рече и наа ме 
хдн  погледаа  ако  и  высоко  боравы  алъ  смеренне  ѡдзгоръ  назире  господъ  велишъ  ми 
архаггеле  рад  се  ама  апостолъ  после  то  кѥ  пишђи  говорити  свима  оузалдъ  се  сви 
радете и  о  чем ли  се можете ѡвде  радовати кадъ  е  сващо проходливо на то ѡдговоры  іѡ 
аггелъ алъ образъ очиногъ стаса господинъ та що е с тобомъ онъ е непроходливъ овако 
се оу ѱалм за нѥга піише ты си та и твои годіина некѥ и нестати и апостолъ кѥ овако 
ѡ нѥм напіисати свакадъ се радте ѡ своме вамъ господин христ бог нашем да 
тога радъ и ты рад се ѡ обрадованна не бо се марїамъ архаггелъ то к тебы говоры 
рече  дѣва  чдим  се  я  тебы  що  ты  то  говоришъ  та  не  піише  ли  само  ѡтъ  божїе 
премдрости  соломонъ  овако  з  божіимъ  страхомъ  свак  се  ѡтъ  ѕла  клоны  а  ѡпетъ 
давыдъ овако насъ оуговаара оуклони се ѡдъ ѕла и добро чины велиш ми не бо[674а] 
се марїѡ я ово на що се піише тко се бои господа ни ѡтъ кога нїе постиданъ нитъ се 
що  кога  бои  ни  плашы  ѥръно  он  м  е  свако  поздаанѥ  не  бо  се  марїе  те  на що ми  то 
говоріишъ ѡ Гаѵро архаггеле ко се бога бои благо м дши богобоязливце дхъ задго 
на земли и држеђи живы и свое нааданѥ имъ е на свога имъ спасителя а ты ми веліишъ 
не бо се оу притчи то чатіимъ почит господа бога да се подснажашъ съ здравлѥмъ 
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ѡсвемъ нѥга никога се дргога не бо ко ли се нѥга бои ліишитъ се неђе свакога блаага и 
мени боѥђи  га  се   томе  знамъ ѥръ некю ничіимъ ѡскдна быти ни ѡвде ни тамо каде  е 
богаты  господинъ  богъ  са  мномъ  оуѥдно  рече  аггелъ  не  бо  се  марїе  господинъ 
богъ  єстъ  с  тобомъ  доиста  рече  марїа  та  господинъ  богъ  е  свакадъ  мое 
просвѣтліиванѥ  и  мо  спаситель  я  ѡтъ  кога  би  се  бояла  господъ  ѥ  моме  живот 
зааклонъ и кога се знаамъ плашити с отымъ смртны ме страхъ не ѡбьима каде е та 
господинъ  са  мномъ що  саамъ  ѡ  себы  говоры  я  самъ животъ  Кааже  пророкъ  исаїа  и 
быткѥ  вама  све  ове  рѣчи  тако  каа    піисм  напіисате  подъ  печатомъ  речи  и  таа  книга 
запечатена дати кѥ сє [674б] книжн човѣк коино зна чатити и ређи м се да е прочаты 
а ѡнъ кѥ  то ѡдговоръ  дати  те  ређи я  е  доиста  не мог  прочатити  защо  запечатлене  с  те 
книге тврдо све ове архаггелске с беседе неразмрсне тако кано книге мхрлесаате нити и 
тко може прочатити кроме ѥдна саама светаа богородица кояно е и божїе слово сына м 
могла сместити оу себы Піише иссъ навіинъ кои се бога бое тіи се не протіиве нѥговомъ 
піисм беседливомъ богобоязлива марїа нї ѡна се не спротывы него такы к аггел рече 
да  ми  се  то  згоды  и  бде  ми  по  твоме  сказіиваню  богобоязливци  приготовляваю  своя 
срдца  и  с  памекю  се  сніижаю предъ  богомъ  слшаюђи м  и  врло меркаю м на  говоръ 
како що  е  богобоязлива марїа  приготвила  была  свое  срдце  говоређи  готово  е  срдце мое 
боже готово изригати леп рѣч ми то слово що се е ѡдебелило с тѣломъ смеры ѡна предъ 
господемъ  свою  дш  каде  то  изрече  єво  самъ  господинова  наманя  слшкиня  та 
погледн господъ богъ на нѥно покорно снизіиванѥ и віи богобоше поищите ѡдъ нѥга 
добротво[675а]реня  м  траажеђи  м  волюѥрно  господъ  присвоява  се  з  добротворенѥмъ  к 
своіѡ м земли а міи смо христїани таа нѥгова земля що ю богъ назире каара и миле 
ищђи м да издаае сво плодъ боѥђа се марїа бога заиска ѡна те добре м оугодне волѥ 
говоређи  іѡ  нека ми  се  збде  твоя  рѣчъ Велы  соломонъ  ко  с  правдомъ  ходы  та  се  бои 
бога  а марїа  права  собомъ  быяше  и птове  свое  побожно испраляаше ѡдъ  господа 
бога  врло  се  Бояше  зато  ніѡ  чисто  и  божїи  страхъ  валядїаше  оу  своме  іѡ  срдц 
носити  піише  се  страхъ  е  господань  чистъ  божїи  е  на  човек  страхъ изворъ нѥгов 
живот  та  и  тозы  коя  е  имала  зачети  и  родити  нашъ животъ  христа  сына  божїа 
валяаше ніѡзи страхъ господань носити оу себы добро е то ѡна знала да богъ не гледаа 
на образъ людскы неголи на срдца имъ гледы ко е какве ђды и  свакоме род и племен ко 
се бои бога привата га богъ к себы ѡ дѣво марїе нїе заа те страва ни плашенѥ неголи 
ты та тво богобоязливы  страхъ  оу наша  срдца изліи  кояно  с  грѣшлива и нама  се 
валяа бояти а не тебы како що се и  ѱалм піише господи постави ми твоме раб слово 
твое [675б] за страхъ тво а царица марїа ѡвако говорааше постави твоіѡ рабы слово 
твое за страхъ тво сасма е рече твое то говоренѥ разждежено архаггеле що ми то веліишъ да 
кѥ дхъ светы сіиђи на ме коино ватрено силазы що та рекне то и бде онъ из речи и 
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слово  тѣлесно  бы  а  поредъ  свете  богородице  и    насъ  оуселїи  се  те  м  видесмо  нѥгов 
такв слав каа ѥдинорогѥномъ сын ѡдъ отца из црева м пре данице рогѥн и пакъ 
допосле ѡдъ матере м ѥднорогѥнъ проклїа Блаженно то чрево кое га е носило и то врло 
распалѥно божїе слово и ѡна га ѡмилова врло господня рааба како се яве казе и ѡдъ 
ове  іѡ  беседе  що  рече  к  архаггел  бди ми  по  глагол  твоем  не  бо  се  марїамъ  нъ 
предстателнице  страшнаа  и  непостиднаа  не  презри  благаа  молитавъ  нашихъ  моли 
господа иже єстъ с тобою да бдетъ и съ нами твоими и сына твоего недостоиными и 
непотребными рабы  рече аггелъ не бо  се марїе на то пак м марїа ѡдговоры и рече 
коино бога се не бое ни га често призивлю себы  помођ онде страше се и боѥ гдѣ никаква 
страха  не[676а]ма  а  я  бога  призіивлѥмъ  и  дша  ми  се  раде  врло  ѡ  моме  бог 
спасителю страшимъ се и стрепіимъ кано по джности ѡдъ нѥга како се и піише за кога 
е  страхъ  страхъ да м е а коме ли валя имати частъ и пощенѥ частъ бди м а я томе 
раадимъ слжеђи що е страшанъ и дше презимаа ѡдъ землянскы кнезоваа пострашнїе 
м ѡтъ  свѣтскы царева и како тога не би  се ядна бояла ѡтъ когано  стрепы небо и 
земля доносимъ я моме господ бог що  е  са мномъ слав и частъ и діичимъ навелико 
име нѥгово ѡ имен  іиссов  бог моя колена прекланямъ  доходимъ припадаюђи ми  г 
земли покланямъ  се  плачђи  се  предъ  вышнимъ моимъ  господиномъ богомъ коино  е 
диль съ мномъ и насъ ѥ сътворїѡ рече архаггелъ не плачи ты марїе нека ѡніи паче плач 
кои с бога за плеђи ставилы те с ѡдъ нѥга заборавлѥны а ты се ѡбрадованна радоу ѡ 
своме ти господин свакадъ се веселы и рад се ѥрно скпа е с тобомъ и ѡпетъ то 
ты велю радоуи се наблиз е господъ ничим се не стара на господина бога ти що е с 
тобомъ  св  твою  бриг  преметни  и  ѡнъ  кѥ  те  прекрмити  како  [676б] и  пише  саам  те 
господаръ паасе и ничимъ неђе те ѡскдити не бо се никаква єѯиклка некѥшъ ты имати 
богобоязливице тадаръ  свакога пно блаага хокѥшъ имати каде  родишъ богатога бога  оу 
чїюно рк свако благо лежы онь кѥ ти големо и много благо дати благога цара си ты 
блага мати  коино  се  е  оу  тебы и  сѣаѡ тѣлесно щоно и  сама к  нѥм  веліишъ  оу моме 
срдц ми съкрила самъ твое речы а нищо не може се покрити що на видело не изаагѥ и тебе 
кѥ царице вигѥно прославити сынъ тво богъ нашъ явы господи и въсемъ намъ лице 
твое не гнѥва нъ радости да спасенїи бдемъ ѡтъ ныня и до вѣка безконачна аминъ 

  



 

335 

Четврто слово Лазара Барановича из Трубе (676б–679б) 

Слово осмое тогожде на благовѣщенїе прєсветые богородице  

стихъ Радоуи се ѡбрадованна марїе господъ с тобою  
Възвеселитъ се праведнїикъ ѡ господи и поваетъ на нѥга казѥ давыдъ и 

ты дѣво чистаа ради се ѡбрадованна господъ с тобою и възвесели се ѡ господи въсе бо 
ты праведникы превъзишла єси истинна ѡтъ твоее землѥ възсїа и правда ѡтъ твоего 
неба  приниче  правда  твоя  [677а] яко  гора  божїа  въ  нѥже  благоволы  богъ  жити 
светаа богородица крощоно заче тога що  нѥм жіивы свакаа пностъ божїа тѣлесно тога 
радъ  и  рече  к  ніѡзы  архаггелъ  рад  се  ѡбрадованна  з  гаанилкомъ  пна  велы  иссъ 
сирахъ  господднѥ  с  очи без изма тщено посвѣтлїе ѡтъ  снца  све людске птове ѡне 
прозир и мотре що годъ се чины по таны и помрчны мѣсты пре док се нисперило що нїе за 
све ѡнъ то знаа и виды с отіимъ єто очима богъ и на снизностъ свое м слшкинѥ згледн 
и изабра е  себы ѡтъ  снца поизборлїю те  овоме  снц  свое  селище за свое м боравлѥнѥ 
нареды порадова се дѣвоячкаа дша кадъ іѡ архаггелъ т рѣчъ изрече светы кѥ те 
дхъ ѡбоумити велы соломонъ маазне добре речи с такве кано новога саата медъ сладакъ 
те  нхова  сладостъ  е  дшолѣчнаа  єто  такве  быше  и  ове  архаггелске  рѣчи  богородици 
кадъ іѡ рече богъ е с тобомъ та господъ богъ єстъ оны каменъ що е оу пстыни при 
мосею  с  медовиномъ  из  камена  поѡ  ісраилскы  нъродъ  кааже  премдры  соломонъ  да 
паметанъ  сынъ  развеселява  свою  ма[677б]к  Се  ѥстъ  тебы  дѣво  веселїе  рад  се 
ѡбрадованна господъ с тобою раждаемое ѡтъ тебе свето наречет се сынъ Божі божїа 
премдростъ се раба господня глаголѥши єво кои мени слже послюђи велы господъ и 
ѥсти кѥ а вы що ми не слжыте гладни кѥте ѡстати крозъ врло гласовита пророка исаїю то се 
казе  теби  же  работающе  господеви  речет  се  ѡтъ  господа  иже  с  тобою  азъ  єсамъ 
хлѣбъ съшады съ небесе да яси и жіива бдеши єво кои ми слже пити кѥ а віи ленивци 
ѡтъ жеђи малаѯаавати  господъ иже ѥстъ  с  тобою  источніикъ  е живот  коино  е  напоиѡ 
самаранин  с  водомъ  жіивомъ  ѡтъ  свое  м  лозе  даткѥ  ти  вына  пити  с  вином  кѥ  те 
развеселиты коено право  разиграва  срдце  чловѣк кои мени  рааде  развеселити кѥ  се  а вы 
нераадїѡцы дертливы быкѥте господъ иже єстъ с тобою кадъ га се споменешъ он кѥ те оу 
тзи провеселити он тї е прибежище ѡтъ бриге ти снааходливе и то тї е радостъ кои мени 
рааде с веселїимъ срдцемъ и радовакѥ се а коино не мааре за мое послове яѡкати кѥ с тжна 
болестлива  имъ  срдца  господъ  иже  ѥстъ  с  тобою  ѡбрадоваткѥ  те  и  речеши  съ 
ѱа[678а]ломникомъ срдце мое и плтъ моя възрадовасте се ѡ бозе жіиве се рааба добра и 
благаа иже благаго бога благаа мати ѡ маале была еси вѣрна яко зачнеши ѡдъ 
дха  света  надъ  многими  те  поставитъ  господъ  иже  ѥстъ  с  тобою  и  речетъ  ти 
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въниди  въ  радостъ  господа  своего  тогда  възрадет  се  и  твое  съкршенное  срдце 
смереннорадости же твоее никтоже възметъ ѡтъ тебе рад се ѡбрадованна дхъ светы 
наиде наа те кааже апостолъ оу ѥџецїи и піикю нема божїа царства ама ако е брашно 
твоме трбх хлѣбъ аггелскы и піиђе тї е изворъ жіивы бавлѥнѥ ѡ піисм и богомолств 
царство е божїе свака правда и чисто здржаанѥ и міиростъ щоно е с неба и постало 
та єто миръ прибраѡ нась ѥ оуѥдно з богомъ и с аггели скпа ако смо милокрвни меЂъ 
собомъ  с  отога  и  радостъ  имаамо ѡ  светом  дх  що  є  наишаѡ  на  пресвет  дѣв 
марїю крозъ благовѣщенїе гаѵріилово к ніѡзы коино с отымъ слже христ ты таквіи с 
бог оу добро м ђди тако благогоднаа работа твоя и възжделѣетъ царъ пословааню 
твоме  ѥръно  онъ  е  тво  господаръ  зато  нѥм  се  с  пощенѥмъ  и  покланя  богоотацъ 
[678б] єво давыдъ єгоже ѡтрасалъ еси сице възиваетъ пріидите поклоним се и припадемъ 
нѥм  да  се  заплачемо  предъ  нашимъ  створителѥмъ  богомъ  ако  икоме  валяа  плакати 
алъ тебы ѥдно пріистои се радовати богородице рад се ѡбрадованна господъ е с тобомъ 
каа мати сына кѥшъ имати и именовакѥшъ га іиссомъ щоно ѡ томе имен свако кѥ се 
колено покланяти небесно и земляно и преисподнѥ рече архаггелъ ѡдъ небесны єво я 
тебы доказемъ радостъ а ѡдъ земляны како и ты що си зємля и давыдъ бог ѡ 
то  земли  то  глашаа  благоволилъ  єси  господи  твою  землю  а  оу  преисподніѡ  Ђаволи  се 
мте препадаюђи плашливо тога раадъ оукаазати кѥ се сынъ божы оу тѣл коено кѥ ис 
тебе свагдашнѥ дѣвоке наа се пріимити те с отымъ раскварити вражїе сплете и послове м 
ѕле  и  ты  на  тога  ѥдовита  аспида  и  люта  василиска  ѕмїа  настпіиши  те  кѥшъ  згазити  и 
сътрти лава и ѕмая саама кѥшъ м згрхати глаав каде црковн глав христа родіишъ 
бога бо възыскала еси нођомъ съ своимъ ти ркама пред собомъ и ніи се преварила тебе 
ѕмїа  не  преласкаа  мдр  дѣвок  кано  адамовиц  єѵв  имавшы  родити  то[679а]га  оу 
чіино оусты не пронаагѥ се никоѥ ласке лаже ни варалице зато мое ти поздравлянѥ с радости 
говоръ започехъ рад се ѡбрадованна ѥрно таа начетакъ що е веселѥ аггелско родити кѥшъ 
ты тако пакъ радосђ и доконаавамъ радости кѥшъ родити краа и конацъ како ѡнъ саамъ 
ѡ себы то и исказе тко е собомъ я самъ рече алфа и ѡ првы и послѣднїи господинъ 
та що е с тобомъ быѡ е и ѡпетъ ѥ та и иде въседржитель те тога кѥшъ држати на свои 
рк коино све и тебе држы свою матерърад се ѡбрадованна господъ с тобою започетакъ 
и довршіиванѥ оу овоме стои се радем се и съ свіимъ вама се веселїимъ такогѥръ и віи сви 
скпа  радте  се  апостолъ  то  светы  паваѡ  говоры  оуѥдно  радте  се  ѡ  овоме 
данашнѥмъ праздник и  съ мномъ  свакаа ѕлочеста неваляла рѣчъ да не излазы из вашіи 
вамъ  оустаа  кроме  що  е  добр  напредно  и  за  кою  хвад  нааспорно  вѣры  и  заакона 
праводржаню ѡ томе и дргъ дрга тевтишити валя да даае из свои оуста добротворливе и 
сладке  свое  рѣчы  слшаѡцемъ ѡнако  каа що  с  изла[679б]зиле  врле  рѣчи  из  анггелскы 
оустаа те ѡбвеселише поздаано слшаюђ марїю сређ си рече врл добавила ѡдъ бога не 
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ѡгрижы онъ светога дха божїа с овымъ говоренѥмъ іѡ що рече светы кѥ дхъ наа 
те дођи господъ марїе с тобомъ е онъ е и с нама кроз тебе велы намъ апостолъ єда 
віи то заръ не знаате да с ваша тѣлеса зглавци христовы како е дхъ светы дошаѡ 
на свет богородиц тако и на насъ находы ако смо добры и  вѣры тврды илъ сте рече 
несвѣстны ѡ томе ѥрно ваша с телеса домови светом дх того ради и мы радемо се и 
съвеселіимо  се кпно  с тобою владычице наша пресветаа богородице въсегда аминъ ѡ 
томже празднице  
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Пето слово Лазара Барановича из Трубе (679б–681а) 

ѡ томже празднице деветое Слово  

Якоже даждъ съ небесе на рно съниде ты марїе рно сы ѡтъ плти оудаалѥнно 
е сице ты ѡтъ похоте плтаскихъ христосъ даждъ имже рно твое ѡросіи се марїа бы 
кано  ѡвче  рно  що  се    нѥга  преоден  божїе  ягнѥ  и  насъ  собомъ  преѡблаачи  по 
апостолов  сказіиваню  кои  сте  се    христа  крстилы  то  с  отыме  оу  христа  сте  се 
преобкли  како  що  е  жедноме  човѣк  сладка  и  мила  за  піиђе  стдена  на  врђины  вода 
такогѥръ знаде то [680а] богъ да без дха люди не мог  се жіивити зато  се и обѣђа те 
рече  ѡдъ  мога  кю я  дха  дааръ  изасти  на  свак  плтъ  на  све  жіиво  с  тѣломъ що  е 
дхъ  светы наидетъ наа те  зачнеши ѡтъ  дха  света  ѥстъ  сїе  вѣстъ блага яко 
вода хлаадна жедно дши каа текђаа рѣка из срдца точна жіива вода ко се що хвалы 
ѡ христ бог нек м е хвала хвали се марїамъ ѡ господ бог твоме що е с тобомъ те 
говори велича дшо моя господа и възрадова се дхъ мо ѡ бозе спасе моемъ моли 
зачетаго ѡтъ светаго дха да въ безаконы насъ зачетіихъ и въ гресѣхъ рожденніихъ 
иже  спасенїа  нашего  ради  пришады  спасетъ  сїа  вѣстъ  рад  се  ѡбрадованна  господъ  с 
тобою  гласъ  благы  блажитъ  кости  сего  ради  възапы  марїа  се  бо  ѡтъ  ныня 
блажетъ ме въси роди не бои се марїе боим се  рече ѥрно піише се да оу свакомъ ѥзык 
богобоше приватаны  с  богомъ  ако  се  с  правицомъ  своіѡмъ жіив  богобоязлив  єво 
матеромъ  своіѡмъ  дѣв  марїю  господинъ  богъ  оучины  те  саамъ  из  нѥ  зрак 
рабск наа се ѡдъ раабе приваты и нама послжы  провидномъ посл м марїа чинеђи 
[680б] правд а правда е богъ таа правда с неба приничє к ніѡзы с отомъ правдомъ 
свака  се  дша правда  ове  правде  кадъ  се  ціипомъ  држіимо можемо  то  говорити  пна  е 
правде господи твоя десница алъ некаако наше рке мног неправд състаляю и сплеђ те то 
нїе  по  насъ  за  добро  твое  же  рце  пресветаа  дѣво  правд  држетъ  и  глаголѥши  азъ 
правдою явлю се лиц твоем насищ се вънѥгда явитъ се мнѣ слава твоя матеремъ и 
дѣвамъ  славо ты чистаа  срдцемъ прежде бога  оузриши въ плти а после и мы како 
єѵаггелистъ  казе  и  видесмо  слав  єго  слав  каа  ѥднороднога  ѡтъ  отца  пна 
благодати  сыю  ты  благодатъ  ѡбрете  оу  бога  ѡдъ  нѥгове  пности  и  мы  сви 
презесмо дааръ оуздааръ Ное наагѥ благодатъ предъ господиномъ богомъ нъ твоя 
бы благодатъ въз благодатъ ное начины ковчегъ ѡтъ негнилы дрваа с абоноса и 
преграде многе  справы  оу  нѥм  а  ты  саама  быстъ  ковчегъ мыслном  ноевы  твоя  оутроба 
гнѥздо  єстъ  кокошки  нашо  христ  повраати  се  голбица  к  ною    ковчегъ  носеђи  іѡ  оу 
клюн  ѡдъ [681а] маслице  зеленъ  стрчакъ  дхъ  светы  наиде  наа  те  голбице  съ 
маслиною  яко  ѡтъ  тка  и  масти  глаголѥши  исплни  се  дша  моя  и  стне  радости 
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въсхвалетъ те оуста моя величитъ дша моя господа и върадова се дхъ мо ѡ бозѣ 
спасе моемъ прознаде ное крозъ голбице доносне маслице да е  оустпила вода  съ землѥ Ное 
твоего ковчега ѡтъ воде вино сътвори Гдѣ се е множїѡ быѡ грѣхъ тамо и благодатъ 
се  понаспоры  каже  апостолъ  господъ  богъ  иже  ѥстъ  с  тобою  пресветаа  дѣво 
богородице сїю благодатъ дааѥтъ намъ ємже слава въ вѣкы вѣкомъ аминъ 
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Тлкованије (681а–691б) 

Слово десетое 

на трни по єѵаггелїю или на канне по  пѣсми по седално єѵаггелїе ѡтъ лкы 
зачело   
  Въ  време  ѡно  въставши  марїа  иде  въ  горняа  съ  тащанїемъ  въ  градъ  ідовъ  и 
въниде въ домъ захаріинъ и цѣловаа єлисавѣт тлкованїе  сем Радостливъ благовѣщенїю 
гаѵріиловъ  гласъ  како  пріими  приснодѣва  марїа  да  кѥ  она  зачети  и  родити  сына 
божїа  и  то  доч  ѡдъ  аггела  да  и  захаріина  жена  єлисавѣѳа  оу  свою  іѡ  старостъ 
затрднила е такы како е ѡставы аггелъ тркомъ ѡде на гор оу градъ юдіинъ [681б] 

гдѣно захарїа предтечевъ отацъ боравляше ѥдно радюђи іѡ се да нагледаа  свою т врл 
ѡтъ племена родбин а за дрго пакъ да поболѥ се и вѣщїе оуразми до края да лї е право 
ѡдъ  аггела  здесило  се  оно  ніѡзи  изреченѥ  докаазато  за  роденѥ  христово  є  ли  право 
аггелъ то бїѡ що е ѡ томе ш ніѡме доконааваѡ илъ да нїе коя привіигяна превара саам оу 
заатвор седеђи снашла е ѡдъ враага врло се ѡ томе смђаше с памеђ є ли аггелъ нїе ли а 
и  сасма за  дивот  чгяше  се  ако  ѥ  заисто  право  како  се  то ѡтъ  толико  хилядъ  годіина 
чвено  и  проріицато  ѥр  ђе  се  богъ  на  земли ѡтъ  дѣвоке  женске  феле  родити  како  то 
ніѡзи  се прилчы да ѡна нарече  се божїа мати  а  све  се пакъ бояше тога  да не збде 
превара и не да нїе вѣроваала башъ нимало рѣчма аггеловымъ толико преко изма чгяше 
се  томе  посл  и искааше ѡтъ  човѣка  промотрива  полепше  се  оувъвѣстити  како  е  то  з 
божїимъ  послаанѥмъ  подигнта  ѡде  тамо  оу  подгорьѥ  оугѥ  оу  захаарине  владычаске 
полате ссрете ѥ єлисаавеѳа що е марїа каа за свою іѡ дрг матеръ држааше даде іѡ 
понапре пощенѥ ѡтъ [682а] себе каа старїѡ и меще матере поздравіи се ш ніѡме пак се 
загрлише  те  се  полюбише  мегю  собомъ  како  е  аадетъ  женами  кадъ  се  две  прїателице 
сроднице ли състан подаавно не виделе се  састатк оу томе грлѥню люблѥномъ єлисавѣты 
заигра іѡ се дѣете іѡшъ недоносче  трбх іѡванъ предтеча просто прознаде кано пророкъ 
из материне м  оутробе  оу дѣвоцы  свога м  господина владык христа те м  се 
покланяше и съ своимъ заиграаванѥмъ исказюђи за нѥга те є то дїете из матере оу 
дѣвоцы яко зачето дїете іисса исповеда коено то прорицанѥ и дарїива скорашнѥ іѡваан 
потан  свою  докндисюђи  м  оу  матери  превѣчны  богъ  повише  и  болѥ  з  дааромъ 
пророчаскымъ  ѡбдаріива  га  ѡдъ  остаалїи  прорѡкаа  защоно  дргіи  с  пророцы  почелы 
проріицати  по  своме  рогѥню  пооузраастли  а  предтеча  іѡанъ  іѡшъ  оу  матери  м  ѡтъ 
христа та пророчаскы достаде дааръ те пре свога м рогѥня христа проповеда тога радъ и 
боліи  ѡтъ  свіи  пророкаа  засведоченъ  бы  допосле  ѡтъ  саамога  владыке  христа 
єѵаггелїе  И  исплни  се  дхомъ  светымъ  єлисавѣѳъ  и  възапіи  гласомъ  велїимъ  и  рече 
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благословеннаа  тьі  въ  женахъ  и  благословенъ  [682б] плодъ  чрева  твоего 
тлкованїе  Пре  тога  єлисаавеѳа  проста  е жена  была  ние  оу  себы  имала  пророчаскога  дха 
докле к ніѡзи не догѥ богоносица марїа те  се ш ніѡме полюбы а по томе  іѡ мегю  се 
цѣліиваню понапре дїете іѡ оу трбх напни се светога дха те се заигра и после пакъ з 
дѣтиня  се  дха  єлисавета  просвѣсты  те  започе  и  она  каа  пророчица  проріицати    говореню 
своме и то се ніѡзи згоди ѡдъ дѣвочина гласа и задаха а из дѣвоке пакъ зачетога 
іѡ  сына  божї  гласъ  бїаше  и  то  єто  попре  дїете  ѡбрадова    елисавети  з  дхомъ 
пророчаскымъ  ѡтъ  свога  изнтра  пакъ  мати  дѣтета  с  оніимъ  дхомъ  изговоры 
пророчаске рѣчи маріи дѣвоцы и не єлисаветине беседе да с то быле неголи из нѥ детинѥ 
іѡ  толико  текъ  нѥзинъ  ѥзыкъ  каа  замомъ  предтечи  слжааше    говорномъ  посл 
каконо и дѣвочина оуста що слжаах нѥн детет зачетомъ оу ніѡзы з беседомъ сын 
божїю а да не бы се дїете іѡ оу трбх заиграло то єлисавѣта не бы оумела ща проріицати 
ама  дїете    ніѡзы  іѡванъ  христа  оу  дѣвоцы  про[683а]казіиваше  а  елисаавеѳа 
дѣвок  хвааляше  и  навелико  е  изношааше  діичеђи  и  славеђи  преблагословенны 
нѥзинъ породъ из нѥ те овако к ніѡзи говорааше що си се трдила ты к мени долазити и 
прво  мени  пощенѥ  с  твоимъ  наагледанѥмъ  даавати  ѡ  преблагословенна  чистаа 
дѣвице  и  неисксомжна  невѣсто  та  мени  валядїаше  попре  к  тебы  дођи  ѥрно  ты  си 
надишла з богоноснымъ ти родомъ благословеннаа ѡстаале све свакого из рода женске 
феле  благословенъ  е  плодъ  твога  ти  ношеня  здетна  а  то  е  она  по  ѡноме  божїемъ 
ѡбреченю к праотц давыд щоно се  ѱалм піише ѡтъ плода чрева твоего посаажд 
на престоле  твоемъ  оувѣџбала была  и изрекла марїи  и  та породъ ѡдъ  царева  зато 
давыдъ нарече  свіимъ за знаанѥ како нїе клица ѡтъ мжка пріисева ни кое  смесе те  оу 
затрднѥню  детиню  кроме  само  с  ѥдне  дѣвоячке  крви  слеплѥно  тѣло  бы  іиссово  з 
дхомъ  светымъ  и  с  вишніѡмъ  силомъ  бога  отца  сыномъ  ѥрно  дрго  остало 
деци съ женомъ мжка смеса детиніи ѥ заподѣвакъ оу матери а не само жена по себы а 
христосъ  ѥ  заподетло  само  [683б] ѡтъ  пречисте  дѣвѣ  марїе  ѡна  єдна  роды  тако 
чистаа ѡтндъ мжке пробе не знаюђи ни  памети кадъ за тіимъ да е повела се была и 
крощо  ли то  закте  богъ таквомъ  слчааю  збыти  се  зато  ѥрно  првы  грѣхъ  на  свѣт  съ 
жене  се  започе и  съш нѥ  прегѥ на деда нашега адама  а ш нѥга пакъ на  све ѡстаале люде 
смртъ  нападе  зато  пакъ и ѡдъ жене  валядїаше  прво  свако  добро  започети  се  чинити на 
свѣт  каде  дргы  новы  адамъ  ѡпетъ  ѡдъ  дѣвоке  произниче  скыдаюђи  с  вилааета 
грѣхъ  христосъ  нашъ  господинъ  богъ  да  коино  крозъ  адама  помир  изпостаю 
жіивы пакъ ѡ саамоме томъ іисс христ и єда би жене гледеђи на свет богородиц на 
болѥ се ѡбрађале те подшне и побожне быле бы свршите каа свете жене мжкаре да с 
женск  т  слаботиню  смеђђи  имъ  съ  себе  єѵаггелїе  и  ѡткд  мнѣ  сїе  яко  да  прїиде 
мати господа моего къ мнѣ Како годъ що е допосле єлисаветинъ сынъ предтеча іѡанъ 
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говорїѡ  каде  на  іѡрданъ  догѥ  к  нѥм  христосъ  крстити  се  ѡдъ  нѥга  недостона  к 
таквоме долазеню дочекіиваномъ владычин себе являше такогѥръ и садъ мати м себе 
недостоин  [684а] к  таквоме  дочекааню  іѡ  долазн  владычицы  божїѡ  матери 
исповедаше ѡткдъ се рече мены то врло такво пощенѥ здесы да мати мога ми господа к 
мени саама догѥ нагледати трдн стариц єто пре рогѥня она марїю матеромъ нарече и 
господа  бога  исказа  да  ѡдъ  нѥ  хође  се  родити  посвѣдочааваюђи  іѡ  ѡнымъ 
аггеловымъ рѣчма яко ѥ к отоме привѣрюђи защо ѡстаале дѣвоке жене ли докле дец 
не  роде не достои  се матеромъ и назіивати нїе ни пріилика и запређено  е то  заакон не 
чинити тога подсмеха  алъ єто  за ов дѣвок то име нища  се ниѥ  свидѣло  єлисаавѣти за 
кою  чпотъ що  е  пре  роденя  младости макомъ назваа  єѵаггелїѥ  Се  бо яко  быстъ 
гласъ цѣлованїа твоего въ оушїю моею възигра се младенацъ радощами въ оутробѣ мое 
и блаженнаа вѣровавшїа яко бдетъ съвршенїе глаголаннымъ ѥи ѡтъ господа іѡванъ 
предтеча  оу  матери  м  доч  люблѥнѥ  маріино  с  матеромъ  нѥговомъ  и  людско 
спасенїе прозіирааше що кѥ да бде зато се и радоваше те се весело заиграваше оу материн 
м трбх такогѥръ и елисавета видеђи то чдо що іѡ оу црев дїете чины и ѡна [684б] се 
пробраа  оу  свѣсти ѡтъ  свѣтога  дха  подмлѥна  оузе  с  хваломъ  подизати  чист  дѣв 
марїю  каде  свѣрова  кроз  ню  да  е  доиста  право  ѡтъ  господа  бога  ѡно  аггелъ  быѡ 
послаатъ казати іѡ господнѥ зачетїе имати а и єлисаавета е то з дхомъ светымъ 
ондаа провидѣла была како е аггелъ быѡ кодъ нѥ що іѡ е говорїѡ и пакъ що е ѡна нѥм 
ѡдговоръ даала и свѣроваала м е доказіиваню те е рекла єво самъ господинова слшкиня 
нек ми  се  то  збде  по  твоме  изреченю  божы  аггеле  зато  е  навелико  и  діичаше  на  болѥ 
свѣроваанѥ с отымъ хваалѥнымъ ню рѣчма благо ніѡзи ѥрно дѣвока болма се вѣры 
ѡ то таны божїіѡ ѡдъ аггела іѡ докндисаато с проріицанѥмъ єлисаветинымъ а 
повише ѡдъ  детиня  из  нѥ поклона  даавата  іѡ  с  разиграванѥмъ  пророка  іѡанна  таа  се 
преславна  чинише  чдеса  ѡдъ  неродне  до  старости  єлисаавете  на  веренѥ  що  се  е  слчило 
дѣвоцы  сврхъ  чда  чдо  да  бде  она  богородица  тадаръ  пакъ  изговоры  своіѡ  дши 
марїа ѡве іѡ оу єѵаггелїю напіисате ѡтъ лке речи величитъ дша моя господа и 
възрадова се дхъ мо ѡ бозе спасе моемъ [685а] яко пріизре на смеренїе раабы своее се бо 
ѡтъ  ныня  блажет  ме  въси  роды яко  сътворы мне  величїе  силны  и  светое  име  єго  и 
милостъ  єго  въ  родъ  и  родъ  на  боещим  се  єго  Свршито  се  оувѣкяа  дѣвока  те  зе 
прославляти ѡ томе іѡ даар бога нѥм приписюђи т діик а не себы да се що с отіимъ 
понесе саамъ то богъ рече погледн наа ме свою м рааб хд не да самъ я то ѡдъ нѥга 
заслжила или просила нитъ сам се икадъ томе наадала ама ѡтъ велике м милости 
сасма се врло смилова нада мномъ те ме и преко изма тако повіисы да ме ѡтъ саде хваале 
и діиче сви людскы наароди не ради кога мога добротворства саданя ово доби него крозъ ово на 
мены  божїе  згледанѥ  како  е  каазаѡ  съ  мномъ  силны  богъ  свое  могтство  на  велико 
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изношено и не ты текъ садъ єлисавето що ме блажишъ ама то знаамъ да ѡтъ сендобы по 
свѣт сви родови хође ме прославляти и діичити силовита зато нарече господа бога да нико 
не оузневѣре томе сказіиваню изречен неголи снажноме раадїѡц посла право то да наменюе 
и  не  истеже  ко  сличнога  пос[685б]ла  по  аадетноме  човѣчаскомъ  роденю  те  ѡтпадне  с 
поговоромъ неваляліимъ и с двомлѥнѥмъ своимъ ѡтъ прааве и истине вѣре свето нарече 
нѥгово  име  то  проказюђи  с  отыме  како  право  догѥ  саамъ  ѥднорогѥны  божіи  сынъ  оу 
женско  црево  те  съсиры  нѥм  свое  тѣло  и ш ніиме пакъ  ласно изаагѥ  а не  нады ни  за 
трнъ  дѣвоячств  какв  е  наагѥ  такв  цѣл  пакъ  на  рогѥню м  непоршн  и ѡставы 
чист  ѥрно  що  біива  роденѥ  със  мшкомъ  смесомъ  с  тога  вѣђъ  дѣвоячство  пролазы 
родіиля више не быва дѣвокомъ нї іѡ то може быти женомъ се зове и после баба а не 
невѣста тога радъ и рече то марїа свето е име нѥгово та пречистъ не скрнавы се оу мены 
дѣвоцы  зачинаатъ  състаляюђи  м  саам  свое  тѣло  господинъ  и  владыка  свѣт 
зато и дхъ светы доходы да бде то зачнкѥ свето свето и роденѥ бдне и не само рече 
що е текъ на мени нѥгова милостъ него и надъ свима богобоязливцїи по мери имъ вери 
и добры дѣлы а безбожницы неваляли никакве милости ни помођи немад ѡтъ бога 
а ако ли се оу кое годъ добы сете бояти се бога и ѡ дши почн раадити [686а] стараюђи 
се за ѡны  свѣтъ ты таквы быткѥ помиловааны ѡтъ  рода до  рода що  рече преходна  е 
божїа милостъ на богобоязливцы с отымъ имаа ѡвы оукаазъ ѥрно и  саданѥмъ 
род то ѥстъ и за овога намъ живота овде миле насъ богъ и  добр држы после  ономе 
тамо род оу ономе вѣчитомъ без конца времен іѡшъ ѡдвише богобоше помилованы быти 
ђе  кои  ѡ  добр  раади  и  болболъ  за  свою  дш  дѣлы  неволніиком  ли    потребы  свесрдо 
слжы  таа  свакы  овога м живота  троиномъ ѡдъ  бога  за  то  свою  плађ  сврађанѥмъ 
како  се піише достае ѡтъ  свога посла ѡ чем  е мка имъ провіигяти  се  с  рааденя  свога  а 
тамо пакъ онога вѣчнога живота и сврхъ мере тщено кѥ свое благо нааспорно имати зато 
добры  христїани  по  апостолско  нааци  намъ  не  текъ  само  своме  тѣл  храане  и  одѣла  и 
блага  да  тражимо  и  то  силно  с  великомъ  наатегомъ  не  мааређи  за  дш  без  божїе 
помођи  ѥдва  ергяво  сконаатораваюђи  стичемо  него  тако  да  ходіимо  и  бродіимо  раадеђи  з 
божїѡмъ на поле  дѣѡбомъ  да бы и ѡвде  оу довлетлк ѡбстаяли и тамо  оу великъ 
[686б] много  болї  Гаанилкъ  се  оуваалилы  честитъ  и  тщоживотны  ходатаствомъ  и 
молитвами  до  христа  бога  за  насъ  пресветые  владычице  нашее  богородице  и 
приснодѣвы марїе и свіихъ светыхъ аминъ  

втораа честъ сего слова 

По  благовѣщенїю ѡтъ  архаггела  гаѵрїила  пресветѣ  богородицы  да  кѥ  родити 
христа диже се она те ѡде тамо к ѥлисааветы да е нагледа и да виды є лъ оно право како 
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іѡ  е  аггелъ  казаѡ  ѥръ  ѡна  е  подъ  старостъ  з  дететомъ  затрднила  а  и  ѡ  себи  се  с 
коимъ проріицанѥмъ болѥ ѡнде оувъвесты право лї е оно аггелъ за христово ѡтъ нѥ 
роденѥ исказіиваѡ да не оузбде коя превара а кадъ  е  с првомъ добродошлицомъ назваа 
єлисаавета пророчаска жена божїѡмъ макомъ тадар  се марїа врло ѡбрадоваа ѡ томе 
прославы господа бога те рече величитъ дша моя господа врло ми се е ѡбрадоваѡ мо 
дхъ  ѡ  моме  спасителю  бог  каде  е  тако  нагледаѡ  ме  ѥдн  сиротн  дѣвок  и 
тЂохранѥниц држн ѡтъ сендоби сви кѥ ме родови хвалити и на големо віисити по ѡвоме 
ѡвде  кааз  пресвете  богородице  брађо  драгаа  хрис[687а]ђани  понаапре  дша   
човѣк хвалы велича то ѥстъ на велико диже и славы господина бога свога пакъ ѡ 
томе и дхъ се веселы та дхъ що да речемо да е  човѣк віид ли що велимо човѣча 
е  оумлѥ  ли що  діиль  ходы аггелъ лї  е нашъ  хранитель ил м  срдце  было  оно  се  и 
брине  и  веселы  него  можемо  се  ѡвде  размити  како  и  по  чем  дша  господа  бога 
величаа  єво  коино  човѣкъ  валяло  предъ  богомъ  ходы  те  право  спажаа  христовѣ 
заповѣды та господа бога високо здиже ако тако валяло се жіивимо по наатри нашега 
здателя  христа  бога  спріиликюђи  м  се  с  нашїи  добримъ  подшни  пословы  и  тако  с 
отіим га міи діичимо на големо що намъ сироте и сиромашъ за наше имъ добротворенѥ говоре 
богъ  да  м  поможе  богъ  да  просты  и  ѡтаалы  благословъ  к  отоме  те  с  отымъ  и 
господъ богъ ѡтъ насъ славы се мегю людма по добро и сладко намъ беседи и ѡ дши 
старанѥмъ  на  добро  а  не  на  ѕло  с  промишливанѥмъ  више  намъ  к  неб  се  лакымъ 
држеђи  неголи  з  бригомъ  г  земли  се  притежђ  тадар  се  и  нашъ  дхъ  веселы  то  єстъ 
дховны ѡдъ бога намъ даа[687б]ты дааръ на нама цвѣта и шіири се с попеванѥмъ а 
не запређе се каа  пепеѡ с нехаствомъ нитъ се маані с нераденѥмъ ѡ добр да ергяа и 
баталїи се свакы таа скрачава и сманюе христово име кои шеврдаа с вѣромъ ни заакона 
свога по црковномъ преданїю право не спажа тако и све масторїе занааты господъства 
знаанѥ  мдрости  щоно  е  вѣщина    свачем  ѡтъ  светога  дха  с  то  дарови  людма 
издаати да тко ли що знаа и не ради ѡ томе на що е тко нарегѥнъ с провіигянѥмъ своимъ 
него  се  пометне  оу  нехаство  онъ  гааше  благодатъ  светога  дха  и  ако  ли  іѡще 
поѕлобице да дргіи що не начіи се ѡтъ нѥга пріими то чины ѡнъ е право божїи наађорацъ 
и  ѡтпадніикъ  ѡдъ  нѥга  кадъ  за  хвад  никомъ  нища  не  провигя  него  држы  се 
саможивацъ дша и дхъ ѡ томе се приговара тако свете богородице ондаа попре дша 
іѡ ѥ господа възвеличила и потомъ дхъ се е нѥзинъ развеселїѡ тога радъ и славословы 
зачнтога бога слова оу ніѡзы те неизреченном нѥгов милосрдїю врло се чды како то 
онъ превеликъ и непостижанъ могаѡ се е сместити оу нѥзи[688а]но мало црево безтѣлесны 
нераздвоно ни размесно и непреложно сѥднаачити себе човѣчаскоме стас по наалицы ѡ томе 
и саама себе оублаже дѣвока не по себы съ свога іѡ смишліиваня ѡтъ наатре него з 
дхомъ светымъ поджизана що  е наишаѡ на ню и кои то  рѡдъ с  ото добы да не бї  е  с 
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хваломъ  діичїѡ  не  знавши  она  за  мжк  стран  а  ѡтъ  дха  само  дїете  заче  и 
богородица оукааза се ѡ томе е напредовало пророчаско проріицанѥ и истина на видѣло изаагѥ 
з доконанѥмъ  слова  све се  томе пророчаске беседе хбаво и право посвѣдочише єѵаггелїе 
Сътворы  држав  мишцею  своею  разточы  грдаа  мыслїю  срдца  ихъ  низложы  силные  съ 
престолъ  и  възнесе  смеренные  алчщее  исплны  благъ  и  богатещее  се  ѡтпсти  тащые 
въспрїетъ іисраиля отрока своего поменти милостъ еже глаголаа къ ѡтцемъ нашимъ 
авраам и сѣмени єго довѣка пребыст же марїамъ съ нѥю яко три мѣсеца и възврааті 
се  въ  дѡмъ  сво  отца  бога  мишица  десна  том  е  сынъ  нѥговъ  щоно  е  нашъ 
господинъ іиссъ христосъ сътворы држав то ѥстъ оуказа свою м влаа[688б]д и 
сил по пріилицы богъ на своме сын що е човѣчаско ѡбликло наа се пріимїѡ те надигѥ 
наалик  човѣче  наатре  ѥрно  дѣвока  оу  своме  іѡ  дѣвоячств  родіи  га  и  богъ  се 
човѣкомъ оучины обожіи се човѣкъ те распды и разагна ѡдъ людїи грде величаве 
пакосне  бесове Ђаволе  господъ владыка  христосъ  прогна  и ѡдъ  човѣчаскы  дшаа 
такогѥръ и ѥлинске мдарце ѡ ѕл хитлене разстрвы и и  нищо и ѡманиты кои га не ктише 
вѣровати  ни  за  бога  пріимати  а  и  жидовскы  рѡдъ  на  све  стране  и  расточы  невѣрне  по 
прорицаню  єзекла  що  м  богъ  заповѣды  за  приповѣстъ  предъ  жидовы  оучинити  за 
ѥхонїева царства  рече м ты  сыне човѣчы  оузми врло преѡщренъ себы мачъ каа брїађ 
бритв пакъ оузми четиры рыфа плаатна те насредъ града ѥрсалима мачемъ начетворо 
разсѣцы те четвртъ съжежи насредъ града ватромъ до края а дрг четвртъ такогѥръ после 
наситно издроби и съжежи и тређе хисе около издробы а четврто хисе изразцѣпа те разтри 
по  вѣтр  пакъ  измакни  мачъ  И  тера  свдъ  ѡвамъ  онамъ  таа  паарчета  с  остримъ 
мачемъ  да  се  ни[689а]гдѣ  на міир  не  станѥ  єто  тако  та  єѵрескы  родъ прос  и  разас 
господъ да и  свдъ ѕло  снаходы кдъ годъ  се ѡбрђ крощо не ктише  нѥга вѣровати 
него  іѡще  съ  ѕломъ  како  не  бы  валяло  досаадише  м  растаче  господъ  и  свака  грдаа 
высокомлива срдца кои се нещо  себи дм и наголемо се држе свѣстъ смђа послове имъ 
недоконаато квары договоръ състалѥнъ размекѥ телбіизе низтра  стрмо разточише се бесовы 
поглаваръ имъ Ђаво  сатана бы свѣзатъ що  е изаради свога м кичеливства поносна с неба 
доле  спаѡ  Низложы  силнїе  съ  престолъ  поганск  господ  првашнѥ  мчителѥ  тако  и 
жидовске  книжевнике  фарисее  що  се  напреднїи    свем  држаах  и  навелико  ношаах  се 
низтріи и съ століица сдскы те скиде ш нихъ офицїе господске те такве наріиче силовите 
а  и  поносне  оучителѥ  високомливе  к  отоме  примеше  и  низлааже  и  доле  и  възнесе 
смеренные  хде  и  сниске  горе  здиже  и  на  столице  и  господске  посагюе  коино  се  подъ 
божїю снажн рк оу свем подлааж и оу покорности каа божїе слжбе свое сдске послове 
съ [689б] съ страхомъ милокрвно доконааваю а не ѕвѣрскы люто и набсито с пређніѡмъ 
ѡтъ себе своіѡмъ з божіимъ сдомъ и с правицомъ претити валяа а не своимъ сдъ 
е божіи а не човѣчы ѥзычніике а и све люде грѣхъ ѥ врло спщено быѡ снизїѡ а каде 
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сишломе с неба вѣроваше ондаа и повысї богъ и даде имъ врл влаадостъ тако да мог 
слободно  насртати  и  подъ  ногама  згажати  ѕмїе  шкорпїе  и  св  такв  т  вражїю  силесїю 
опаак  алчщїе  исплніи  благъ  жидовскы  ѡтпре  рѡдъ  свачіимъ  гааны  бїяше  и  ситъ 
богато  съ  закономъ  з  божі  заповѣди  с  ѡбриціиванѥмъ  божіимъ  многострко  и  з 
дааванѥмъ  те  обречености  м  с  пророцы  с  книгами  с  чдоказіиванѥмъ  з 
богознааствомъ а погани наароди свега тога лишени каа гладни и пкы сиромаси быах а 
кадъ  христа вѣроваше тадааръ свега тога божїа блага и добра и сврхъ мере се заситише 
ѥрно з богом се мдро разбогатише съ стааримъ и с новим се піисмомъ подкожише а коино 
пакъ  изаради  насъ  до  слгїи  не  наалике  спщен  и  снижен  іисс  христ  не  ктише  се 
ѕлобе  раадъ и  свога  высокомля  снизити  се  покор[690а]но    христїанск  вѣр дођи ѡни  се 
свега  добра  лишише  напразно  те  пщено  имъ бы  свою  волю  носити  докле  и  допадн  тешке 
тамо неволѥ онога свѣта оу мцы ѡвде законито нища немаюђи ни вѣре ни ѡ бог свѣсти 
валяле  нити  допосле  кога  на  болѥ  добра  нааданя  него  свега шіиромъ ѡтпадоше  како ѡвде 
ѡтъ землянога ѥрсалима тако и ѡдъ новога ѡнога горнѥгъ небеснога свѣтла божїа 
граада аггелске с людма смесе Приваты єто богъ к себы рече се исраля свога м дечаака 
оу томе се испны божїѥ к авраам нашемъ отц обреченѥ що м е ондаа за живота богъ 
обѣђаѡ  дати  и  рекаѡ  м  е  то  да  кѥ  се  ѡ  нѥгов  семен  изблагосіивляти  богомъ  сва 
племена земляна и зато прознаате що се прозіивлѥ исраиль єстъ богознанство те ко годъ 
право вѣрѥ оу бога и знано свакадъ оу своіѡ памети га носы свето писмо добро слша и 
оно творы що м се из светога піисма казе та свакы човѣкъ іисраиль се имене тако 
знате  тако  исты апостолъ павалъ коређи жидове  говорааше  к  нма ѡхѡ  рече  неласно  е 
быти  ісраиилю нитъ  с то  сви  [690б] іисраили що  се назывлю тымъ именомъ ил м 
рода с іисраилѥва що е то хвада напразно с именом се діичити а к отоме гиздава серсаама 
немадђи богобоязливы добры дѣла кои прав вѣр и ѡсвѣдочена к отоме дела имадоше те 
апостолъ  наріиче  да  с  іисраили  защо  и  ѡдъ  кои    христа  вѣроваше  тщены ѡдъ 
нихъ спасоше се по тѣлесномъ съродств що быше с подретла ѡтъ якова првога богомъ 
назваата  ісраиля  кад  се  е  на  пт  нођомъ  до  сванђа  с  аггеломъ  носеђи  рваѡ  Светаа 
дѣвица марїа онда кодъ архїереа пророка захарїе отца предтечева  дом преборавы 
с ѥлисаавеѳомъ заѥдно има до три мѣсеца после тога ѡпетъ се к своме дом оу іѡсифов 
кђ натраг се поврааты ѥрно онде бїаше аггелъ дошаѡ к ніѡзи з добримъ гласомъ ѡ 
христов казати  іѡ  роденю ѡдъ нѥ шестога мѣсеца то ѥстъ на по  године ѡткако  е 
была затрднила єлисавѣта с  іѡвааномъ христовымъ предтечемъ зато дѣвока и ѡде 
ѡдондъ  дома  ѥрно  за  она  три  мѣсеца  докъ  е  онде  богородица  престаяла  деветъ 
мѣсецї ѥлисавеѳы тамамъ наврши се те приспе іѡ време родити дїѥте а оно е на глас 
дворъ господъскы хо[691а]кѥ много людство мжко женско да се скпа онде събыра на чдо 
и за нагледанѥ раадъ роденя предтечева инди оу таквомъ калабалк нїе  іѡ  се  воли 
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свидѣло  ѡбртати  се  тамо  а  и  ни  адета  тога  не  быяше  пощеніимъ  господъска  рода 
дѣвоками  находити  се  ни  бавити  оу  коме  людскомъ  калабалк  те  више  раадъ  кога 
заазора и речїи ѡде дома своіѡзи кђи гледати свое іѡ послове како ако и старацъ іѡсифъ 
ако здесы с пта дођи да е наагѥ и затече ѥ кодъ своѥ кђе м и не би се що разсрдїѡ на ню 
за ѡдлазенѥ на далеко а за много тамо бавенѥ Тога радъ и мы брађо с потежанѥмъ дижемо 
се долазити на овакве благе  годове поскорїе   цркв  слшаюђи пѣсме и чатаня гласовито 
подвіикнемо молеђи се к пресвето дѣви богородици и овако к ніѡзи да изговаарамо ѡ 
пресветаа дѣво мати божїа крозъ тебе єто  сво цѣло земли небесны миръ даде  се 
тобомъ море се поташка и ѡсветы се тобомъ люди се аггели претворише кроз тебе мнѡгы 
слге  и  држина  и  божїи  синови  се  люди  именоваше  тобомъ  люди  к  вышнѥмъ  [691б] 

бог горе на небесно небо излазакъ сво достадоше имати тобою частны светы крстъ 
зася сво въселѥнно на комно се е распѣѡ быѡ тво сынъ христосъ богъ нашъ що га 
ѥднорогѥногъ  божїа  сына  прознасмо  когано  ты  пречистаа  пакъ  на  земли  родила  си 
дѣвокомъ нашега намъ господина іисса христа що се и нѥм сви скпа и аггели и 
люди покланямо ѥдно з безначелнымъ єго  отцемъ и  съ пресветымъ и благымъ и 
животворещимъ дхомъ и ныня и присно и въ вѣкы вѣкомъ аминъ  



 

348 

Пролог (691б–693б) 

прологъ  по    пѣсны  на  оутрни  чтемъ  Мѣсеца  Марта  ке  данъ  Споменъ 
празднемъ  благовѣщенїа  преславнїе  владычице  нашее  богородице  и  присно 
марїе 

Възвесты сына аггелъ дѣвици отца великаго аггела съвѣта веле на земли 
бога сказа аггелъ маріи сего мѣсеца въ дваистпеты Данасъ споменъ и праздникъ 
понапрвы  свіимъ  и  започело  нашем  спасенїю  свѣткемо  весело  свето  благовѣщенїе 
пресвете  владычице  нашее  богородице  и  приснодѣвы марїе  каде  с  неба  послааты 
ѡтъ  бога  отца  к  ніѡзи  догѥ  аггелъ  сказати  ѡтъ  постанка  свѣ[692а]та 
богоговорн  за  човѣчаск  ѡдъ  врага  избав  никіимъ  неизговорн  ни  дознан  и 
саамимъ  аггеломъ велик  божію  съкривен ѡтъ  свакога  рода  тан  да ђе  само  сынъ 
божї оу човѣчаско се тѣло и обликло преѡдѣнти и на земли каа и човѣкъ жіивити и 
боравити  докле  истргне  човѣчы  родъ  и  крталише  га  ѡдъ  вражїе  влааде  ѡдъ  грѣха  и 
ѡтъ  пакла  и  пакъ  приведе  га    свое  богосъзнанѥ  и  после  и    ра  кои  га  оузбд 
заслжилы архистратигъ великы гаѵрилъ єто потаны слга хабароносанъ оу коме ходацъ 
нарегѥнъ  бы  ѡдъ  бога  слете  ѡдзгоръ  оу  галилескы  тамо  близ  ѥрсалима  градиђъ 
именомъ  назааретъ  стаде  сврхъ  бедена  више  градске  капїе  оузе  се  много  ѡ  томе 
размишляти  и  врло  се  чгяше  ѡ  томе  посл  како  то  може  быти  с  памеђ  се  договаараше 
тконо  е  вишнѥмъ неб никіимъ недознаатъ ни измишлѥнъ тко  е що  е какав лї  е 
собомъ седеђи м сврхъ навишега неба а на земли ноге свое држеђи те такавъ великъ и 
високъ  зактеде  изнова  се  на  земли  родити  ѡдъ  ѥдне  хде  дѣвоке  те  се  сместити  оу 
женско [692б] оутробы на когано ни шестокрилаты серафими що наблиз око нѥга дворе и 
многоокаты  хѥрвіми що  на  нима  и  сѣды  гледати  никаако  не  мог ѡтъ  велике  м  горђе 
зраке пакъ с єдномъ єто своіѡмъ реч съ словомъ своимъ говорливимъ изволи се тѣлесанъ 
оучинити човѣкомъ ѡпетъ стище се и рече  себы та ѡво мї е божїи заказааны свѣтъ 
и слово издаато валя ми га казати я що стоимъ и залдъ ѡвде ѡклевамъ те не идемъ 
да т ми порченостъ искаажемъ добро дѣвоцы ѡде тааѥмъ оу домъ старца іѡсифа к 
пренепорочно  и  пречисто  маріи  казати  іѡ  та  божїи  з  добромъ  доконааты  издавна 
договоръ що іѡ се здесити с оупословаанѥмъ пресветога и животворещога дха изарадъ 
човѣчаскога  спасенїа  и полако  проговоры к  ніѡ  рече  рад  се ѡбрадованна  господинъ 
богъ  с  тобомъ  благословенна  си  ты  меЂъ  женама  рад  се  чистаа  дѣво  рад  се 
невѣсто безмжна рад се мати живот благословенъ е породъ твога ти црева Погледн 
ѡна  плахо  на  нѥга  препаде  се    себы  мислеђи  се  що  е  то  и  какво  лї  е  то  ніѡзи 
поздравліиванѥ  томе ѡпетъ рече [693а] іѡ аггелъ не бо се марїе чдн си добр и 
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честит сређ ты ѡтъ бога достала єво кѥшъ зачеты оу себы те кѥшъ родити врло мила ти 
сына  и  име  кѥшъ м  надети  іиссъ  великъ  кѥ ѡнъ  быти  и  сынъ  вышнѥга  бога 
прозвати кѥ се а дати кѥ м господинъ богъ царьск столиц давыда отца нѥгова 
те  кѥ  се  вѣчито  ѡнъ  ѡцарити  надъ  родомъ  іисраилѥвымъ  нити  икадъ  нѥгов 
царованю конца хође быти тадааръ пакъ марїа запіита аггела те м рече а како то може 
ми быти кадъ за мжа я не знамъ ѡтговоры ѡпетъ аггелъ и рече  іѡ за то ли тї  е 
міисаѡ єво светы кѥ дхъ на те дођи и сила вышнѥга бога ѡбсениткѥ те зато и веліим 
ти  то  ты  роденѥ  свето  е  ѥрно  божїа  кѥшъ  сына  родити  саам  кѥ  онъ  з  дхомъ 
светымъ оу тебы тѣло човѣчаско себы съставити како онъ знаа и вѣщъ томе ѡтъ бога 
що годъ хође сващо може быти толико ты послша ме що ти велымъ те пріими оу волю ти 
добр  ове  мое  рѣчи  и  вѣр  ми  що  ти  каажемъ  ѡтъ  бога  самъ  я  послаати  к  тебы 
архаггелъ име мї е Гаѵріилъ доказати ове божїе насаамо потане [693б] рѣчи за спасенїе 
свем  чловѣчаскоме  род  тадаръ  она  оумилято погледн м на ліице и  рече  но нека ми  се 
събде то по твоме сказіиваню беседлив каде доч аггелъ т приватлив покорн рѣчъ ѡдъ 
нѥ  тіимъ  часомъ ѡде  бы  несвигѥнъ  оу  томе  она  такы  ѡста  трдна  заче  оу  себы  нашега 
господа  іисса  христа  бога  ємже  слава  въ  вѣкы  аминъ  молитвами  пресветые 
владычице  нашее  богородице  приснодѣвы  марїе  твоее  матере  милосрди  се 
христе  спасителю  на  насъ  грѣшнихъ  и  спаси  ны  яко  благъ  и  чловѣколюбацъ 
аминъ   
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поченїа  лтргіиска  из  ключа  книге  рске  Сказіиванѥ  слово  зде  а   првое  На 
благовѣщенїе пресветѣ богородицы стіхъ  

  Яко Кѥдаръ възнесохъ се въ лїване и яко кпарисъ на горахъ аермонскыхъ и яко 
финиѯъ възвисихъ  се иже на приморы  Іссъ  сирахъ    се глава к а  се же исходъ 
главы   

За  ѡногъ  даѵнашнѥга  добы  Кадъ  ѥ  богъ  пошиляѡ  пророка  мѡѵсеа  к 
ѥгпатском цар фараѡн те м закааза да м имаа говорити не молеђи се ни на колена 
предъ нимъ падаюђи каа цар него стоеђи спрођъ очїю м и ощро говоређи да псты люде 
[694а] іисраилске из свое м землѥ изаађи на то оустрчаѡ се е и бояѡ моѵсе ити к цар 
фараѡн  такве  незгодне  прођ  цара  рѣчи  говорити  м  те  се  ѥ  предъ  богомъ  своіѡмъ 
мааномъ ѡдріицаѡ како не може то ѡдъ нѥга быти ѥръ ѡнъ е оу ѥзык мтавъ а ѡдъ 
много даанаа имаа како нища ни говорити не може и ондре бистро и разговетно говоренѥ валяа 
човѣк предъ царемъ и свіи м боляри да ѥ лише ѡ таквомъ жстромъ посл беседа и 
ѡ чем ове речи докндисемъ православни христїани ако мислите на що излазе єво саамъ ѡ 
себы  крощоно  и  мене  е  господъ  богъ  єво  ѡдредїѡ  данашнѥга  дна  да  бы  хвалѥне  рѣчы 
изговаараѡ до пречисте дѣвице марїе царицы свѣга свѣта како людско тако исто и 
аггелско а божїіѡ матеры те некаако за мк мї е такво госпог оусдити се с 
неразмствомъ хвалитї е алъ що да чинымъ оуздаюђи се на нѥн разборит добр к людма 
милостив  волю  валя  ми  се  поксити  изарадъ  овога  великога  года  нѥна  данашнѥга 
праздника  благовѣщенїа  пресвето  богородицы  ако  се  и  шндишемъ  изнети  кою 
хвалѥн речъ [694б] ако и немамъ оу себы како би валяло китасти іѡ исплести за діик 
хбавы  рѣчы  ама  како  е  богъ  моѵсеа  быѡ  разговорїѡ  говоређи  к  нѥм  єво  я  ђ  тебы 
ѡтворити оуста и даткю ти такв паметъ и добр свестъ що ђешъ предъ ніимъ говорити 
на  то  се  и  я  оуздаамъ  да  мо  богъ  хође  то  оучинити  те  и  моя  ђе  оуста  ѡтворити  и 
начиткѥ ме що е за потреб изговаарати а за то ме обезбриже и валаамово магаре щоно е 
текъ  несмишлѥны  и  лЂи  скотъ  ѡдъ  дрге  марвїе  пакъ  е  с  размомъ  по  човѣчаскы 
проговорило к  своме  господар  кадъ  ѥ то  богъ  зактеѡ  да  тако  бде  тако  и я  ако  и 
немамъ  такве  врле  свѣсти  ни  разма  оу  своіѡ  глаавы  що  би  се  могаѡ  ѡсвѣстити  да 
изводіимъ пречисто дѣви маріи валяло  за діик цвѣтасте  рѣчи и нѥно  дѣвоячко з 
доброчиненѥмъ  боравлѥнѥ  по  ред  избрааяти  за  слав  нѥн  алъ  ѥднако  кадъ  богъ 
оусхође  мог  проговаарати  излаака  понещо  мало  те  ѥ  с  моіѡмъ  кадросђ  высити  з 
діиченѥмъ крощоно  савъ  свѣтъ ню гласовито  хваалы како що  е ѡна и  саама то прорекла 
кодъ  елисавете    захаарин  дом  ѡ  себы  ѡтсадъ  рече  [695а] блажетъ  ме  въси  рѡди 
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хваале  пречист  дѣв  и  сви  аггели  тако  е  аггелъ  гаѵріилъ  к  ніѡзи  рекаѡ 
благословенна  ты  въ  женахъ  хваалы  ню  и  саамъ    троицы  свето  нераздѣлѥны 
богъ каконо е и говорїѡ за богородиц богъ отацъ к своме сын и дх светом ако 
е  стѣна да е покрїемо съ сребрномъ стрехомъ а ако лї  е капїа да напіишемо на ніѡ даск 
кѥдров зато  е пресветаа богородица дваромъ прозвата ѥръ ѡна люде кои се к ніѡзи 
подлааж засланяа ѡтъ сваке неволѥ а враатима пакъ кроз то наречена е ѥрно кроз ню е 
христосъ каа крозъ враата с неба дошаѡ на землю іѡще и изарадъ тога мени валяа с 
хвааломъ нависоко здизати пресвет дѣвоу марїю крощоно и богъ ю е врло повіисїѡ на 
неб и на земли те зато кадра е ѡна саама ѡ себы ове ѡ ніѡзи пророчаске речи говорити215 
висока самъ каа боръ  ливаан и кано кпарисъ мрисны на єрмонско горы и каа финикъ 
що  е  оу  пріиморъю  Те  ѡдсадъ  вѣђъ  ѡбреченостъ  имаамъ  изказати  вашемъ  добромъ 
кметств гдѣ се находе за стоище места пресвето богородицы на неб и на земли и ню 
зато  молимъ  да  ми  бде  на  беседи  оу  помођъ  такогѥръ  и  васъ  свїю  лепо  просіимъ  за 
послшаанѥ с оусрдїемъ [695б] Прѣсветаа богомати дѣва марїа на земли имаа своѥ 
мѣсто мѣгю раазликымъ людма а люди с како се піише на свѣт разделѥны ѡтъ потопа и 
ноя  на  три  форме  ѥданъ  е  редъ  пахорскы  подъ  слжбомъ  що  е  послено  дргы  редъ  е 
господскы що влада и заповѣда а тређы е редъ дховны щоно с поповы и калоѥры и таа 
три людскаа на  свѣт ѡбашка реда постала  с ѡтъ ноевы трїю м сыноваа  сима хама и 
афета  ѡтъ  сима  е  постаѡ  дховны  редъ  а  ѡдъ  афета  господскы  ѡтъ  хама 
ирааетскы подъ  слжбомъ  и подъ  даанкомъ  ѥрно  хамъ  е  слжїѡ  своіѡ двоицы брађи 
сим  и  афет  тако  и  садъ  пахоры  господи  и  свещенном  ред  слже  инди  пресветаа 
велика  оваа  госпогя  дѣвока  царска  марїа  имаа  свое  место  и  заповѣстъ  мегю 
ирааіѡмъ  по  апостолскомъ  заказіиваню  пахори  порцїю  плаађаю  и  десетакъ  съ  землѥ  и 
издааю  своіѡ  господи  како  светы  паѵелъ  говоры  брађо  никомъ  ничіимъ  джны  не 
ѡстате него свое що е за кога издаате и коме е що речено плаађ с плађомъ и провенд за 
кога лї  е  страхъ  страхъ м задаите [696а] коме ли пакъ има пощенѥ джностъ даавати 
частъ  и  пощенѥ  имаате м  а  богъ  ѥданъ  е  надъ  свима  светы  царъ  и  господинъ 
Пречистаа дѣвица марїа яђима и аннина єво ѥднорогѥна кђи из младости іѡ свое 
саама себе е была издала на слженѥ господ бог трогодищна іѡще бдавшы пошла е к 
соломоново цркви що се е зваала светаа светыхъ те онде кодъ цркве боравлѥђи іѡ 
цигрно е слжила бог Каде е римскы принципъ петаръ быѡ наоумїѡ покалгѥрити се те 
се ѥ ѡдрекаѡ воевааня и  обрече  се до  свое  смрти  слжити господ бог  размишляваше  се 
кдъ би на страан ѡтишаѡ да нико не знаа кдъ се е подѣѡ за нѥга оу томе оуказа м 
светаа  богородица милостъ  свою  на  сн м  догѥ  к  нѥм  те м  то  рече  да  иде  тамо   
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аѳонск гор щоно се садъ светаа гора назіива и онде кѥ свое спасенїе стеђи боравлѥђи м 
насам и то онъ такы послша и оучины те бы светъ до нѥга е пста была онаа гора онъ е 
првы населыи тако и досадъ то быва кои годъ люди саами себе издаю бог на  слжб 
законицы  ли ѡстаю  калгѥри  се  то  оу  піисм  єѵаггелскоме  назіивлю  тыма  пречистаа 
дѣва  богородица  [696б] велик  свою  милостъ  оуказе  на  сн  им  се  привіигя  и 
поздаанѥ  имъ  то  даае  да  кѥ  діиль  по  ѡвоме  имъ  мчномъ  животованю  оуѥдно  с 
христомъ на небесьно  горы жіивити   велико просторы тамо  коюно т  гор  споминюђи 
давыдъ   ѱалм  піитааше  бога  господине  рече  тко  ђе  боравити  оу  твоіѡ  свето 
гори на то господъ ѡдговоры м те рече онаа коме ніис швртне рке и чиста е срдца 
та кѥ се оускачити на т гор и стояђе на нѥгов свет мест имаа богородица свою сѣдеђ 
столиц мегю господомъ како господа закланяю и ѡда ѕла браане свою отчевин села и 
люде и божїю цркв ѡтъ дшмана чваю ш нма се бїю и тераю по исса сираха говор 
до  смрти  се  велы  синко  за  правиц  подижи  тако  и  господъ  богъ  оу  свем  хође  ти 
напредовати  и  помаагати Тако  и  светаа  богородица  христїане  браани  и  закланя ѡтъ 
свакы  имъ  изоколны  непрїателя  каде  е  ѡдметнїикъ  христїанскога  закона  царъ  юлїанъ 
ѕлом се бїѡ извадїѡ на хрисђане и кђаше да и изсече и побїѥ тымъ добы саама е светаа 
богородица нихъ ѡтъ те м смрти ѡдбранила тадааръ [697а] юлїанъ с перси се бїаше и 
говорааше док се враати по кападођы све христїане да погбы а ѡни  този тзи чекаюђи 
люте смрти даню нођ с плачемъ по црква се молях наавише пресвето богородици да и 
с отога крталише а светы мченикъ меркрїе лежаше оу квот оу велико цркви и 
нѥгово боно копьѥ више квота м стаяше преко чивїа обешено єто ти ѥднощъ текъ смотре 
светы  великы  василїе  где  догѥ  богородица    цркви  предъ  квотъ  мченика 
меркрїа те м рече да иде оубыти цара юлїана тымъ часомъ онъ Ђипы латы свое копѥ оу 
перско земли насредъ таабора хакн ілїана с копѥмъ  прси пронзіи га и пакъ такы 
натрагъ догѥ ѡставы на место  за  белегъ крваво  свое  копьѥ  леже   сво квотъ несвигѥно 
людма  та  и  сада  светаа  богородица  свдъ  христїане  браани ѡтъ  свакы  непрїателя  и 
помааже имъ толико мы да к ніѡ свесрдо се молеђи притрчаавамо а ѡна хође насъ право 
ѡдбраанити  и  наше  дшмане  кѥ  полемати  да  и  нїе  имаа  пресветаа  богородица  свое 
пріистоище и мегю дховнимъ редомъ ѥрно како сво аадетъ що имад свещенныци за 
све  люде  бог  [697б]  се  молити  по  заказіиваню  апостола  паѵла  како  ѡнъ  нарче  те 
велы моліимъ васъ брађо да пре свега доконаавате мобе молѥня прошнѥ благодаареня за 
све люде за цара и за св нѥгов господ що земліѡмъ влаадаю єда би мирно и тихо 
без мђнѥ препроводилы сво намъ жіитакъ оу христїанско вѣры и закон лепо  свакоме 
добромъ пощеню и чистођи Тако и наша владычица богоневѣста чистаа дѣва за све 
люде ѡна горе моли се господ бог поѡдавно єданъптъ незгода се бїаше здѣсила велико 
божїе покааранѥ за людско безаконїе те се е много тресла земля оу каравляшкои тако да с 
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многе ккѥ и цркве се срониле и попадале и многе люде з громинанѥмъ поткле оу томе и 
на неб  големо  се  чдо такво  каза  тако  да  савъ  свѣтъ то  виде  изагѥ ѡтъ  понођника 
тщена ватрена воска с ватреніимъ мачевыма да гбы свѣтъ полако пщаюђи се шіиромъ 
преко неба с великомъ грмлявомъ  томе сви се люди по свѣт ѡбнезнанише ѡтъ страха 
дркђђи  сви  вѣђъ  оузнаше  и  то  говорише  да  е  дошаѡ  конацъ  свѣт  и  страшанъ  сдъ 
христовъ  настаѡ  е  пакъ  томъ  до[698а]бы  яко  рогѥно  ѥдно  господско  мжко  дїете 
повїено    колебци  виде    неб  пресвет  богородиц  стоеђ  предъ  христомъ  сыномъ 
своимъ съ свіимъ свѣцыма сзно м се моляше да се іѡще стрпы и не погбы свѣта за людске 
грѣхове оно дїете лепо чисто каа маторъ човѣкъ проговоры и свима онде око нѥга що бїах 
то изказа да се не препадаю ѥръ проси и моли богородица христа бога да то не чины 
що  кђааше  и  такы  пакъ  дїѥте  замче  више  не  проговоры  до  времена  м  говорлива  то  се  е 
здесило было  францско  горе  земли  оу  граад именомъ кремон благо тіимъ  людма 
коино  себы за прїателиц имад свет богородиц те  іѡ се з дшомъ и  с тѣломъ своимъ 
препорчю за те знаюђи іѡ ѡсобливо ѡна се бог моли да би и пожалїѡ и не гбїѡ скоро 
за  съгрѣшіиванѥ нихово  с  чіим  га  гаарезе  и язбе шаат  се  за  дго  имъ жіивђ  на  земли 
кадъ  годъ  сете  що  чине  и  раскаю  се  из  тога  таа  єто  места  на  земли  богородична  с 
исказіиванѥмъ доконасмо ѡпетъ да се поврнемо  небесне висине и тамо можемо свда 
прогледати и видѣти где се находы боравлѥђи таа [698б] горняа царица що насъ ѡзгоръ 
назире  и  врло  намъ  помаже  Имаа  пречиста  дѣва  марїа  своя  столичнаа  места  горє  на 
неб мегю свима аггели щоно и ѥ ѡтъ деветъ рк ѡбашка редова деветъ аггелскы 
хѡраа    првоме  нанижемъ  хор  подоле  ближе  к  нама  хор  ѥс  просто  маніи  аггели  не 
господа  що  свда  слже  подъ  архаггелском  с  заповѣсђ  оу  дргоме  повишемъ  хор 
бораве  архаггели  повише  нхъ  оу  трекѥм  ред  стое  кнезови  више нихъ  четврто  е  хоро 
влааде  що  свдъ  влаадаю  оу  петоме  повишемъ  ред  с  начела  то  ѥстъ  поглаваари  оу 
шестоме  вишемъ  хор  єс  све  господа  оу  седмомъ  хор  престоли  да  речемъ  божїе 
столице седеђи аггели славни оу осмомъ сврхъ тїю ред мдри хѥрвими многоочиты коино 
за сващо знад и виде а оу понавишемъ горнѥмъ хор деветом бораве серафими око бога 
слжеђи и двоређи и по свіи ты аггелскы редовы хође допосле светы люди разреЂены быти и 
боравити  по  божїю  сд  каде  достан  свою  плађ  свакы  по  своме  трднеме  посл 
ѡвдашнѥмъ кои се како ѡ дши слжеђи бог ѡвде подизаѡ тога радъ рече христосъ 
  єѵаггелїю  оу  дом  мога  ми  отца  много  комора  за  боравлѥ[699а]нѥ  свакомъ  имаа 
како  е  кои  свѣты  собомъ  ѡвде  заслжїѡ  такво  ђе  тамо  и  место  имати  свое  мегю  коимъ 
аггели ко выше ко сниже тко ли се манѥ ѡ бог трды оу снижемъ аггелскомъ ред 
и стаяткѥ а тко више ѥ зраадїѡ више и место кѥ добыти тко лї е ѡтъ свое младости до 
смрти све текъ врло ѡ дши радїѡ а за свое тѣло нища нїе маарїѡ нитъ се е кадъ на що 
срдїѡ  ѡвде  та  кѥ  по    наагорнѥмъ  хор  быти  како  и    ѱалм  се  піише  свакоме  по 
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нѥгов посл онога свѣта богъ кѥ исплаатити а тко ли се све стараѡ само ѡвога свѣта како 
ђе се лепо ѡбживити да е болї и напреднїи таа саамъ може то знати да тамо вѣђъ нища 
некѥ имати ѡтъ свега е маазлъ ѡстаѡ ни пристаѡ тамо ни ѡвамо а тко ли іѡще по ѕліи 
птовї е ходїѡ и с неправдомъ се е  ѕлобы жіивїѡ тымъ е место ѥдно з Ђаволи вѣчнаа 
мка Тога раадъ по свіи ты хораа аггелскы светіи люди разрегѥны и населяни хокѥ быти 
ѥрно  свако  е  то  аггелско  хоро  садъ  попразно  и  єѯиклкъ  е  мегю  ними  на  брою  каа  оу 
кмпаны  овде  вояакаа  кадъ  е  манѥ  защо  из  свакога  онога  хора  понеко  хисе  изарадъ 
грдинѥ  поизпада[699б]ло  е  доле  ѡдъ  оны  аггелскы  арманды  те  се  чинише  ребелїе  ѕли 
бесовы и пакостны нама а бог с отіимъ ѡдбїянѥмъ своимъ ѡдъ нѥга чіимъ ѡни да 
мог  що  надити  него  саами  себы  надише  више  ѡтъ  снца  бїах  свѣтлы  а  кадъ 
ѡтпадоше  црніи  ѡдъ  мраака  ѡсташе  толико  с  ѥдни  христїани  се  боре  а  понавише  с 
калгѥры и с поповы да и нихъ такве црне з дшами оучине како що с саами и свѣд и 
оу пакло кога на що по вол м грѣхъ наводеђи що кои човѣкъ зактева саамъ на тога и 
нде и на  рк дааю м  то находити да чины и  сврше  свою волю  зато и піишђи  светы 
апостолъ паваѡ влаад нхов ѡ чем ѡни надъ нами имад доказе намъ каа добры 
пастиръ  говоређи Брађо  нїе  наша  браанъ  и  ратъ к  людма  по  тѣл  и  крвопролїиваня Неголи 
нашъ  е  христїанскы  големъ  харцъ  и  тежакъ  бо  спрођъ  наши  дшевны  непрїателя 
нашега  ѕломля  к  начеломъ  и  властемъ  до  свѣтодржааца  помрчны  овога  вѣка  ѕліимъ 
изподъ неба дховомъ ѡтндъ не допщаю ѡни тамо коме дођи оу онаа аггелскаа хора 
ѡткдно  си ѡни  испали  големъ  ратъ  и  харцъ ѡвде ш  нима  валяа  да  има  кои мислы 
[700а] тамо дођи много щоща ѕла и неволѥ валя м подносити без язбе ѥръ знад ѡни то 
да  богъ  с  людма ѡнаа нихова  аггелскаа места празна испняа  зато  они и  воюю  с  нами 
боређи  се  и  на  ѕло  наводеђи ѡдврађаюђи  насъ  на  свое  волѥ  к  овоме  свѣт  да  бы  она  не 
достали и врло се мало тіи находы кои га трааже коино се до конца овога живота ѡдбыяю те 
коино  м  се  држе  с  отыма  богъ  испня  онаа  горе  места  по  проріицаню  давыдов  оу 
псалм  испнити  кѥ  ѡдпаднта  места  кои  ли  ѡвде  надборе  вражїю  влаад  с  маніимъ 
трдомъ своимъ ты кѥ достати свое место за стоище имъ вѣчито горе оу оном наснижем 
аггелском  хор  щоно  за  нѥга  ѡвіи  донїи  ѡдпадницы  слабо  и  мааре    томе  донѥмъ 
снижемъ хор боравиткѥ маала крщена дечица коино ни ѕла ни добра ніис чиныли толико 
крозъ  крщенѥ  имъ що  с ѡдъ  врага  ѡслобогѥны  с  мкомъ  и  крвлю  христовомъ  т  кѥ 
быти    томе  ред  и  прааве  довице  и  женаты  люди  кои  с  право  се  по  христїанскомъ 
заакон жіивилы ѥрно ты манї аггели манѥ и послове божїе ѡтправляю чваю по земли 
жіиве люде  оудіиль  свдаа ѡдъ беде кое  [700б] несвигѥне и люде ѡсвѣщю  оу памети на 
добро и наводе а ѡдъ ѕла ѡдврађаю докондисю кадщо божїе оуправе маале я на сн я оу 
оумлѥ  з  дотицанѥмъ  знати  и  разбіирати  стога  с  с  нанижега  хора  были  аггелы що  с 
стародавнашнѥга  патрїарха  якова  на  пт  ѡбколѥно  чвалы  тако  се    быбли  піише  ѡде 
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яковъ  на  сво  птъ  згледн  и  виде  ѡко  себе  аггелске  блюке  многе  оу  томе  првомъ 
аггелскоме хор има свою столиц пресветаа богородица ѥръ и ѡна закланя и чва люде 
ѡтъ  свакога  ѕла  Како  се  е  таа  прѡбаа  и  згодила  была  доста  птъ  с  таквимъ 
нѥзинымъ  цариград  ѡдбраніиванѥмъ  ѡдъ  непрїателске  воске  ѥданъптъ  быаше 
подъ цариграадъ дошла тщена перска воска и наоколо ѡбколила загонеђи се юріишемъ 
да га оузм єто ты ѥдномъ доби видеше персы гдѣ ѥдна врла госпоЂа кроз капїю градск 
изаагѥ  оу  ниховъ  тааборъ  с  многима  хбаво  ѡденти  фрацимеркы  и  с  млаады  ичогланы 
царевы  прознаше ѡни да  е  то  царица изнтра и  чинише  іѡ птъ  да иде к шатор 
везіиров  рекоше  заиръ  идє  да  проси  миръ  а  такы ѡставише  быти  се  докле  виде  що  ђе  се 
до[701а]конати ама то бїаше  саама  светаа богородица що и чвааше цариградъ ѡдъ 
непрїателя  догѥ  ѡна  тако  с  тафромъ  до  шатора  везырова  крозъ  воск  трск  и  онде  е 
неста донекле ѡни чекаше що ис тога да бде пакъ многаа господа ѡдоше да виде що се то 
за много  доконааваа  те ѡна не излазы исподъ шатора  нити кога  хабра имаа  видеше ѥръ 
нема е ѡнде нити ю е везіиръ видеѡ закле им се чдише се що би то было кадъ с е сви 
видели ѥръ  е ѡнде дошла не  свероваше него  се  за то  свадише мегю  собомъ  оудри де  чити 
пати  быше  се  и  секоше  та данъ  до  нођи  тща и погибе  на  страданъ ѡдоше изподъ 
цариграда своимъ птемъ натраагъ а и грци и потераше кадъ видеше ѥръ и е много изгинло 
те беже  и  садъ на кое место  настпа ѡткдаа коя непрїателска воска нек  се  ты мещааны 
препорчю  свето  богородици  просеђи  ѡдъ  нѥ  помођи  ѡна  кѥ  и  съчвати  и  то  кѥ 
правити да се ѡни ѡ своме ѕл забаве а мест мира дад коено рааде добыти те га срамотно 
пометн з бежаанѥмъ безѡбзирце на свою страан ОУ архаггелскоме повишемъ ред хокѥ 
боравити црковнїи оучители коино слободно без [701б] оустрчаня све люде ѥднако бде 
и  че  на  добро  чиненѥ  царе  кралѥ  господ  вояке  ѡтъ  ѕла  и  ѡвракяю  свѣтюђи 
каараюђи  и  претеђи  божїе  піисмо    глаав  имъ  оуврђ  ща  им  се  валяа  клонити  що  ли 
творити да се богъ не гнѥви ни сътире землю моромъ ли мори люде изарадъ неправедны 
и крывы послова лкавы ѥрно то  е архаггелскы посаѡ божїа приказіиваня до поглавиты 
люды доносити и велико кое  здешаанѥ божїе докндисаавати що имаа збити  се поскоро  за 
знанѥ  людско  из  тога  е  хора  быѡ  архаггелъ  гаѵрїилъ  послааникъ  з  доказїиванѥмъ  оу 
олтар  на  слжбы  к  пророк  захары  ѥр  кѥ  м  жена  єлисаавета  родити  великога  пророка 
предтеч  крстителя  іѡанна  и  пакъ  дѣвы  марїи  за  христово  роденѥ  ѡдъ  нѥ 
благовѣстїѡ іѡ е имаа пречистаа дѣва свое место и  томе архаггелскоме хор защо и 
ѡна  докндисе  господи  наамерне  послове  чдне  каде  е  грчкы  царъ  лавъ  ѥрменинъ 
іконоборацъ мчїѡ и неміирїѡ христїане за іконе да и не почитю яви се богородица тадаръ 
 сн нѥгово матери Те іѡ рече нека напны пн с врхомъ [702а] чаш крви и напїе 
ш ніѡме своме сын лав и то е белегъ нѥм бїѡ ѥръ кѥ скоро ѕломъ смрђ погинти како 
и стало м се е то бише га грци и досадъ тко ѕломъ досагюе христїаномъ скоро саамъ съ 
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ѕломъ ѡбрше како се ѡ томе піише тко рече пролїива крвъ човѣч и нѥгова кѥ се меще ѡне 
прости Мегю кнезови на трекѥмъ хор быти кѥ побожна и милокрвна господа цари 
краали  кнезови  спахїе  грофови  земліѡдржцы  коино  се  жіив  и  ходе  по  заповеди 
христовымъ  траагомъ  на  свое  с  люде  пожаливы  по  милости  с  правицомъ  сващо 
промаатраю и  сде кривде не чине ни кое тешке наалоге и глобе намеђ з досадомъ ираа 
ѥрно с тога хора аггели що се зов силе и кнезове с людма и съ земліѡмъ провіигяю по 
различны месты царствомъ с наахїами с воскомъ праляю съ селы и градовы с тога е 
хора быѡ аггелъ  перскоме царств оуправаџїа за данилово добы кадъ с тамо ісраили 
были  запленѥны  до  седамдесетъ  годына  а  пророкъ  даніилъ  моляше  се  бог  да  и  вѣђъ 
крталише из робства  томе догѥ к нѥм архаггелъ гавріилъ те м рече не тжи даниле 
єво я самъ дошаѡ по[702б]слаатъ ѡдъ бога да васъ изведе оу вашъ вилааетъ алъ єто 
врло мї е досадъ спречаѡ птъ кнезъ перскога царства имаа дваистъ и ѥданъ данъ що 
смо  се за то преречіивали и да ми нїе  оу помођъ бїѡ дошаѡ нашъ господинъ михаилъ не 
знаамъ  що  би  чинїѡ  он  ми  поможе  те  добихъ  то  извести  васъ  имаа  светаа 
богородица свою столиц и мегю тымъ кнезови силовитымъ ѥръ ѡна свдъ нагледа и 
свдаа  се  оу помођъ находы  съ  своимъ провіигянѥмъ на неб и на земли  по мор  и по 
свакы месты свако подъ богомъ створенѥ ню слшаа и покаара се оу неко добы докле іѡще 
таа тамо рска страана поганска е была некрщена цара свога ніис имали него текъ кнезовы 
ш  нима  влаадали  с  дигоше  се  два  кнеза  с  великомъ  силомъ  на  галїа  осколдъ  и  диръ 
црніимъ моремъ подъ цариградъ да га себы ѡсвое тадаръ сергїѥ цароградскы патрїархъ 
с наародомъ по граад оузе крстове і иконе носити бог се молеђи да би и ѡслободїѡ пакъ 
риз  свете  богородице  крстато  замаака  оу море  и  такы  диже  се  голема фртна ѡда  дна 
заніиха моремъ  те  све ѡне кораабе  рске  изразбїя и шіиромъ  съ  свіимъ  чиномъ потопїи 
цигло три [703а] корааба що ѡсташе с обадва таа кнеза с мало людї враатише се натрагъ оу 
свою землю осколдъ и діръ богородица то заповѣда мор ню е ето ондаа море послшало с 
ѥднимъ замоченѥмъ нѥне халине оузбняа и толике тщене корабе216 ѥдно с вощаны що 
потопы на дно та и садъ тако може се прилчити коим се христїаномъ ѡдъ дшмаана 
неволя слчи нека с вероваанѥмъ свет богородиц на помођъ себы віичђи дозивлю хође и 
ѡдбраанити и непрїателѥ нхове оу пакленомъ мор стопити да имъ и траага нестане Мегю 
влаадалици  кѥ217  боравити  коино  спрођъ  Ђавола  борђи  се  оудіиль  воюю  те  нї    чем  не 
грѣше ни с ѥзыкомъ а ни с коимъ посломъ на що ѡни човѣка нде чинити ѥръ власти 
имад якостъ свою надъ демони Бїю се ш нима и прогоне и да не чине людма пакости из 
тога реда е быѡ архаггелъ рафаилъ що е проводїѡ товіина сіина те га ѡжени и що е быѡ 

                                                 
216 Реч је накнадно написана изнад реда. 

217 Реч је накнадно написана изнад реда. 
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ѕлы дхъ прї ѡно невести сари те іѡ е морїѡ мжеве латы онога демона именомъ азмодена 
ѡтшїика  га  те  га  свѣза  оу  ѥгпатско  пстыни  да  товы  квара  [703б] не  чины  Имаа  и 
пречиста дѣва место мегю властима ѥръ ѡна има влаадостъ снажн надъ ѕлимъ дховы 
быаше  помамна  царица  зоя  леѡна  грчкога  цара  жена  пакъ  ѡпасаа  е  патрїархъ  с 
поясомъ богородичнимъ и такы пробеже из нѥ Ђаво те ѡста здрава та кога мчы Ђаво 
нека се врло молы пресвето богородици хокѥ ѡна послшати нѥгов моб и прогнати кѥ 
ѡдъ нѥга нечистога дха Мегю силами быти кѥ ты люды коино чдо чине на прїилик коино 
средъ блата стое а ніис каѡни не блате се блато е наше тѣло защо з блата е испралѥно 
тога  ради кроз  давыда то  и  говоры богъ до ѡсїѡны люды яко  бренїе  пты поглаажд 
ихъ каа блато на пт тако ђ и згазити оу томе блат оу нашемъ тѣл наша дша с 
разликы грѣхови се кааля тога радъ и апостолъ паваѡ тжеђи говорааше ѡхъ ядны я 
човѣкъ  ко  бы  ме  избавїѡ  из  овога  смртна  тѣла  да  кои  люди  бдавши  оуѥдно  съ 
ѕлочестницы и мегю расхалнымъ женами маазліимъ а нища не грѣше и то с чдотворцы 
[704а] ѥръ по блат газе а не кааляю се зато и ты кѥ жіивити мегю силами ѥръ снаажницы 
чда чине на свѣт и кроз нихъ даае богъ людма снааг да с якы фришки юнаачны и 
хитры и чдочиненѥ  с тога  е  хора быѡ ѡнїи аггелъ що  е  оу вавилон три  отрока  седраха 
мисаха  и  авденаго ѡдбраанїѡ да не  изгоре    распаалѥно  ватрено пеђины Имаа пречиста 
дѣвица марїа сво боравакъ и мегю тымъ силама защо и она чда чины и брааны люде 
ѡдъ ватре здесило се е было ѥданъптъ то чдо  цариграад на скрсъ ишли деца гяци 
причестіивати се рано оу цркви замеша се ѥдно ш нима непознано и ѥдно чифтче дїете те 
се  и  ѡно  причесты  а  каде  дома  догѥ  кааза  онъ  то  своме  отц  и  матери  невѣрнимъ 
жидовомъ да  се  е причестїѡ тѣла и крви христово а ѡтац м  стакларъ бїаше врло  се 
ѡнъ за то на свое дїете разлюты такы скопа га за чпе и ѡдвче га те га тры оу он ватрен 
пеђъ  гдѣ  съліива  стакла  а  на тређи после  данъ  оде м мати218  к  оно пеђи да м  кости 
виды ѥс лы изгореле и за велико чдо наагѥ свога іѡ тога сына жива и [704б] здрава 
запіита га како нїе изгореѡ  ватри ѡткааза ѡнъ те рече заради тога мати ніисамъ изгореѡ 
ѥрно доходила е к мени ѥдна лепа невѣста те е гасила свакадъ ѡко мене ватр и доносила мї 
е ѥсти кадъ мї е валяло а таа е то невѣста была пречистаа дѣва богородица и мы ако 
се тѣла и крви христовѣ право с чиста намъ срдца причещемо то пресветаа богородица 
и насъ хође съчвати и ѡтбраанити овога свѣта ѡдъ ватре и воде и ѡтъ свакога холя а и 
онога  свѣта  ѡдъ  вѣчита  онога  паклена  огня ѡдбрааниткѥ  насъ  оу  коино  на  страшноме 
ѡномъ сд христосъ ѡправиткѥ ити све грешнїике и безаконике ѥдно с погани каде рекне 
идите  ѡдъ  мене  проклетніицы  оу  огань  вѣчны  єгоже  оугонзнти  сподоби  насъ  христе 
боже яко благъ и чловѣколюбацъ аминъ  

                                                 
218 Реч је накнадно написана изнад реда. 
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третїа честъ сего слова  

  С  людма  добры  и  богобоязливы  изарадъ  свое  милости  и  пречисте  м  дѣвы 
марїе  нѥгове  драаге  матере  по  волности  христосъ  богъ  нашъ  испняа ѡніи  свѣтъ 
празна места ѡткдно с испали ѡвіи ѕли ангѥли що се садъ изподъ неба выяю и како е 
горе  кое  аггелс[705а]ко  хоро  ѡтъ  кое  рке  више  више  тако  по  нма  кѥ  горе  и  добре 
христїанѥ више више разреЂивати за стаянѥ коино ѡвде за овога живота болѥ болѥ оузбд 
раадилы ѡ дши  се  подижђи  оу шестоме хор бораве  све аггелскаа  господа тамо мегю 
нма кѥ боравити дѣвставницы неженѥны люди и дѣвоке кои  с  се до  свое имъ  смрти 
чисто  здржалы  те  се  ніис  оу  себы  разждизали  ни  що  неваляло  перилы  поганеђи  себе  и 
праавы  калгѥры  пстинныци  коино  съ  своимъ  оумлѥмъ  и  з  дшомъ  ѡвде  надъ 
своимъ тѣломъ господарю то не чине що имъ тѣло зактева чинити не пщаю м на волю 
ѥрно таа аггелскаа господа надъ ѡстаалы аггели господю и владаю ш нима дргїи 
аггели с каа слге нихове с тога е хора аггелъ бїѡ щоно га е светы іѡаанъ богословъ 
оу  своме привіигяню видеѡ заповѣдаюђи м ѡщро дргіимъ  четворицы аггеломъ що држе 
четиры земляна вѣтра говораше имъ да не врегяю с вѣтромъ ни землю ни мора ни дрвля 
докле  рече  міи  попечатіимо  люде  на  челїи  коино  право  слже  нашем  бог  имаа  пресветаа 
богородица  свое  іѡ место мегю  [705б] томъ  господомъ  ѥрно  и ѡна  е  за  свога  іѡ  овде 
живота  господарица  была  своме тѣл  а не  слшкиня  чинила  е  заптъ  телесно  вол  зато 
садъ и надъ аггели господаре те іѡ ѡни слже іѡще и оу соломоново за младости свое 
кадъ е слжила цркви такы онде почеѡ іѡ е слжити аггелъ и храан іѡ дааваѡ що е 
она  ѥла  да  кадъ  ніѡзи  аггели  слже  и  за  свою имъ  госпогю  е  држе  да мїи що  смо 
ѡтъ сваща плашливы люди поболѥ намъ валяа іѡ оудїиль слжити и дворити ю каа свою 
госпоЂ защо човѣкъ е много снижы и слабіи ѡдъ аггела по сказіиваню ѱалма смаанїѡ 
си га  с манїимъ нечїимъ ѡтъ аггела господи Мегю престолы жіивити кѥ сдїе біирови 
єшкти  и  тіимъ  пріиличны  що  людма  сде  свакомъ  по  правицы  без  хаатера  и  міита 
ѥднако  боляромъ  и  сиромахомъ  птник  и  домакѥмъ  познанц  и  несъзнанц  ѥрно 
аггелске  оне  столице  голем  правиц  имад  оу  себы  божїю  с  отога  ѥ  хора  ѡніи  високы 
престолъ ватренїи быѡ що  га  е пророкъ даніилъ видеѡ гдѣ богъ  отацъ  седы на нѥм и 
людма  за  то  свое  виденѥ  кааза  то  рече  старъ  годинами  сегяше  столица  м  ѡтъ  пламена 
бїаше тако [706а] и кола м бїах горђъ огань що се на нма возааше седеђи  колы на врло 
високо  столицы  а  те  и  столице  и  кола  све  с  то  аггели ѡтъ  сваке форме  кодъ  бога 
свакы  ѡсобито  за  свою  слжню  потреб  мегю  ты  столовы  имаа  свое  место  пресветаа 
богородица божїю правд имаюђи іѡ  себы те добріимъ людма свою милостъ издааѥ 
а ѕлице каара и бїе како е и пробоваѡ то на себы гаянъ некы ѥретіикъ  мест лїѡполю що нїе 
ктеѡ  образа  почитовати  нѥне  иконе  нї  ѥ  чистомъ  дѣвокомъ  назіивати  а  ни 
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богородицомъ него ю е ржїѡ и ѱоваѡ до триптъ саама га е ѡтврађала на сн с тога м 
ѕла срдца да не чины онъ то али нїе ктеѡ послшати ѥ инди на четврт нођъ спааваюђи м 
пак м на сн оукааза се светаа богородица те м се с прстомъ дотаче рк и ног и такы 
ѡтпадоше м ѡбе рке и ноге и досадъ се то слче кои рже ню и на ікон іѡ плюю газе ѥ 
и цѣпаю а не почитю мааме се слепе сакати ѡстаю и паскы и глаав гбе оу хѥрвімскоме 
ред быти кѥ апостоли пророцы коино с сасма мдри и провѣџбали с знаюђи имъ божїе 
тане  и  люде  на  то  оуче  и  насталяю  ѥрно  [706б] тіи  хѥрвими  само  ѡдъ  мдрости  с 
понаболѥ ѡни знад  божїе  тане  и  люде мдре ѡсвѣсђю  размлюю  с  отога  хора  осмога 
были с хѥрвіми с многіимъ очима що се на нма светы дхъ каа на кочїа возааше како 
пророкъ ѥзеклъ за нхъ казе що и е видеѡ по свем тѣл велы по лег рке ноге кріила и 
кола  саафи ѡдъ  очїю  бїах  крозъ  те многе  имъ  очи  голема мдростъ  и  за  сващо  знаанѥ 
пронаходно  е що имад оу себы хѥрвіми и людма  оу глаав паметъ и добр  свѣстъ дааю 
имаа  оу  томе  хор  и пресветаа  богородица  свое место  ѥрно  сврхъ мере  е ѡна мдра  оу 
цариград  светы  гѥрманъ  патрїархъ  іѡще  калгѥромъ  кадъ  е  бїѡ  врло  се  до  смрти 
бїаше  разболїѡ  оу то болести  кааза м  се  светаа богородица на яве те  га  запіита що 
зактева  ѡнъ  ѡдъ  нѥ  чим  би  га  даріивала  здравлѥ  или  мдростъ  желы  онъ  мдростъ 
запросы  а  не  здравлѥ  то  м  и  даде  те що  нїе  знаѡ  такы  знаде  говорити  чисто  ѥѵрескы 
латинскы а  гркъ  е и бїѡ ѡ  свѣм вѣщъ тако  да м ѡнде нїе паара было та и  садъ ко 
зактева мдаръ быти и ѥзыке знати коѥ не зна [707а] нека и мало се оучы а богородици 
врло  и  свесрдо  се  за  то  молы  ѡна  кѥ  м  накнадити  да  скоро  сващо  твы  и  оумдріи  се 
єшкіиле  сврхъ  држства м  нѥгова  болма  ОУ  серафимскоме  хор  понагорнѥмъ  быти  кѥ 
мченици коино тако христа бога милю да и дше свое за нѥга полааж свою крвъ 
просиплю сваке мке и бед подносе защоно серафими то и ес божїа любавъ и милостъ ѡ 
томе се ѡни дрма распалюю голем свою желю имаюђи имъ г бог и люде на то пробгюю 
да би миловали бога и чезнли за ніимъ ѡдъ желѥ имъ с отога е хора быѡ ѡніи серафімъ 
що  га  е  видеѡ  пророкъ  исаїа  како  що  и  самъ  кааже  псти  се  рече  ѡтзгоръ  ѥданъ  к  мени 
измегю серафіима серафимъ и имаше оу рци горђъ оугаль що га бїаше с клещима из олтара 
оузеѡ те ш ніиме дотаче се моимъ оустнама горђи глѥнъ прознанюе серафімск жежк до 
бога имъ любавъ що се ш ніѡме распаляю и люде до те такве любави подярю имати имъ г 
бог имаа пресветаа  сво тронъ богородица и оу томе  серафімскоме хор ѥръ она и врло 
желиво [707б] миле бога и спажаа ѡдъ беде те люде кои бога милю и поредъ бога 
за православн вѣр оустаю ѡтпирђи ѥ како що се е то здѣсило было и на светоме николи 
на првоме събор никескоме при цар великомъ константин каде онъ шикн шакомъ оуз 
образъ арїа крощо хлїѡ е на христа сына божїа назіиваюђи га стваръ а не бога пакъ 
онде на събор ѡстаали светы отци кђах да га изметн из владычаства за таа м 
оударацъ  защо  на  сд  онъ  ђши  човѣка  оу  томе  вигѥно  кааза  се  христосъ  и 
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пречистаа мати м цар константин и  свіимъ оніимъ  отцемъ  з десне  рке  светомъ 
николи христосъ дааюђи єѵаггелїе м оу рке а с леве стране пакъ богородица омофъ на 
нѥга метааше тако светы никола ѡпетъ мирно ѡста оу своме митрополитств и досадъ 
тако  быва  тко  се  орли  те  оустае  за  свою  вѣр  и  зааконъ жстр  надпирђи  се  спрођъ  кои 
ѥретіика  траака  ли  и  жидова  кои  хле  и  рже  христїанск  вѣр  вичђи  на  нихъ  са 
затицаанѥмъ  своимъ  крто  се  држеђи  с  размомъ  без  стрчаня  нѥ  светаа  богородица 
чва и забранюе да м нико  томе не може [708а] що зліимъ надити ни що досаадити с 
коіѡмъ пакосђ него іѡще поболѥ кѥ га изощрити  беседи и на више пощенѥ оуздигнти кѥ 
га Имаа пречистаа дѣва богородица наша велика царица  свое за седенѥ  іѡ место и 
кодъ  свете  троице  набліиз  повише ѡтъ  свїю  свѣтааца  и  сврхъ  свїю аггелскы  хѡраа 
ѥрно ѡни исто слге а ѡна е божїа праава мати коюно е саамъ богъ заказаѡ почитовати 
Чати  рече  твога  отца  и  матеръ  заради  тога  имаа  светаа  богородица  свое  место  кодъ 
пресвете троице више въсехъ светіихъ и ангѥлаа ѥрно пресветаа троица іѡще ѡвде на 
земли за нѥзина живота имала е свое место боравно оу ніѡзы отацъ е то изволїѡ да бде 
а сынъ се е ѡдъ нѥ родїѡ и дхъ светы то христово чловѣчаско тѣло е справїѡ из 
сааме дѣвоячке крви оу ніѡзи защоно ѡвако  е архаггелъ гаѵріилъ говоріѡ к пречисто 
дѣвоци маріи дхъ кѥ светы наа те дођи и сила вышнѥга бога отца ѡбсениткѥ те 
іѡще  и  зато  пресветаа  богородица  сврхъ  свіи  светіи  и  аггела  кодъ  свете  троице 
крощоно ѡна много болю слобод и милостъ кодъ бога имаа неголи сви свѣты и аггели 
кано що іѡ бы и речено рад се ѡбрадованна [708б] господъ с тобою то ѥстъ да е ѡна съ 
свіимъ  своимъ  наачиномъ  чистођомъ  добриніѡмъ  каадросђ  влаадомъ  свїю  свете  и 
аггеле безъ изма надишла како и велы к ніѡзи  приповѣсти своіѡ соломонъ многе кђере 
достадоше  блааго  многе  силовите  быше  и  юнаачство  оучинише  ама  ты  си  све  и  прешла  и 
надъ  свима си вишша оу свѣтомъ піисм находіи се трострко пощенѥ чааст ли ил м 
хвала како коме имаа се чинити и издаавати прво що е понаболѥ и навише зове се латрїа 
то ѥстъ ѡтслжіиванѥ и поклонъ то се никомъ дргомъ не достои издавати ни чинити 
кроме саамом господ бог частъ слава то ѥстъ поклонъ діика голема саамомъ бог се 
пріистои ѡтъдаавати и доносити м Како що се  заакон ѡ томе піише твоме господин 
бог  се покланя и нѥм ѥдноме  слжи дргаа  е форма пощеня и поклонъ ѡдъ манѥ 
рке не господъскаа него да речемъ како своме конши дрг брат км прїателю ли коме 
що  се  ѡвде  издааѥ  то  се  зове  длїа  то  се  стои  свіимъ  светыма  и  аггеломъ  каано 
ближіимъ  дворнїикомъ  кодъ  небеснога  цара  христа  бога  како  и  давыдъ  оу 
ѱалм що  за нихъ  христ  бог  говоры  а мены  велы  врло  быше  [709а] частна  твоя 
држина боже тређї  е тарзъ пощеню ѡтъ  среднѥ  рке  да  речемъ  каа царево маци и 
царици м щоно зове се гпердлїа средня частъ и то е христ каа човѣк по нѥгов 
човѣчаств пощеня дааванѥ како се и пише да ѥ по човѣчаств манїи ѡдъ отца що и 
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саамъ  то  к  ченикомъ  рече  како  єѵаггелистъ  іѡваанъ  піише  яко  отацъ  болї  ѥ 
ѡдъ  мене  ѥрно  христосъ  ѡдъ  две  е  форме  състалѥнъ  з  божаства  и  с 
чловѣчаства кано богъ пре вѣка и свѣта ѡдъ отца е постаѡ како що саамъ богъ 
отацъ  кроз  давыда   ѱалм  говоры  до  христа  сына  свога  из мога  црева  пре  данице 
родїѡ сам те а ѡтъ свое м матере на земли пакъ временомъ се е човѣкомъ родїѡ како 
що апостолъ паваѡ за христа намъ доказе кадъ велы догѥ кра годинама ондаа посла 
богъ ѥднороднога свога сына ѡдъ жене с роденѥмъ инди то христ кано бог достои се 
понавиш  частъ  издаавати  латрїю  а  каа  човѣк  пріистои  м  се  среднѥ  пощенѥ 
Гпердлїа219  то  среднѥ  рке  пощенѥ  пріистои  и  пресвето  богородици  тако  и  частноме 
крст издаавати ѥрно како  се  е  оу  христ  човѣчаскаа  скона з богомъ  срочила тако и 
пресветаа  богородица  з  богом  се  е  присвоила  ѥрно  она  е  родила  [709б] христа  сына 
божїа тако и частны крстъ з богом се е спорчїѡ ѥрно на нѥм бы распѣтъ сынъ 
божї изаради тога ѱалмопѣвацъ наріиче га светы подножникъ христовъ и казе да м 
се  имаамо  покланяти220  възносите  рече  господа  бога  нашего  и  покланяте  се  подножю 
нѥговы ног ѥрно свето е ѡно Є драага брађо хрисђани прознасте ли какво пощенѥ валяа 
чинити пречисто дѣвы матери божїе ніѡзи надлежи се частъ гипердлїа и пощенѥ 
такво да  іѡ издааемо не више ни сниже хваалимо ѥ и звишемо каконо е и горе ѡна на 
неб з господьствомъ преизвіишена сврхъ свію свѣтихъ и ѡдъ свїю аггелскы ѡны 
хѡраа  пославнїа  е  и  место  свога  іѡ  вѣчита  боравлѥня  ѥстъ ѡбзнанѥно  седенѥ  и  издаато 
наблиз пресвете троице єднога христа истиннога бога изаради тога221 и казе ѡве речи 
пріизброенъ  пророкомъ  иссъ  сирахъ ѡ  ніѡзи  каа  из  оуста  да  іѡ  говоры Яко  кѥдаръ 
възнесохъ се въ ливане и яко кпарисъ на горахъ аермонскихъ и яко финиѯъ възвисихъ 
се иже на приморы и ако е тако оусхвалимо по нѥн господств дичимо и здижемо с часђ 
и  с пощенѥмъ  [710а]  с  редовичнимъ прв за богомъ како  старїю вишш и болю ѡтъ 
свіихъ  светіихъ и ангѥлаа то и нас кѥ наша владычица пречистаа дѣва мати 
божїа  своимъ могтствомъ  и  каадросђ  повіисити  навелико  тако  да  каде  доконаамо  ова 
нашъ  маловрстанъ  жіитакъ  сасма  кратакъ  бдемо  сви  оу  неб  по  раазликы  тамо  ѡніи 
аггелскы  редовы  размещены  з  боравлѥнѥмъ  те  ѥдно  ш  ніима  бог  аггелске  пѣсме 
попѣвати  вѣкъ вѣчиты аминъ  

  

                                                 
219 Написано Грпедлїа. 
220 Написано покляняти. 
221 Реч је накнадно уметнута изнад реда. 
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Друго слово Јоаникија Гаљатовског из Кључа (710а–720б) 

Сказіиванѥ  второе  здѣ  дванадесетога  слова  на  благовещенїе  пресвете  богородицы 
стихъ 

Рад се ѡбрадованнаа марїе господъ с тобою лка глава   
По  слчаю  право  наша  црква  небомъ  називлѥ  пречист  дѣв  богородиц 

говоређи  к  ніѡзи що  да  те  наріичемо ѡ  обрадованна марїе  небо  ѥръ міи  то  знаамо да 
богъ  горе  на  неб  боравы  по  давыдов  оуказіиваню  к  тебы  оуздигохъ  мое  очи 
жывђем на небесѣхъ та и  оу пречисто  оутробы девоике марїе жіивїѡ  е  христосъ 
богъ нашъ цѣло деветъ мѣсеціи кадъ е имаѡ ѡдъ нѥ се родити изаради тога е и рекаѡ 
к  ніѡзи  аггелъ  гаѵріилъ  рад  се  ѡбрадован[710б]наа  господинъ  богъ  е  с  тобомъ 
небо закрилюю облаци по  сказіиваню ѱалма  одѣвающем небо  облакы кадъ  се  е ѡтъ 
землѥ преставила была пресветаа богородица пратеђи іѡ тѣло до гроба апостоли пояли 
с  ова  ѱаломъ  Въ  исходѣ  іисраилѥве  ѡтъ  ѥгпта  дом  бога  іаковля    томъ  добы 
обколы облакъ тѣло богородично ѥдно  с апостоли кои  с  е носили и пратилы до гроба 
люди изокола толико текъ що с апостолско поянѥ чли а никога крозъ облакъ ніис могли 
видѣти како ѡ томе свѣдочы  своме слов на спѣнїе пресвете богородице светы єпифанїе 
с  облаацима  пророкъ  исаїа  назіива  хрисђане  говоређи  м  а  некы  кано  облаци  пливаю  да 
ѡбколюемо  брађо  и  мїи  то  небо  изокола  пречист  дѣв  богородиц  каа  облаацы 
збіираюђи намъ се на свакомъ мест оу цркви и свдаа ѡсобливо к ніѡзи на молитв 
и на похваліиванѥ нѥзино защоно ѡна е свдаа меЂъ нама на свакоме мест гдѣ годъ ѥ с 
вѣроваанѥмъ  дозіивлѥмо  молеђи  іѡ  се  толико  потежђи  намъ  се  свесрдо  да  доходымо  к 
отоме неб до матере божїе а хођ вашемъ драговолств [711а] лепо искаазати на овоме 
разговор каквимъ ѥ небомъ пречистаа дѣва како се піише да имаа ѥданастора горе 
небеса по сказіиваню филосовскоме и ѕвѣздочатааца ѡ томе я моліимъ пресвет дѣв 
богородиц  за  помођъ  а  ваше  христолюбїе  лепо  просіимъ  за  мало  послшанѥ  Свакіимъ 
тіимъ  небомъ  єстъ  пречистаа  богоневѣста  наша  благаа  царица  защо  що  годъ 
небеса  имад  и  що  ли  чине  све  то  и  ѡна  имаа  и  то  после  прво  е  ово  надъ  нами 
понаниже небо що  на нѥм мѣсецъ  стои мѣсецъ так  снааг  имаа  и то  чины  да 
раасте  човѣкъ  и  из  дѣтета  быва222  големъ  човѣкъ  ѥстъ  и  светаа  богородица  с 
отымъ  месечнымъ  небомъ  и  ѡна  маале  люде  на  големо  оуздиже  ѥданъптъ   
цариград  леѡнъ  капралъ  шетаюђи  м  се  снаполя  поредъ  бедена  градскога  саам  нещо 
чатааше  свето богородици  а  текъ  ч ѡдзгоръ  с  неба каа женскы  гласъ  гдѣ к  нѥм 

                                                 
222 Реч је накнадно уметнута изнад реда. 
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говоры каза м светаа богородица да кѥ онъ царъ быти и наскоро збы м се то прореченѥ 
те из маале м офицїе що е то ѥданъ десетніикъ и ис тога бы грчкы царъ великы држацъ 
монархъ та и досадъ здѣшаю се те спреке коино за патрон да речемъ223 [711б] прїателиц 
имаа себы свет богородиц те іѡ се молы и из бнща ѡтъ пка сиромаашка подигне 
на  големо ѡна човѣка  те боляриномъ на  глас  господиномъ  оучиніи за преласно и 
вояка ергава корнише на кралство и царство може іѡ се кадъ хође коме що помођи кога 
ли из ергѥ ѡтрести и обогатити дрго е пакъ повише сврхъ првога небо що на нѥм ѕвѣзда 
планета стои именомъ меркрїсъ подъ томъ планетомъ коя се деца роде на свѣтъ бд 
мдри разговорни веселы хоратаџїе изборлы на глаас люди сладкоговорливы тако и светаа 
богородица  чины  кои  се  ніѡзи  подлаж  даае  имъ  паметъ  и  говоръ  ако  с  собомъ  и 
замзены  блекани  ѡна  и  просвѣсђе  бїаше  оу  неко  добы  родила  се  некаа  маџарска  кралица 
именомъ  рынга кадъ  се ѡтъ матере  роды такы поче и  говорити те  хвааляаше  свет 
богородиц то прво проговоры рад се небесна царице матеремъ и дѣвоячка славо 
смотре  ѡна  кадъ  се  роды  свет  богородиц  зато  іѡ  то  и  изрече  я  тко  ніѡзи  и  даде 
такы нарогѥн бесед него светаа дѣва марїа да кадъ е ѡна ѥдномъ пеленчет говоръ 
даала то болма пофришкые [712а] быстромлив и многоговорліив свѣстъ дати кѥ своимъ 
хвалїѡцемъ  кои  се  ніѡ  предааю  те  ѥ  на  помођъ  себе  оумилято  и  подложно  свакадъ 
призіивлю  На  тређемъ  е  неб  планета  Венсъ  ко  се    то  планети  роды  та  човѣкъ  е 
милостивъ добаръ дшеванъ потежливъ на добротворство и  светаа богородица кано 
то венсово небо е ѡна люде на подшїе наврађа каконо що е саама приврнла была марїю 
ѥгпатск  с  крварства  іѡ  к  покаянїю  кадъ  се  оу  ѥрсалимско  цркви  она  снаполя 
предъ  ікономъ богородичномъ моляше а никаако не дааваше  іѡ  се  оулезсти  цркв 
да цѣле частніи крстъ свѣ ѥ нещо с враата црковны натрагъ ѡтріиваше она зато оузе 
плакати  предъ  ікономъ  свете  богородице    том  оуловї  ѥ  богородица  и  доведе  к 
великомъ  покаянїю  проговоры  к  ніѡзи  гласовито  те  іѡ  рече  ино  да  ніиси  оучинила  ты 
мааро  него що  ти  веліимъ  такы  то  оучины  иди  преко  іѡрдана  и  тамо  кѥш  се  спасти   
мир како ѡна доч та гласъ ѡдъ богородице що іѡ рече такы диже се и тркомъ ѡде 
за іѡрданъ  пстыню и тамо  то мисіирско пстини много годіина преборавы плачђи се 
и каю[712б]ђи до свое іѡ смрти оу томе се и посвѣты и садъ кои многогрѣшливци до свете 
богородице  на  помођ  се  препорчю  да ѡна ш  нима  провиды ѡна  имъ  подяры  срдце  да 
воліѡмъ своіѡмъ престаю грѣшити и стан се каяти прилежно с разцвѣлѥнымъ срдцемъ 
трдеђи се с потомъ с метанисаанѥмъ с неспааванѥмъ с подѣѡбомъ за свое те грѣхове що 
с ш нма бога разгнѥвилы а аколи тко то мисли по калвинскы с поздаанѥмъ своимъ 
на божїю милостъ на божїю ли матеръ и на кое свѣце грешеђи и не ѡтстаюђи се да 

                                                 
223 На стр. 711а на десној маргини написано је: Гроссеръ ѡ планетахъ книга  глава . 
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м се ѡпросте никадъ то неђе быти или пакъ оу томе држи ѡпрощенѥ що се е исповѣдаѡ и 
причестїѡ а не кае се мчеђи свое тѣло та да и не мислы да е ѡпрощенъ  томе и на сдъ 
божїи з грѣхомъ хође изађи и с оніимъ дховникомъ заѥдно кои га баадїава дреши и 
праща  те  мк  теглити  ако  се  ѡвде  с  мкомъ  не  ѡчисти  и  не  испере  кадъ  престане 
човѣкъ и с ѥзыкомъ и срдцемъ грѣшити и толико свои сзаа пролїе колико е на крщеню 
воде на нѥга изасто ондаа вѣђъ знати кѥ [713а] да е прощенъ ѡтъ свега м грѣха тако 
светы  отци  казю  нити  без  трда  ни  без  сзаа  коме  имаа  прощенѥ  а  слшадете 
поздааницы без мке за ѡпрощенѥ грѣхова свои що намъ апостолъ паваѡ казе пишђи 
къ  коринтомъ  оу  зачел  рѳ224  ако  за  овога  намъ живота  текъ  само    христа  се  хођемо 
здати  без  нашега  трда  то  понагоры  смо  ѡтъ  свїи  люды  єда  рече  христосъ  грѣх  е 
накнаЂацъ да не бде то въздааси речено е комждо по дѣломъ єго Четврто ѥ оно небо що 
е снце на нѥм ѡтъ  снца презимлю люди себы смишливанѥ видел очн зрак чвенѥ 
мирисанѥ  ѡсеђаанѥ  и  светаа  богородица  е  наалична  е  томе  неб  снчаноме  она  даае 
людма  оумлѥ  паметъ  и  размъ  быаше  оу  цариград  ѥдна  ікона  с  младенцемъ 
богородична що  ю  е  написаѡ  светы  єѵаггелистъ  лка  чдотворна  прозвана  именомъ 
одигтрїа то ѥстъ проводница Зато се тако зове ѥръ оукаазала се е была двоимъ слѣпцима 
те и ѥ довела до цркве и онде имъ  е даала  очи и лепо провидеше а како  е  она то  онде   
цариград чдо чини[713б]ла те е оніимъ слепцемъ видело очно даала тако ѡна и досадъ 
то  чдо казе  лечы  слепе  глхе неме и добр  свѣстъ несмишлѥнимъ даае кои  се до нѥ з 
пооуздаанѥмъ примеђ молеђи іѡ се На петомъ е неб планета марсъ ко се подъ ніѡме 
роды таа бде жстаръ врстанъ ѡтворенъ слободанъ на бою юнаакъ и врли витезъ ѥстъ и 
марїа дѣва тымъ небомъ тако и она слободы вощане даае имъ снааг хитростъ да 
надбїяю свое непрїателѥ и влаадаю надъ нма  цариграад быаше225 за првога замаана 
кодъ грчкога цара надъ воискомъ поглаваръ именомъ нарсесъ побожанъ човѣкъ и 
г богородици заавѣтніикъ з боя доста птъ разбїаатъ врађаѡ се е ѥданъптъ бїюђи 
се з готы врло с плачемъ моляше се пресвето богородици да м поможе на томъ бою и 
так м сређ даде богородица те св он непрїателск воск разби и изсече близ до ноге и 
саамога имъ крааля тотыл посече а светаа богородица на сн оукааза м данъ и часъ оу 
коѥ ђи доби за готе несређно дарити изненаада на нихъ и досадъ то се слче кои принцы 
цари и беговы за патрон  [714а] држе  свет богородиц и моле  іѡ се ѡна имъ даае 
так снажн сређ на браніик да се сви непрїатели оустрчаю и плаше се бити се ш нима те и 
неразбїѥни помеђ своя оржїа бежеђи изпред нихъ ил се предааю ѡтъ страха На шестом е 
неб ѕвѣзда планета юпитеръ  то планети кои се роде бываю высокы якы  снази крти 

                                                 
224 Број 159, написан словима под титлом. 

225 Реч је накнадно написана изнад реда. 
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кощнавы каа зааточнїици гиганти слична е и светаа богородица томе неб защо и она 
людма  накнагя  оузраастъ  и  ячин  имъ  даае  кадъ  е  првы  христїанскы  царъ 
константинъ  оу  цариград  начіиняѡ  ѥдн  цркв  и  три  самотворна  мраморна  дебела  и 
висока стпца ѡнамо довезена и метнта пре дварѡва съзіидаати да после ш нима изнтра 
подапр црковны таванъ догѥ то доби да се диж и толикы люди зграцаше се да и дигн и 
исправе много се мчише а ни кренти и съ землѥ не могоше не знадоше мастори нища що да 
чине ш нима пакъ  оне нођи доЂе на  сн  светаа богородица те  рече немаар  зидарскомъ 
Поглаваар нека дозове три Ђаака и школе ѡни кѥ испра[714б]вити те камените диреке како 
доЂоше ѡнаа три Ђака такы исправише они саами без ничїе помођи оупрааво дпке а маечка 
с деца была невисокы момци алъ светаа богородица людма за чдо и за приповѣстъ да 
бде даде имъ т голем снааг а и садъ кои іѡ се за що поздаано моле то имъ ѡнаа даае 
що ѡдъ нѥ просе ако снааг оу коіѡ потребы ако що дрго На седмоме неб имаа планета 
именомъ  сатрнсъ  коя  се  деца  оу  нѥно  добы  роде  бд  люди  ощромны  бистрѣ  памети 
многозналице скоро ѡсеђнїи разборити здржна е и светаа богородица с отіимъ небомъ 
ѥрно  и  она  побожнїимъ  людма  даае  мдростъ  размъ  сетїѡство  разсЂіиванѥ  вѣщо  и 
промаатранѥ  на  далѥ  кадъ  бїаше  настала  самосатскаа  своеволна  ѥресъ  немадїаше  тіи 
мдарааца такви хитлены  беседы кои бї е разметнли док се нїе раскотила оу томе саама 
богородица  правіимъ  христїаномъ  поможе  кааза  се  светом  григорїю  чдотворц 
ѥпископ  неокѥсаріиском  и  о  свем  га  начіи  ѡ  бог  мдрости  и    чем  ли  стои 
православна ка[715а]ѳоличаскаа  вѣра  праава  те  све  оне  ѥретіике  надапре  и  засраамї и  а  и 
садъ кои се люди к ніѡзи преволяваю молеђи е да баръ крозъ вѣр ѕлочест з дшомъ не 
погин ѡна и ѡ бог оуразмля и засвѣдочаава имъ коя е правїа вѣра и зааконъ чем се 
имад  држати  без  коѥно  вѣре  никаако  човѣкъ  свое  спасенїе  не  може  достати  како  и 
апостолъ то казе те велы без вѣры невъзможно естъ оугодити бог Осмое оно небо на 
комно се све ѕвѣзде виде и то се небо назіивлѥ тврдъ тврдо е и заслонито више нѥга міи 
вѣђъ нища погоре не можемо видети що имаа за оваа ѡсмора небеса и пророкъ давыдъ 
оуказе те велїи небеса намъ божїю тафрали слав оуказю и нѥговіи м рк масторїю 
справн посвѣдочаава тврдъ ѥстъ и наша владычица тіимъ тврдимъ небомъ ѥръ она е 
пна дарѡваа светога дха щоно се ѕвѣздами оу піисм називлю изаради тога посла ѥръ 
како що на неб ѕвѣзде  сяю тако даровы  светога дха из побожне човѣче дше 
наполѥ  вигѥно  сѣваю  врло  [715б] светы  апостолъ  паваѡ  діичы  те  дховне  дарове 
говоређи свакоме ѡсобито з дхомъ дааѥ се велы слово премдрости ином же слово разма 
ѡ том же дсѣ а дргом вѣра  с  отога ѥднога дха и иноме даріиванѥ лековито ѡ томе 
дх  дргом  дѣствїа  силамъ  а  ином  проріицанѥ  що  да  бде  оунапредакъ  и  дргом 
разсжденїа  дховомъ  ином  же  роди  ѥзыкомъ  а  дргоме  сказанїе  ѥзыкомъ  свѣ  єто  то 
дѣстве  и  даае  людма  таа  исты  ѥданъ  дхъ  раздѣлюе  владости  свакоме  како  ком  онъ 
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саамъ що хође дати то томе и оно ѡноме дааръ ѡтъ себѣ даае све скпа те дарове светога 
дха имаа и оу себы пречистаа дѣва богородица мдростъ имаа и ѡна знаа св божїю 
потан и знаанѥ имаа ѥрно свакога жіива подъ богомъ створеня съзнае наатр и ђдъ 
какво е що вѣр е прав и добр имала доклѣ е на овоме свѣт жіивила ѥръ она е вѣровала оу 
сына божїа како га е зачела и родила имаа масторїю докторск и садъ она лечы и віида 
болестніике  и  сваке  нааказне  кои[716а]но  к  ніѡзи  притрчааваюђи моле  се  имаа  и  снаг 
чдотворн и раазликаа чдеса ѡна що годъ хође на свѣт чины имаа пророчаство ѡна е на 
свѣт знала и прорицала е що ђе допосле събыти се и садъ доста що коимъ саама и кроз иконе 
свое проказе здешааня последняа имаа дховно промаатранѥ знаа свакога човѣка ко що 
мислы  ѕло  ли  добро  ли  ко  лї  е що  намїѡ  оучинити  знаа  свакіимъ  ѥзыкомъ  и  говорити 
имаа и велико досеђаанѥ сващо разбыра свак притч щоно е загонетка може протолмаачити 
на  що  излазы  свак  тврд  и  мчнознан  рѣчъ  що  се    піисм  скривено  піише  оуміиѥ 
прокаазати  изаради  тога  и  она  се  назіива  небомъ фирмаментовымъ  щоно  е  тврдъ  ѥръ 
ѡна пна е свакога даара ѡтъ светога дха щоно се ѕвѣздами називлю по томе све знаа 
ѥрно  е  саамъ господинъ богъ  свакадъ  свдаа  оуѥдно ш ніѡме како  іѡ  е архаггелъ 
гаѵрилъ  то  и  докаазаѡ  на  съзнанѥ  каде  рече  рад  се  ѡбрадованнаа  господъ  с  тобою 
благословеннаа  ты  єси  въ  женахъ  и  мы  глаголѥмъ  и  благословенъ  плодъ 
оутро[716б]бы  твоее  яко  родила  єси  христа  спасителя  дшамъ  нашимъ  єгоже  оубо 
милостива намъ сътвори ныня и въ данъ сда аминъ  

Втораа честъ сего слова  

Небесны кргова пише се єто седамъ нами вигѥны що има а ѡсмо е закрилѥно съ 
ѕвѣзднимъ кргомъ ѡдъ насъ міи га не видимо зове се тврдъ и на нѥм е ѡдзгоръ вода 
що сш нѥга доле роса иде како що се  ѱалм давыдов казе небеса небесъ и вода 
ѡнаа що е сврхъ неба да хвале божїе име сврхъ тога пакъ има небо само ѡтъ крищала 
девето  небо  и  то  е  небо  прозрачито  видіи  се  крозъ  нѥга  свіимъ  тима  небесы  и 
пречистаа  дѣва  богородица  се  наріиче  ѥстъ  ѡна  и  крищалнимъ  небомъ  те  како 
кришталъ држеђи га  спрођъ  снца запалюе пшчаны прахъ баартъ тако и пресветаа 
богородица  запалюе  з  божїѡмъ  любавлю  срдца  грѣшнимъ  людма  да  бы  започели 
бога  миловати  а  не  овосвѣтскы  грѣхъ  грѣшне  люде  давыдъ    ѱалм  праахомъ  и 
назіивлѥ говоређи да се съ землѥ смет кано праахъ изпредъ вѣтра оу некомъ вилаает що 
се зове оно мѣсто сатарна люзитанскаа некы се чдны [717а] за дивот крисщалъ находы те 
понавише  обрааза  иконе  малирю  христовѣ  и  свете  богородице  и  напіисааты  на  нѥм 
христовъ  саамо  то  стакло  с  разликомъ  формомъ  оуказе  христа  кадъ  видіи  се 
мааліимъ  дететомъ  кадъ  пакъ  момче  младо  дванаистогодищно  кадъ  човѣкъ 
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свршитъ  ѡтъ  тристъ  годіина  кадъ  ѡтъ  петъ  распѣтъ  на  крст  часомъ  пакъ 
грозна  страшнога  седеђа  на  престоле  сдїю  а  ѥдномъ  формомъ  напіисатъ  е  не  ѡтъ 
толико  рк  тако  и  пречистаа  дѣвица марїа  наалична  е  томе  крищал  ѥрно  она  е  оу 
своме  црев  носила  христа  и  родила  га  е  коино  оу  разликоме  своме  оузрааст  и  форми 
показіиваѡ се  е людма овога  свѣта понаапре  оукаазаѡ се  е бїѡ дететомъ маечкымъ после 
дванастогодищанъ  кадъ  га  мати  с  іѡсифомъ  тражеђи  тређы  данъ  нааЂоше  оу 
ѥрсалимско  цркви  дишпощаюђи  м  се  ѡ  книзи  с  матори  оучители  и  пакъ  ѡ 
тріистъ годіина по крщеню оучеђи м и привѣрюђи на свое богопознаанѥ нъродъ ѡпетъ 
на  крст  разапетъ  а  напосле  пак  се  хође  оукаазати  подъ  небомъ  каде  догѥ  сдити 
жіивымъ и мртвымъ страашанъ сдїа десето е оно прво небо [717б] що ходы и ѡбрђе се 
оуокругъ наѡколо и дрма ходы нигде не стои то небо и остаала небеса вче за собомъ 
те се ѡкређ сва за ѥднимъ каа сахатно велико коло що и ѡстаала кола врты за собомъ и 
пресвета богородица тымъ ѡкретніим се небомъ наріиче кояно ѥ понапрво была започела 
христ бог слжити те кадъ га е родила и виде га предъ собомъ такы е предъ ніиме 
клекнла на колена и поклонила м се е до землѥ и прокааза га да право ѥстъ ѡнъ сынъ 
божіи  та  що  пророцы  за  нѥга  піисаше  да  кѥ  се  на  ѡва  свѣтъ  родити  ѡтъ  чисте 
дѣвоке како що іисаїа пророкъ овако казе се дѣва въ чреве пріиметъ и родитъ сына 
и наректъ име м ємманлъ щоно се то велы с нама е богъ а после и дрге е вѣђъ ѡна 
люде наврађала и принЂаавала да  слже  христ бог и приказіиваня м  спажаю како  с 
првомъ и піише се  іѡваанов єѵаггелїю да кадъ е христосъ оу канагалилеско бїѡ 
на свадби те е сватовомъ вына нестало было те ѥ ѡніимъ слгама ѡна рекла що вамъ мо 
господинъ сынъ закааже віи то оучинте и с отіимъ и ѥ привела до христовѣ вѣре ове 
православне  [718а] що  се  зове по  грчкы каѳоличаскаа то ѥстъ избраанна праава вѣра  за 
прво  време    грчкоме  царств  быаше  дошла  некаа  ѥретичаска  млаада  именомъ  козмїана 
дошла оу ѥрсалимск цркв саама нођомъ да  се поклони христов гроб а кадъ ѥ 
пошла  да  вѣђъ крозъ  враата  оугѥ  нтра  оукааза  іѡ  се  пресветаа  богородица  каа  некаа 
царица с многима млаадимъ женами стаде предъ ню изнтра те заставї ѥ и не даде 
іѡ  цркв оулести то іѡ рече како ты сміишъ овде оулазити кадъ ты ниси ѡдъ наше 
вѣре ни заакона нашега ондаа козмїана стаде се молити да іѡ допсты оуђи нтра текъ 
да виды бааръ цркв каква е на то ѡдговоры к ніѡ светаа богородица те рече вѣр ми 
невѣсто  да  то  никаако не може быти  овде  тебы  оулезти  вѣђъ тако  ако  оузбдешъ нашега 
заакона те се ѡбрнешъ на ов наш вѣр а не иначе що ѡна да чины врло іѡ жаѡ бы що 
не може видеты божїа гроба много се мислеђи оу себы ѡбрн се на христїанск вѣр и онде 
се  причесты  тѣла  и  крви  господнѥ  и  после  тога  дошла  е  [718б] те  се  е  поклонила 
христов  гроб  и  частном  крст  тако  и  нама  се  піише  не  допщати  оу  наш  свет 
цркв лазити ѥретікомъ жидовомъ ни коимъ поганомъ ни кои ніис православне вѣре 
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защо ѡни зато не доходе що имъ е мила наша црква и бог да се оу ніѡ моле неголи више 
тога  радъ  долазе  да  се  с  нама  шегаю  по  сокааци  и  подсмехю  се  нашемъ  црковномъ 
правилномъ  аадет  зато  е  іѡще  и    првашнѥмъ  стааромъ  заакон  бїѡ  закаазаѡ  богъ 
іисраилтеномъ  никаква  човѣка  невѣрна  не  допщати  оу  цркв  имъ  оулазити  овако 
говоређи  свакы  иноплеменичкы  сынъ  кои  ѥ  необрезаатъ  срдцемъ  ни  с  тѣломъ  оу  мою 
свѣтиню некъ не ходы Ѥданасто е небо понавише сврхъ свїю небесаа горнѥ небо що 
е каа ѡвде що е стреха надъ кђомъ ампереско то се небо нариче божїа столица како 
то саамъ богъ за то горнѥ небо казе крозъ исаїю пророка те велы небо е мо престолъ а 
земля мї е мое подножьѥ и пресветаа е богородица с отымъ врхнимъ небомъ каконо и 
наша  светаа  црква  съ  своіѡмъ  попевкомъ  з  божїимъ  ѥ  столомъ  нари[719а]че 
говоређи  к  ніѡзи  діивне  с  твое  таане  богородице  вышняго  бо  престолъ явила  се  ѥси 
владычице  коздросъ  перскы  царъ  быаше  себы  справїѡ  горнѥ  небо  ѡдъ  мѥды  и 
ѡдздо га е быѡ накитїѡ съ звѣздама съ снцемъ и с мѣсецомъ плаветно по небесно 
сво  нааликы  вигѥно  и  т  е    нѥм  боравїѡ  пакъ  закааза  своме  вилаает  да  га  имад 
богомъ називати и тако слжити м и покланяти се каа истоме бог и христосъ царъ 
славны  свѣм  свѣт  справїѡ  ѥ  себы  за  свое  боравлѥнѥ  местно  горнѥ  небо  с  пречисте 
дѣвоке марїе те  ніѡзї  е тако боравїѡ каа  ампереском неб докле  се  е ѡдъ нѥ 
родїѡ троркаа плаађа горе  неб имаа що е приготовлѥна тамо светымъ по  сд божїю 
раздаавати се како що христосъ оу єѵаггелїю рече  своимъ оученикомъ радте  се и 
веселите се яко мазда ваша мнѡгаа на небесѣхъ прваа плађа е ѥднакаа свима светіимъ 
зове се Авреа то се стои на смотреню божїегъ лица ѥрно сви светіи гледати кѥ божїе лице 
онолико како що га аггели виде сян зрак ѡдъ бога а лица [719б] оу бога нема да 
га  ко може  видети  док  се  саамъ не  кааже  оу  коіѡ  дрго  нааликы  неголи то ясно що  е 
христово  по  човѣчаств  лице  м  хође  сви  светіи  видети  що  за  нѥга  намъ  доказе 
светы іѡанъ богословъ тако ђемо рече видѣти га цѣло какавно и ѥстъ ѡнъ саамъ собомъ 
дргаа  е  пакъ  плађа  тамо  зове  се  Авреѡла  не  згледна  него  млива  неко  големо  ѡ  бог 
разбіиранѥ весело изарадъ овосвѣтскога многогъ ѕлопатеня крозъ вѣр и правд свою коимъ 
щоно т плађ не сви светі имати кѥ кроме овіи трои мченици дѣвставницы що с 
ѡдъ  младости  чисты  и  пакъ  недвоѡбразни  оучители  що  с  протеріиванїи  за  слово 
божїе ѥрно ты таквы повише ѡдъ остаалїи люды бог слже з Ђаволомъ се боређи и с 
овіимъ  свѣтомъ  доста  ѕла  подносе  мченицы  воюю  съ  свѣтомъ  и  собаараю  га  те 
влаадаю над ниме дѣвставници воюю и боче се съ своимъ тѣломъ не допщаю м на волю 
него  га  врло  ѡтъ  сваща  застеж  а  оучители  пакъ  воюю  съ  саамимъ  враагомъ 
заста[720а]ляюђи с наакомъ люде не ходити м на волю и с отымъ сътир м снааг да 
не своды люде  пакло Тређа ѡпетъ оу неб имаа понавѣђаа плађа що се имене Палма и 
то  е  ѡсобливаа  плађа  не  многіимъ  толико  овы  двои  имати  кѥ  е  що  с  ѡтъ  свога  имъ 



 

369 

дѣтинства пометнли  се  съ  свіимъ  чиномъ ѡдъ  овога  свѣта  и ѥдноме  се  бог  предаали 
даню нођ слжеђи никадъ за свою смртъ ніис маарилы бога ради погинти свакадъ с 
готови были на мке се дати толико имъ ѥ єѯикъ было що нїе имаѡ ко да и мчи и пакъ 
женѥны а  чисто  с  се  ѥдно држали те ніис  лежали заѥдно него каа братъ и  сестра до 
смрти се пазилы по сиротински се живђи с трдомъ без сваке хіиле  пост оу молитвы 
ѡтъ свога рааденя половиц за дш издааюђи имаа пречистаа дѣва богородица цѣло 
подпн т трострк ѡдъ бога на неб плађ що се зове авреа авреѡла и палма ѥрно 
она  свакадъ божїе лице гледаа  слободно предъ  собомъ а  свое  іѡ дѣвоячство чисто до 
смрти ѡвде  спазила  е  и  беде  тге  доста  е  поредъ  христа  подносила  готова  е  была  и  на 
смртъ  [720б] се за нѥга дати алъ богъ то нїе допстїѡ матери м на людскы мкаа 
смртъ  пріимити  Я  міи  садъ  оу  ѕлоби  жіивђи  к  овомъ  свѣт  съ  свѡмъ  наатромъ 
прилеплѥны тѣлесн волю испняюђи цѣло а не дшевн кою за що ли тамо мисліимо плађ 
ѡдъ  бога  имати  него  толико  да  се  діиль  препорчемо  пресвето  дѣвы  маріи 
владычици нашо богородици за свою намъ прїателиц добр патрон држеђи ѥ молеђи 
іѡ  се  до  землѥ  да  припадамо  предъ  нѥнимъ  образомъ  частнимъ  просимо  милято 
провіиЂати  іѡ  и  за  наше  спасенїе  кодъ  сына  свога  нашега  господа  іисса  христа 
бога да бы и мы кроз ню оу неб изаради бааръ христїанске вѣре наше ако не за коя 
добра  дѣла  плађ  ѡн  вѣчн  достали  те  на  ѡноме  страшноме  сд  ѡтъ  христа  бога 
дочемо таа лепы гласъ радте се и веселите се яко мазда ваша многаа готова се вамъ на 
небесѣхъ аминъ  
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Слово из Учитељног јеванђеља (720б–727а) 

Слово г   

из поченїа на благовѣщенїе пресветїе и приснодѣвы владычице наше богородице  

Краснога и яснога овога дна праздникъ благовѣщенїа брађо христїани благодаримо 
господа бога кои смо га дочекали да га лепо  милокрвств мегю собомъ [721а] братскы 
хбаво и проводіимо  свѣткюђи весело з дшами подховно ѥрно  ово  е првы господъскы 
праздніикаа  свїю  започетакъ  и  глава нашем  спасенїю  зато  и  валяа намъ  свима  скпа ѡ 
нѥм  веселимъ  быти  те  се  радовати  просвѣтлюемо  се  побожно  с  китенѥмъ  цифраюђи  се 
сматрамо се оу своме смишліиваню що е  нѥм збила се голема божїа потая изаради насъ 
хдіихъ  чловѣколюбиве  м  милости  к  нама ѡдзгоръ  силазеня  а  коя  ѥ  то  тана м 
ѥстъ єто оваа како сынъ божіи сынъ се човѣчы оучины и ѡдъ ове пречисте дѣвоке 
марїе  с  подретла  цара  давыда  себы  тѣло  човѣче  създаа  з  дхомъ  светымъ  бы 
цѣлокпанъ  богъ  и  чловѣкъ  да  човѣка  оу  бога  преѡбрне  защоно  испрва  нашъ 
шкндетъ се адамъ ѡдъ ѕмїе ѕвизданѥмъ ѕл вѣще превары лкавога испрва людоморца 
сотоне  враага  що  га  наврды  с  оумомъ  своимъ  високо  се  дизати  що  нїе  ни  може  быти 
зактеваюђи то  да ѡнъ  богъ бде  заборавы  се  тога  да  е ѡдъ  землѥ  за  слжб  божїю 
създаатъ  томе стиже га лажа те не текъ що не бы богъ него іѡще и из рая бы ржно 
протераатъ те ѡдъ бога ѡтпаде и подъ влаадостъ смртн и гніилостъ подпаде пакъ 
[721б] ш ніиме оуѥдно єто сви скпа людство що ѡдъ нѥга породъ бы све шіиромъ подъ 
клетвомъ ѡномъ ѡсдни ѡстасмо  подложни  трненю  и  смрти тога  радъ ѡпетъ  допосле 
смилова се богъ те саамъ собомъ бы човѣкъ да адама оу себы носеђи га богомъ оучины 
и насъ из изтрніиваня и ѡдъ вѣчите смрти ѡслободы и с клетве ѡпросты а томе е свем 
єто  овы данашнїи  великы  благы празничны  благовѣщенїа  гѡдъ  и  то  е  ово таны 
снаага  провидна  тога  радъ  года  свакаа  стваръ  кликты  и  весело  се  разиграава  догѥ  намъ 
христосъ да насъ кои  смо  нѥгово прааво вѣры и  христїанскоме заакон изподъ 
смрти адове ѡткпи како се ѡ томъ піише и  божїе синовство оуведе да више к отоме не 
бдемо оу вражїем робств ходеђи намъ по свои воля желиво и по свакомъ грѣх вааляюђи 
се  него    чистоты    правды  слободни  боравимо не  овосвѣтожеливцы  ама  ѡ  дши  и  ѡ 
бог да имаамо свою намъ заабав ни тѣлесн волю себы кнадеђи него дши место тамо 
ватаюђи ко се с тѣломъ бавы та к овоме свѣт се и држы и о нѥм сва м е міисаѡ како 
би га стекаѡ а ѡнаа га е прошаѡ [722а] а тко ли се к неб држи та се више ѡ дши 
стараа  защо  све  тѣлесно  то  старанѥ  вѣщо  ѡ  саможіивств  пакъ  ка  и  ѡтпре  подъ 
Ђаволскомъ  и  смртномъ  влаадомъ  ѥднаако  стои  нїе  с  крвлю  христовомъ  искплѥно 
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докле  се  чловѣкъ  саамъ  исподъ  свѣстке  наатре  с  покаянїемъ  не  ѡтбавы  ѥрно  тѣлеснї  е 
телбизлкъ вражда на бога заакон се божїю ни црковномъ оустаав не покаара нити 
може лакомацъ икадъ покоранъ быти и тафраџїа тко се тѣлено држы та бог оугодити 
не може него  овоме  свѣт по врааг волю траажи да  е богатъ чвенъ и вигѥнъ ѡва єво 
празникъ  оукратко  ми  ређи  наша  е  промена  к  понаавляню  првога  намъ  раскога  жіитка 
безбрижлива  заа  се тога  радъ  джни  смо  га  побожно  свѣтковати  и  дшевно  ходити 
пощено с правицомъ милокрвно и кротко не пшити се по себы ни се що кечити и бечити 
спречати се на кога и  носъ дхати мрщало него с міиромъ з дгоподношенѥмъ по светоме 
дх  оу  добротворств  се  и жели  състаяти  дргъ  з  дргомъ  да  не  празно  ни  залдъ  то 
іисхристово добро про[722б]віигянѥ за насъ нехаатно проведемо валяа намъ молити се 
и жалити за све люде гледаюђи како ѡтъ свію страана снаходіи се много ѕло беда и свакаа 
неволя  божїимъ  наапстомъ  изарадъ  нашїи  тщены  и  раазликы  згрѣшіиваня  джни 
смо тжити и бринти се за наш брађ кои с оу коіѡ неволи оу робств ли и по тамницаа 
за нхово ѕлопатенѥ тешко ли дговаанѥ молеђи се бог и пресвето богородици за нихъ 
да и посети и потѣшаа снебіиване ѡдъ неволѥ  велико тзы те и ѡслободы и крталише 
ѡтъ ѕле наалоге пакостливы ѕлотвораа и поможе имъ скоро каадры оу свачем господинъ 
ы  богъ  по  тѣл  и  по  дши  с  нагледанѥмъ  милокрвства  пожалива  више  ѡдъ  насъ 
истеже богъ више неголи справе кое подшне сва е нѥгова господъства тафра и помпа  
людскоме  милокрвств  и  жалѥню  по  брађи  намъ  своіѡ  нелагодно  и  неволно  що  е  то 
пропатити  намъ  що  мчно  с  постараанѥмъ  за  брађ  врло  е  то  брађо  оугодно  и  приватно 
господ  бог  ѡдъ  насъ  више  ѡтъ  поста  и  многометанисаня  ѥръ  ѡ  томе  велик 
заповедъ божїю имаамо помаагати не[723а]ячи и оскднимъ тжніикомъ джни смо  
томе  слжити  каа  робови и  слге  божїегъ  заказіиваня  с  отымъ  посломъ можемо м  оу 
добро вол ѡстати с враагомъ и с овымъ свѣтомъ на нашемъ крщеню ѡбѣђали смо се 
воѥвати  да  не  дараамо  натраагъ  валя  намъ  ѡдъ  ѕла  закриліивати  и  браанити  свакога 
човѣка и поредъ бегѥны оустаяти с ѡтимаанѥмъ ѡтъ ѕла ако ли що саами собомъ 
ніисмо кадри помођи ни кога добра имъ прибавити а ѡно тжно бог се за нихъ молимо 
да имъ поможе то можемо кои ѡ томе  хаата и нааглы помођъ оучинити и  хође  га богъ 
послшати ѥръ  с  отіимъ  заповест м испняа  овако насъ  оучыи и говаара  христовъ 
светы  апостолъ  павалъ  ѡ  томе  постарати  намъ  се  те  наше  мобе  и  молитве 
ѡдмоліиваня  прошню  и  благодаареня  бог  предносити  за  све  люде  за  цара  и  за  св 
господ  вощанск  и  коморніике  цареве  да  би  без  мђнѥ  тихо  проводилы  міи  сво 
жіитакъ оу нашо доброи вѣры и заакон право се држеђы и чисто а що е то брађо за све 
люде наше молѥнѥ226 не само що текъ хвадише нашемъ подретл защоно с отога намъ 

                                                 
226 Реч је накнадно уметнута изнад реда. 
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посла при[723б]сѥднаачавамо се  съдржство и с тЂины те е то годно и врло бог ѥръ 
ѡнъ то зактева да би се сви люди спасли и ѡ нѥм се право оуразмилы неголи и міи то да 
зактевамо собомъ по нашо якости колико смо кадри бог да нааликемо ѡ томе добромъ 
зактеваню те се молимо за све люде вѣрне и невѣрне како що насъ свето піисмо оучы и то 
наше  за  свакояке  люде  молѥнѥ  велико  хвадише  нашо  дши защо  без  людске  мегюсобне 
любови свога  спасенїа дшевна не можемо имати  а то насъ привлаачи милокрвство  съ 
свима држати кадъ  се за све люде бог молимо те не текъ само що се христїани с отога 
мегю собомъ лѣпо се почитю и пазе се него и ѕлочестнике невѣрне и наше ѕлотворе дшмане 
застеже  и  те  то  наше  за  нихъ  молѥнѥ  не  даа  имъ  на  насъ  ѕвѣрити  се  дивлячити  и 
бесити  се  з  глобомъ  с  пређніѡмъ  с  ѡбѣЂіиванѥмъ  и  с  ѡстаалимъ  злмомъ 
повреЂіивати пленити ли и харати тога радъ намъ посла мог се іѡще с принЂіиванѥмъ и 
кааненѥмъ нашимъ милостивымъ многіи придобавити и  вѣр наш христїанск да 
долазе [724а] како що се и  піисм ѡ томе доноси те веліи се спасе спаси нхъ да змог 
ѡ  вѣры  божїіѡ  прааво  оуразмити  се  и  на  истинн  дођи защоно  ѥдна  е  таа  праава 
истинна що  е ѡ бог наша православна вѣра а дрго  свѣ е лажа  акаръ чїа вѣра была  оу 
свако се находи много мало ли понеко хисе ѥресы ѕле плеве своеволне за инатъ како е ѥданъ 
богъ тако на  свѣт ѥ и ѥдна божїа црква ѥдно крщенѥ прааво и ѥдна вѣра источне 
апостолске  съборне  цркве  зато  свда  стоеђи  наши  свещеници  кано ѡбщіи ѡтци мир 
проміишляюђи имъ за све люде и стараюђи се ѡ свачїѥмъ спасенїю по нно джности моле 
се ѡ свѣм свѣт ѥднаако да богъ сміиры мегюсобно вилааетъ те свакы радъ немира да 
престане  земли ратъ и рааздоръ оу вѣри таа инаатъ и смђня що е многаа и за тврдо 
ѡбстоянѥ светіихъ божіихъ црквѣи єда би се сви наароди и ѥзыци прикпилы  ѥдн 
хрисђанск цркв то оу ѥктенїа на свакомъ црковномъ правил говоре попови а и міи 
пакъ на то ѡдговаарамо те велымо господи помил и пода господи є пакъ како да 
можемо кога [724б] клети и ѱовати хлити ли за кіимъ нїе лъ то голема грѣхота спрођъ 
божїе заповѣсти ржити люде кадъ е богъ заповѣдїѡ благосивляти и молити се а не 
клеты  оуѥдно  брађо  да  се  за  све  молимо  по  заповѣди  намъ  метанишђи  до  землѥ  предъ 
богомъ да би свїю помиловаѡ саамъ ѡтъ свое м добре волѥ преволяатъ неизреченнога 
м радъ мила срдца желногъ к човѣчаском род щоно и саамъ ѡнъ то господинъ и 
владыка нашъ ище свимъ людма спасти се како що и ѥднаако на земли за свїю стараа се 
и промишля за савъ свѣтъ с храаномъ и съ животомъ снце ѥднако даѡ ѥ да ся та 
вѣрнымъ та невѣрнымъ ѕліимъ и добримъ киш ѡдзгоръ ѥднако пщаа правіимъ и 
неправимъ  свїю  насъ  засиђе  съ  свакомъ  благотомъ  и  с  наспоріиванѥмъ  даае 
изобилно свак наш потреб ѡдъ богате м рке зато понабольма свега добра и прикнагя 
ако  се  валяло    любави  држіимо  те  се  ѥднако  за  све  люде  моліимо  и  ѡ  свѣм  бога 
благодаріимо  наалетъ  з  добромъ  подносимо  никога  не  кдіимо  ни  ѡпадаамо  с  отога 
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држааня се таква свако благо доходы и рине Толико [725а] брађо да се просвѣстимо що міи 
саами чинимо ни на кога да не ѕлобіимо свакы гаарезъ каѵг ташкаюђи са ща ли се згааЂа 
с отога ѥзыкъ за збе лепо е држати и рке съзжмїати к себы съ свакымъ прощенѥ имати 
нїе то годно бог коме   гаарез молити се нитъ  е  слично тымъ ѕлобити за кое  се валя 
молити и саами наши дшмани с нашега за нихъ богомолства на болѥ се прелааж ѡдъ 
свога имъ ѕла и мирю ѡдъ насъ не чине намъ кваара ни пакости нитъ  се що ѥде ни 
ѕвѣре на насъ не допщаа имъ ни богъ изаради нашега к нима добротворства що  ѕломъ 
наЂіивати  намъ оу  томе  и  ове  божїе  заповѣди  єѵаггелске  извршемо  щоно  се  велы 
любите враги ваше милте и пазите  се лепо  съ  свои вамъ дшмани добро чинте вашимъ 
наамђорцемъ  коино  мрзе  на  васъ  віи  имъ  добро  зактевате  ко  ли  васъ  кне  вы  га 
благосіивляте ко ли ѱе лепо м ѡдговара оударацъ поднеси смисли се ѡ томе да тї е то 
допало  за  кою  прв  твою  кривиц  те  м  захвали  що  тї  е  с  маліимъ  ѡтчалїѡ  те  те  е 
заклонїѡ ѡдъ  божїе железне  дгобоне палице я  кадъ  єто  заповѣда  се  намъ за  [725б] 
наше пакостливе ѕлотворе молити се да що би рекли єда за свою брађ не валя нам се бог 
молити та то намъ и єстъ велика джностъ за све христїане молити се понааболма за наше 
старїе за цара и господ м за  свое  спахїе за вощане и поглавааре нхове за кнезове 
свое и біирове за сво рѡдъ и прїателѥ мобе и прошне на добро имъ за нихъ господ бог 
оусрдо валя доносити наше ѥрно нно оу міир боравлѥнѥ и слобода насъ ѡдъ ѕла закланя 
и бриг намъ с наше глааве скіида міиростъ даае зато по заповѣсти божїіѡ како е саамъ 
крозъ пророка исаїю рекаѡ богъ віи свещеницы молите се и говорите моимъ людма да моѥ 
заповѣди слшаю и творе данъ на данъ велы ѡни мене ищ а саами собомъ оудаалюю се ѡдъ 
мене  с  престпліиванѥмъ  мога  ми  заказіиваня  и  како  да  и  нагледамъ  како  ли  ђ  имъ 
помођи  кадъ  сами  себы  ѕло  копаю  єво  и  я  вам  се  лепо  моліимъ  и  за  бога  васъ 
просіимъ бааръ т заповѣстъ божїю испняте що нїе мчна свесрдо се за227 све те люде 
по  подретл  и  по  ред  више  искаазате  молите  како  за  хрискяне  тако  и  за  иновѣрце  ѡ 
живот  ѡ  здравлю ѡ  спасенїю  за  сређ  имъ  и  бериђъ  ѡ  міирноме  боравлѥню  на  воски 
съчва[726а]ню  и  надбыяню  наше  непрїателѥ  коино  ищ  да  насъ  погазе  и  наше  добро  с 
ягмомъ развк за неверне да и богъ на праав вѣр и зааконъ христїанскы ѡкрене и 
таа  за  нхъ  наша  моба  велико  е  ѡдъ  насъ  приватна  и  годна  бог228  те  и  нама 
двострко дши и тѣл хвадише а аколи то неђемо чинити ни се молити грѣхот имаамо за 
то  голем  а  грѣхъ  е  свакы  дшогбацъ  зато  и ѡпетъ  веліимъ  тога  вамъ дгованя  не 
заборавляте се ни се що ѡбнехаатите прво за црковніике ваше молеђи се после за вощане 
и за све люде защоно таа джностъ мобена дргъ за дрга не само свещенном ред ѡтъ 

                                                 
227 Написано зе. 
228 Реч је накнадно написана изнад реда. 
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христа и апостола м предаата е него свіимъ христїаномъ ѥднако како мшко фели 
тако и женскоме стрк молити се ѥднимъ за дрге  

божїа  е  благодатъ  независтлива  и  свїю  насъ  скпа  ѥднако  съзіивлѥ  на  доброчиненѥ 
Такогѥръ и свакы по себы свакы данъ да имаа свое молѥнѥ доконаавати где се годъ собомъ 
находы на свакоме мест и пт то е єто христїанскы добаръ завича и скпщина  комн 
црковномъ К  отоме  пакъ  грѣха  нам  се  свакога  врло  валя  пазити  и  клонити  се  нека  с 
вамъ  рке  пале  ѡтъ  тгѥгъ  зааноса  и  [726б]  крагѥ  праве    свакомъ  мереню  чисте 
ѡтъ тЂоженскогъ пиполѥня и намигіиваня ѡдъ боя и боя чванѥ ѡтъ сваке ѕлобе и 
неправде ѡдъ маамеле и віишка заалишнога држаня кодъ себе и лакомости рке нека с 
вамъ  пржене  на  делѥнѥ  сиромааши  и  на  свако  доброчиненѥ  своимъ  ближнимъ  род  и 
коншилк своме по навишо заповеди божїіѡ ближнѥга пазити каа саамъ себе ѡтбїате 
се лкавогъ  смишліиваня и ѕлопантеня и тЂоженске желѥ распаліиване а кадъ  се молите 
бог  к  себы  міисаѡ  събіирате  да  бде  вамъ  цѣло  оумлѥ  г  бог  и  знаанѥ  с 
вѣроваанѥмъ несмнивато ѡ чем вамъ е прошня не двострчити паметъ свою да ти ли 
то богъ не да ти ли що ѡдъ нѥга ищемо ако е наша прошня по божїіѡ вол те нїе що 
спрођъ на кое ѕло доконаанѥ и светске тафре достаткѥмо то що просимо229 а ако лї е дши 
на  кваръ    томе  знаамо  да  нема  нища  що  е  право  и  дшї  е  за  хвад  на  гледанѥ 
сиромаашїи  и  немођнїи  на  кое  добро  чиненѥ    томе  наша  молѥня  слша  и  даае  намъ 
свакадъ нааспорно господинъ богъ ємже подобаетъ слава и држава частъ [727а] и 
покланянїе  отц  и  сын  и  светом  дх  и  ныня  и  присно  и  въ  вѣкы  вѣкомъ 
аминъ  

                                                 
229 Написано просима. 
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Прилог Б: Илустрације 

 

Слова изабрана (1743), Архив САНУ, 137 (101), 1. 
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Прво слово Јована Златоустог на Благовести, Слова изабрана (1743), Архив 

САНУ, 137 (101), 591а. 
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Слово Јована Дамаскина на Благовести, Слова изабрана (1743), Архив САНУ, 137 

(101), 603б. 
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Слово Максима Исповедника на Благовести, Слова изабрана (1743), Архив 

САНУ, 137 (101), 625а. 
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