ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ (Београд)

АПОКРИФ О ЕНОХУ ПРЕМА СРПСКОМ ПРЕПИСУ ИЗ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЧУ

Апокриф који је у литератури побуђивао изузетну научну
пажњу тиче се старозаветног Еноха.1 Иако се ова личност спомиње доста ретко у Библији (у Књизи постања неколико пута, потом
у Посланици апостола Павла Јеврејима и у Саборној посланици
апостола Јуде), она је у апокрифу, најчешће званом Књига о Еноху, заузела средишње место. Овај апокриф припада такозваним
виђењима или откровењима небеса. Приповедачки је изузетно
развијен и говори о Еноховом телесном узлажењу на небо по Божијем позиву како би му показао небеске тајне и потом га вратио
на земљу да би их људима саопштио. Једина паралела која дубље
повезује апокриф са Библијом јесте пети стих једанаесте главе Посланице апостола Павла Јеврејима, који гласи: „Вјером Енох бјеше
узнесен да не види смрти. и више се не нађе, јер га Бог узнесе,
пошто прије његова узнесења бјеше му потврђено да је угодио
Богу“.2 Важност овог апокрифа огледа се нарочито у истанчаном
виђењу космоса са којим се Енох срео. Својом подстицајношћу
Књига о Еноху утицала је на неке хришћанске писце и послужила
као мотивска подлога у настанку појединих каснијих апокрифа.
Настао између ІІ века пре Христа и І века после Христа
на хебрејском или арамејском језику, апокриф је сачуван у више
верзија, јеврејској, грчкој, етиопској, латинској и словенској. Најпотпунија од њих јесте етиопска и у литератури је означена као
1 Енох. Код Словена зна се за петнаестак преписа апокрифа
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о Еноху у две верзије, дужој и краћој, као и за извесне изводе.3
Опширнија варијанта била је позната само у једном препису на
бугарскословенском језику, који се чувао у старој збирци Народне
библиотеке у Београду до 6. априла 1941. године, када је страдао
са читавим библиотечким фондом у немачком бомбардовању. Тај
препис налазио се у Зборнику слова из ХVІ-ХVІІ века под бројем
321.4 Срећна околност била је да се он сачувао у издању Матвеја
Соколова.5 Недавно је одбрањена и једна докторска дисертација
заснована на словенској верзији Књиге о Еноху.6
Једино позната два српска преписа апокрифа о Еноху припадају краћој верзији. Старији од њих настао је у ХVІ веку и данас се чува у Народној библиотеци у Бечу под сигнатуром Славе
125 (Birkfellner II/81),7 на странама 308б-330б. Препис је до сада
остао необјављен мада је коришћен у проучавањима. Нешто млађи
препис потицао је из ХVІ-ХVІІ века и налазио се у оквиру зборника Житија и слова у старој збирци Народне библиотеке у Београду под бројем 151.8 Издао га је Стојан Новаковић 1884. године.9 У свој Библиографски преглед апокрифа у јужнословенској и
руској писмености Александар Иванович Јацимирски унео је податак на основу Каталога рукописа и старих штампаних књига
Српске краљевске академије Љубомира Стојановића да се у рукопису те збирке број 46 налази један извод из апокрифа о Еноху.10
Очигледно је да се оваква процена Јацимирског заснивала на штуром податку из Стојановићевог Каталога без могућности да се
рукопис непосредно погледа, те је тако дошло до омашке, јер се
уопште не ради о изводу из Књиге о Еноху. Наиме, код Љ. Стојановића наведена је само реченица у којој се спомиње Енох,11 али
она је у читавом контексту и једина која се односи на ову старозаветну личност, код које се истиче чудесност по којој је узнет на
небо. Даље се набрајају и други библијски примери по некој изузетности. Тако су споменути Господ, Мојсеј, Авраам, Илија, Исаија и Данило. Без обзира на то, свакако је на српскословенском
језику у протеклим временима постојало више преписа апокрифа
о Еноху и није искључено да је међу њима било и оних који су
припадали дужој верзији.
Док у страној литератури постоји богатство у проучавањима апокрифа о Еноху, на српској страни показана су врло скромна
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научна занимања за њега. После Новаковићевог издања преписа
из Народне билиотеке у Београду Миливоје Башић скренуо је
пажњу савременим читаоцима преко одломака овог апокрифа
у оквиру свог избора списа из старе српске књижевности и то у
другом издању из 1922. године, док га је у првом из 1911. мимоишао.12 Доста касније на апокриф је укратко указао Ђорђе Радојичић у трећем тому Енциклопедије Југославије.13 Пре десетак година Вукица Мартиновић је уз још два апокрифа донела и Књигу о
Еноху у преносу на савремени језик.14 Последњих година у другим
срединама овом апокрифу изнова се посвећује пажња и он се доноси
у преводима на савремене језике у некој од познатих верзија.15
Иако је препис апокрифа о Еноху у рукопису бечке Народне библиотеке број 125 (даље Б) до сада остао неиздат, он је спомињан у литератури у више наврата. Нарочито је упоређиван са
српским преписом који је издао С. Новаковић (даље Н). Тако се
Натанаел Бонвич осврнуо на ова два преписа најпре 1896.16 године, а потом у другом наврату 1922.17 указујући на њихову блискост, али и на извесне разлике. М. Соколов је у свом обимном
раду о Словенској Књизи о Еноху такође донео своја запажања и
о ова два преписа. На сличне напомене указао је и Андре Вајан
доносећи препис који је Новаковић својевремено објавио, као и
његов превод на француски језик.18 Најпотпунија од студија која
се бави српским преписима апокрифа о Еноху појавила се пре
четрдесетак година. У њој је слависта Фридрих Реп изнео текстолошка запажања до којих је дошао проучавајући препис из Бечке
Народне библиотеке.19 Притом је закључио да овај препис показује коректнији и поузданији текст него онај који се налазио у Народној библиотеци у Београду. То запажање засновано је на крупнијим разликама између једног и другог преписа. Наша бављења
преписом из Бечке Народне библиотеке иду за неким појавама
које нису обухваћене досадашњим проучавањима. Она говоре да
постоје знатне правописне неуједначености у разним видовима,
које донекле мењају слику о односима између Б и Н. Свакако нисмо у могућности да знамо јесу ли оне пренете у највећој мери
са предлошка, или су плод датог преписивача. Тако, колебање око
писања Еноховог имена у Б говори о недовољном разумевању неког у преписивачком низу и стога посезањем за преиначавањем.
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Док се име Енох у Н јавља устаљено (мада у варијантама énoxy и
&énoxy), дотле се оно у Б замењује именицом јуноша на местима где
му се Господ или анђели обраћају да буде одважан и да се не боји:
dryzai ünoùé né boi sé 309а, 316а, 316б, 317а-317б. У свим осталим
случајевима, па чак и када је вокатив у питању (énoùé 311б, 312а,
318а, 320а, 320б, 321б, или у графијској варијанти énwùé 320а), то
име остаје непромењено.
Према основним правописним појавама у препису Б могу
се пратити већа или мања одступања од неког чвршћег система.
Правопис овог преписа одликује се приличном неуједначеношћу и
недоследношћу. Посматрају ли се крајеви слогова који се завршавају сугласником, видеће се да су они обележени не само на један,
него на три начина. Пада у очи да се најчешће на таквим местима
налази танко јер, а потом нешто мање дебело јер. Поред ова два
знака јавља се повремено и пајерак. Скоро да нема правила када се
који од ова три знака пише. Немајући изграђен чврст и уједначен
однос према овој правописној појави, писар је скоро слободно и
према тренутном нахођењу бирао један од три знака који сасвим
равноправно учествују у означавању исте појаве. Тако се могу
наћи исте речи и облици који су писани на различите начине: azy
309а, 310б, 318а (2х), 318б, 320а, 320б (2х), 321а (3х), 321б (2х),
322б (3х), 323а, 324а, 325а, 326а, 326б, 330а : az° 318б, 322а, као и
az 322а, 325а. bésplytn¥ix[y] 319б : bés°plyt°n¥ix[y] 315б. vamß 323б
: vamy 309б, 325а, 325б, 326б. vélikß 315б : véliky 322а, 324б, 330а.
vrémény 314а, 329б : vrémén°nom¹ 313б; vß 308б (3х), 315а (2х), 316а
(4х), 317б (2х), 318б (2х), 319а, 321а (2х), 321б (2х), 323а, 323б (4х),
324а, 325а (3х), 326а, 326б (2х), 327а (2х), 327б (2х), 328а, 330а
(3х), 330б (2х) : vy 309а, 309б, 311а, 311б (2х), 312б, 314б (2х), 316б,
317а, 318а (2х), 319а, 320а, 320б, 321а, 322б, 323а, 323б (2х), 324а,
325а, 325б (4х), 326а (3х), 328а (5х), 329б, 330б; vßsak¹ 315б, vßsé
326a, vßshx[y] 314a : vyshmy 312б : v°sa 312б, 314а, 317б (2х), 318а,
320б, 322б, 325б, 326а, 326б, 327а, 327б, 329а, v°sak¹ 319б, v°saka 325а
(2х), 327б, v°sakaa 319б, v°sako 319б, v°sakogo 326a, v°sakoi 327б, 328a,
v°saky 310а, 311а, 327б, 328б, 329б, v°sé 311а (4х), 315а, 319б, 320а
(4х), 321б, 324а, 326а, 326б, 327а, 327б (4х), 328б, 330а, v°sém¹ 327б,
v°sémi 315б, v°sémy 326б, 327б, v°s¹ 323a, v°shmy 321a, v°shm° 319б,
v°si 316a (2х), 320б, 323б, 329а (3х), 329б, 330б, v°sú 318б, 329a,
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v°sy 311б (мада и као vsa 309а, 316б, 321а, 323б, vsak¹ 320a, vsakogo
325a, 326a, vsaky 319б, vsak¥é 328a, vsé 315б (2х), 319б, 320а, 327а,
327б (2х), vségo 313a, 328a, vséx[y] 317б, vshmy 329a, vshx[y] 315б;
v¥ù°n¥im[y] 319a : v¥ùn&éé 326б, 330б, v¥ùn¥ix[y] 320a; vhmy 309б,
322б : vhm° 330a; vhq°naa 314a, vhq°ny 320a : vhqny 319б; gady 319б :
gad° 327б; zapady 313б : zapad° 313б, zapad°naa 314б, zapad°n¥imi 313б,
314a, zapad°n¥mi 314б, zapad°n¥ix[y] 313б; izß 309a : iz° 316a, 316b,
322a; imß 320б : imy 318а, 319б, 321а (2х); kß 309а (2х), 309б, 310б
(2х), 311б, 312а, 313а (2х), 314а, 315б (2х), 316а, 316б (3х), 317б
(2х), 318б, 319а, 320а, 321б, 322а (2х), 322б, 323б, 326б, 329а: ky
309б, 318а, 319б, 327a : k° 329б, 330a; lédß 322б : lédy 312a; moémß
316б : moémy 308б (2х), 323б; moimß 317б (2х), mwimß 318a : moimy
309а, 320б; nimß 327a : nimy 309a, 310б; prokléty 326a: proklét°
326a (2х); svoimß 309a, 309б, 314б, 315б, 321б : svoimy 330б; sß
309a, 313a (2х), 321а, 326а, 326б, 330б: sy 310б, 313а, 316б, 317а
(2х), 327а, 330а; sßvléqé 317a : syvléci 317a; sßvryùén°naa 318a :
syvryùaét[y] 314б; sßvh\aùé 329a : syvh\aùa 310б; sßglédax[y] 317a
: syglédaé 326a, syglédaüty 320a, syglédaxy 322б; sßnidé 329a : synidé
327a; sßnid¥ 320a : synid¥ 319a; sßtvority 321a : sytvorit° 328a;
sßt°voriti 318б (2х), 320а, 321б : sytvoriti 320a; sßt°vorivy 320a,
sßt°vorix[y] 318a, sßt°vor¥ 314a, 328б : sytvoriù(é) 309б, syt°vor¹
321a, syt°vorét(y) 309a, 311б, syt°vori 324б, 327а, 327б (2х), 329а,
syt°vorï 328б, syt°vorily 324б, syt°vorimy 326б, syt°vorité 326б,
syt°vor¥ 329б, syt°vor¥ix[y] 319б, 320б, syt°vor¥x[y] 319б; tvary 318б
(2х), 325б, 327а, 329а, 329б : tvar°nogo 329a : t°vary 323б; thmy 325a
: thm° 311б; ùéstokr¥lycy 315б : ùéstokr¥l°ci 316б.
Код обележавања волканог л и вокалног р такође преовлађује неуједначено стање. Према пракси других рукописа, у
којима се равноправно јављају танко и дебело јер, често на таквим
местима стоји овај други знак. Овде се, опет, као резултат писаревог нахођења, уз вокално л и вокално р најчешће појављује танко јер, ретко дебело јер и сасвим усамљено пајерак: bésplytn¥ix[y]
319б, bés°plyt°n¥ix[y] 315б, blysté\i sé 317a, blysté\ix[y] sé 315a,
zémlynago 310a, 322a, 327a, zémlyn¥i 310a, zémlyn°noé 330a, klynú sé
325a, mlyqanïa 324б, naplynóüty 323a, prhmlykoùé 318a, údlyjénïü
313a; vryxú 319a, vryx¹ 319б, vhtryn°n¥é 323a, dryzai 309a, 316a,
316б, 317a, jrytv¹ 328a, iskryn&ém¹ 325б, ispryva 318a, mryz¥ty
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328б, nakrymit¥ 312б, wt[y]vrygoùé 321a, wt[y]vryzaéty 325б,
wt[y]vryzwx[y] 318б, wt[y]vrysta 313б, wt[y]vrysty 323a, potryphxy
322б, pryvïé 321б, pryvoé 309б, 323a, pryv¥imi 313б, prhtryg°nét
sé 319б, prhtryphty 311б, pryséi 323a, r°cité 326a, skryb¥ 330a,
sßdryg°núty 322б, syvryùaét[y] 314б, sßvryùén°naa 318a, symryty 322a,
329б, symryt°ny 310б, tvrydo 319a, tvryd¥ 319a, tvryd° 319б, tryphté
325б, trysty 317б (2х), 319б, útvrydi s(é) 319a, útvryd¥ix[y] 319a,
qétvrytémi 313б, qétvrytoé 312б, qétvryt¥mi 313б, qryno 319a.
Удвојени сугласници најчешће се означавају тако што је
између њих пајерак (bézydn°n¥m[y] 319a, vhtryn°n¥é 323a, néprhstan°n¥imy 311a, 315a, 322a, nétlhn°nh 330a, prhv¥ù°ùïi 319a), док су
само усамљени остали без икаквог раздвајања (bézakonn¥i 330a,
prhmhnna 324a).
Несразмерно су ређи случајеви неписања танког или дебелог јера, као и пајерка на крају речи. Такво необележавање скоро
да се уобичајило код повратних глагола. По свему судећи, овакви
глаголи сматрани су неодвојивим од повратне заменице, али је,
с друге стране, необично то што није обележаван спој два сугласника. Следећи примери указују на такву правописну појаву:
boit sé 323б, vés(é)lit sé 315б, vßznosét sé 322б, vßzvratit sé 324a,
vßz°boóx sé 316б, izywbliqit sé 326a, isty\aüt sé 323a, nasladix sé
315a, nas¥tit sé 328б, óvét sé 321б, plakax sé 323б, pokaraüt sé 320б,
poklonét sé 321a, poklonix sé 309a, poklonix sé 317a, poklonix sé 318a,
pomolit sé 310б, poq°t¹t sé 329б, potréb¥t sé 320a, potréb¥t sé 320б,
prhmhnóüt sé 314б, prhtryg°nét sé 319б, prik¹pét sé 329б, prik¹pit sé
330a, priqitaüt sé 314б, rwdiv sé 323б, skonqaét sé 329б, spú\aüt sé
322б, sßgrozit sé 321а, sßxranit sé 330a, sykrúùit sé 321a, xvalét sé
312a, wskor(y)b°lóx sé 308б. Тек у неколико случајева код повратних
глагола исписан је пајерак на очекиваном месту: vyskloniv° sé 319a,
kon°qaüt° sé 313б, rwdil° sé 323б, skon°qaét° sé 330a, úboax° sé 316a.
Још само у ређим случајевима споменута три знака не обележавају
завршетке појединих предлога или једносложних речи. Приметно
је да се после оваквих речи јављају сугласнички почеци неких
других речи, те их у таквом споју и наводимо: az jé 322a, 325a
(мада и az° jé 318б, 322a), iz rúk¥ 317б, iz n&égo 318б, is tébh 318б,
k tébh 309a, 320б, k tom¹ 316б, 329б, s thma 316б.
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Означавање вокала у спроведено је на два уобичајена начина, коришћењем знакова ú и ¹, при чему је први присутан скоро
двоструко више (310 случајева) у односу на други (157 примера).
Рекло би се да је писар ова два знака бирао више према неком
тренутном осећању него што би се том приликом држао какветакве правилности. То најбоље потврђују исте или сродне речи и
са једним и са другим знаком: azúxana 329a : az¹x(a)na 327a; b(og)ú
330б : b(og)¹ 310б; búdi 318б, búd¥ 318б, búdéty 322a, 325a, 325б,
327б : b¹d¹ty 326б, 329б, 330a, b¹déty 329б, 330а (2х); vsú 312б, 327а,
v°sú 318б, 329а : v°s¹ 323a; vryxú 319a : vryx¹ 319б; vyzdv¥g°nústa
315б : vßzdv¥g°n¹sta 312б; vyxodú 313б : vysxod¹ 313б; drúgoé 314a :
dr¹goé 311a; émú 322a, 328a : ém¹ 316a, 317б, 322б, 325а, 326а, 329б;
idú\i 326б : id¹ 310б, 316б; jivú\éi 323б : jiv¹\ïix[y] 319б;
koémújdo 313a : koém¹jdo 314б; kolésnicú 314б : kolésnic¹ 313a,
kolhsn¥c¹ 314a; licú 315a : lic¹ 324б; múja 308б, 309б, 310а,
311б, 312а, 312б, 313а, 313б, 314а, 315а (2х), 315б, 316а, 316б (2х),
321а, mújémé 310б, múji 329a, 330б, mújy 328б: m¹ja 309a, 309б,
310б (2х), 311б, m¹jé 321б; mhrú 322б : mhr¹ 323a; mogú\é 312б,
mogú\ïi 325б : mog¹\é 312a-312б; n&émú 318б : n&ém¹ 316б, 319a;
pi\ú 319б : pi\¹ 311a; pogúbl&énïé 328б, 330a, pogúb¥ti 325б, 328б
: pog¹bhty 322б; poslúùaité 327a, poslúùanïé 327б : posl¹ùaé 315a,
posl¹ùax[y] 309a, posl¹ùaü\i 310б; protivú 325б : protiv¹ 313б;
razdrúùi 318б : razdr¹ùi 318б; razúmhéty 324a, <ra>zúmhùé 330б :
raz¹ma 324б, raz¹mhti 313a, raz¹mhüty 321б; rwdú 321б : rod¹ 311a;
slújéty 311б, slújé\é 316a, slújiti 311б : sl¹jé\é 315a; sú\éé
327б, sú\éma 310б, sú\i 319a : s¹\ïi 313a; trébú 328a : tréb¹éty
325a; trúdy 326a, trúd¥ 326a : tr¹da 330a; tú 310б, 311а, 312а
(2х), 313б, 315а, 315а, 315б, 320а, 323б : t¹ 310a, 323б; túd[ú]
312б, 315а, 315б, 323a : t¹dú 311б; úgotova 325a, 328a, úgotovano
312a, 312б, 325a, úgotovanoé 311б, úgotov¥ix[y] 319б : ¹gotovano
311б; wt[y]stúpaüty 316a, wt[y]stúpaü\é 316a, wt[y]stúpi 316б,
wt[y]stúpn¥ci 310б : wt[y]st¹paité 309б, wt[y]st¹p¥ 330б; qislú
314б : qisl¹ 313б; ql(ovh)kú 324б : ql(ovh)k¹ 324б, 325а, 327б.
Поред тога, само ретко јављају се речи у којима су употребљена
оба ова знака: múj¹ 310б, rúk¹ 326a, súd[i]m¹ 324б. Ако би се могло говорити о некој већој писаревој наклоности према једном
од ових слова, онда се примећује да су речи које почињу самогла215

сником у скоро у свим случајевима (њих 73), осим једног, исписани знаком ú.
Коришћење знака јат доноси својеврсну слику неуједначености. У највећој мери оно је исписано на правим местима, али
од укупно 474 случајева његове појаве постоје места где је дошло
до замене словом е. Ово је иначе уобичајена појава у српскословенским рукописима, што су потврдили бројни примери. У препису Б налази се прегршт таквих замена: idéxú 316a, w lhté 324a, na
rékax[y] 315б, na rékax° 319a, pojivété 323б, potrébiti 326a, potréb¥t
sé 320a, 320б, prostréxy 319a, rék¥ 311a, sévéry 311б, sékwx[y] 319б,
trébú 328a, t°voré\ïimß 312a. Док су наведени случајеви остали без
напоредних речи у којима је јат остало, дотле је низ других примера
који имају одговарајућу паралелу са супротним дешавањем: vrhmé
322б, 328б : vrémé 308б, 326б; vrhména 314б, 317б, 328б, 329б :
vréména 329б; vrhménwm[y] 313a, vrhmén¥ 315б : vrémény 314a, 329б,
vrémén°nom¹ 313б, vrémén¥m[y] 313б; vrhtila 317б : vrétéily 317б,
318a, vrétilov¥ 317б; vshmy 329a, vyshmy 312б, v°shm° 319б, v°shmy
321a : v°sémy 326б, 327б, v°sémi 315б, vsém¹ 324a, v°sém¹ 327б; vshx[y]
315б, 325б, vßshx[y] 314a : vséx[y] 317б; vhky 325a, 329a, 329б (3х),
330a, vhka 320б, vhk¥ 316б, 317б, 324б, 326а, 328а (2х), 330б (2х),
vhcé 328a, 329б : vécé 327б; drhvo 311a (4х) : drévo 311a; kolhsn¥ca
312б, kolhsn¥c¹ 314a, kolhsn¥céü 313a, kolhsn¥ci 313a : kolésn¥ca
314б, kolésnic¹ 313a, kolésnicú 314б; lhpo 319a : lép°ùé 323б;
lhtaax¹ 310a : lété\é 313a, 314б; mnh 309a, 309б, 311б, 312а, 316а,
316б (3х), 317б, 320a, m°nh 318a, 320б, 322б : m°né 327a; posrhd[h]
316a : posrédé 311a; privédh 327a : privédé 317б, 327b; phnïa 315б,
phnïé 315б, phnïémy 311б : pénïé 309a; snhj°naa 310a, 322б : snégy
322б; syvlhkoùé 312б : syvléci 317a, sßvléqé 317a; tryphn¥ 325a :
trypénïi 328a; q(y)st(y)nhi 324б (2х) : q(y)st(y)néi 324б.
На слично стање наилази се и код знака јери. Међу 497
његових јављања извесни од њих имају одговарајућу паралелу у
истим речима у којима је дошло до замене овог знака словом и:
ag(y)g(é)l¥ 310a (сви наредни примери ове речи налазе се у номинативу множине), 310б, 311а, 312а, 313а, 314а, 315а (3х), 315б (4х),
321б, 322б, 326б, 330б : ag(y)g(é)li 310a (ном. мн.); bl¥jn&ém¹ 324a :
blij°nik¥ 329a; vélik¥ 319б, 322а, 329б, vélik¥é 313a, vélik¥i 318б,
323a, 313a, vélik¥ix[y] 315a : véliki 330a; vid¥m¹ 318б, vid¥té 326a:
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vidimo 318б, vidity 326a; vßzdv¥g°n¹sta 312б : vßzdvig°núti 311б;
v°séd¥xan°no 311a : dixaanïémy 323a; g(ospodh)v¥ 314a, 316a, 323б,
329a : g(ospodh)vi 318a; g(o)s(pody)n¥imy 316a, 316б : g(o)s(pody)nimy
309б, 315б, 316б, 326б, 317а, 329а; d(y)n¥ 329б : d(y)ni 311б, 313б,
313б, 318а, 318а, 321б, 321б, 325а, 327а, 329б; ézd¥ty 318б : ézdity
312б; kn¥gax[y] 320a, 326a, kn¥gy 318a, kn¥g¥ 320a, 326б : knigy
317б, knig¥ 308б, 317б (2х), 320б, 321б; kolésn¥ca 314б, kolhsn¥ca
312б, kolhsn¥c¹ 314a, kolhsn¥céü 313a, kolhsn¥ci 313a : kolésnic¹
313a, kolésnicú 314б; mhr¥lo 325a : mhriléx[y] 326a; pét¥m¥ 313б :
pét¥mi 313б; pog¥bnéty 321a, 330a (2х), pog¥bn¹ty 329б : pogibnúty
309б; postav¥ 329a (2х) : postavi 318a, 322б, 330б; potréb¥t 320a,
320б : potrébiti 326a; prhvés¥ 323a : prhvési 323a; pryv¥imi 313б:
pryvïé 321б; rad¥ 326б, 329б : radi 324б (2х), radï 310б, 325б;
raz°l¥qïa 315a : razliqïa 317a; r¥zoü 324a : rizoü 311б, riz¥ 317a, rizy
317a; slav°n¥i 317a, 317б, 324б, slav°n¥x[y] 315a, slav°n¥ix[y] 316б,
317a : slav°nïi 316a; stan¥ 316б : stani 317б; svoim¥ 312a : svoimi
310a, 317a; syt°vor¥ 329б, syt°vor¥x[y] 319б, syt°vor¥ix[y] 319б,
320б : sytvoriti 320a, sytvorit° 328a, sytvoriù(é) 309б, syt°voréty
311б, syt°vorét(y) 309a, syt°vori 324б, 327a, syt°vori 327б (2х), 329a,
syt°vorï 328б, syt°vorily 324б, syt°vorimy 326б, syt°vorité 326б;
tryphn¥ 325a : trypénïi 328a; új°n¥ci 323a : újnik¥ 310б; xod¥ty
314б : xodity 312б, 314б, 324a; xranil°n¥cé 325a, xranil°n¥cy 317б :
xranil°nic¹ 310a; wb¥dimom¹ 324a : wbid¥mimy 311б, wb¥dimi 321a;
wt[y]st¹p¥ 330б : wt[y]stúpi 316б. Необичан је случај са речју
rib¥ 319б, за коју би се у наведеном облику очекивало да има
два јери, што се није остварило, јер је у првом слогу дошло до
његовог преласка у и.
У означавању прејотованих вокала остварена је само делимична доследност. Кроз препис се преплићу примери двојаког
приступа. То се најочигледније запажа код истих речи, које се
једном приликом јављају са прејотацијом, а другом без ње. Наспрам стотинак случајева писања прејотованог а стоји седамдесетак речи у којима би се очекивало да тај знак постоји, међутим,
уместо њега наилазимо на обично а. Неке речи чак се чешће у тим
приликама исписују без прејотације него са њом: moó 325a : moa
309б (2х), 316б, 320а, 322а (2х), 322б, 323б (2х), 324а, 325а, 326а,
326б (3х), 328а, 329а, 330а; stoóti 317б : stoanïé 316a; wdhóti
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311б, 324a : wdhanïé 309a, 310a, wdhati 312б. Нарочито се то
очитује код спојева десетеричног и које долази испред а, при чему је само једанпут исписана прејотација (wblïó 309a), док су сви
остали случајеви остали необележени: b(o)jïa 326б, vidhnïa 311a,
vßzdaanïa 325б, jitïa 317б, znaménïa 318a, izmhn&énïa 318a, imhnïa
312a, 324б, ischl&énïa 328a, kaménïa 319б (2х), mlyqanïa 324б, néb¥tïa
318a, osnovanïa 326a, prhxojdénïa 310a, phnïa 315б, raz°l¥qïa 315a,
razliqïa 317a, rúkopisanïa 320б, 321б, 326a, skotïamy 327б, úqénïa
315б, ústavl&énïa 318a, xojdénïa 312б, qaanïa 330a, qarodhanïa 312a,
ùystvïa 310a, 312б (2х), 314а, 317б, 318a, wbaanïa 312a, wsnovanïa
318б, wsnovaanïa 319a.
Двојакост је присутна и код обележавања прејотованог е.
Она се посебно показала на почецима речи. Осим малобројних случајева у којима је у овом положају исписана само реч јест са прејотацијом, други примери показују да се у истим приликама ова
појава није бележила: &ésty 325a, 325б; &és(ty) 312б, 314б, 324б (2х),
326a, 326a : ésty 325б, 310б; és(ty) 311б (2х), 312а, 320а (2х), 321б,
322а (3х), 324а (2х), 324б (2х), 327б. Још је дужи низ речи које
на свом почетку имају само е без ознаке за прејотацију: é 319а,
321б, 324а, 325б, 328б, édino 319a, 327б; égda 308б, 309б, 311а,
313а, 313б, 314б, 320а, 327а, 328б (4х), 329б; его 309б, 316а (2х),
316б, 317а (4х), 318а, 321а, 324а, 328а, 328б, 329а (2х), 330а, 330б
(2х); égojé 328a; édinogo 316б (2х), 317б, 322а, 327б; édinom¹ 311б,
315б; édinomy 319a; édinovlast¥ 320б; édinovlastïü 320б; édiny
308б, 317а, 318б, 327б, 329б; édinystvïé 321a; éjé 311б, 322б, 325б;
éza 325a; ézd¥ty 318б; ézdity 312б; éz¥ka 324б; éléwm[y] 317a; élika
320a (2х); élikaa 309a, 320а (2х), 320б (2х); éliko 309б, 318а, 321б,
322а (2х); élikoj(é) 318a; émú 322a, 328a; ém¹ 316a, 317б, 322б,
325а, 326а, 329б; émúj(é) 324a; ésmy 321б; étéra 319a; éü 308б (2х),
309а (3х), 312б (4х), 314а (3х), 314б (3х), 316б, 327а.
Сасвим је обрнуто стање код обележавања меких сугласника
њ и љ. Они су много више означавани прејотованим е (bl¥jn&ém¹
324a; v¥ùn&éé 326б, 330б; vßn&égda 316б, 330a; zan&é 314б, 316б, 320б,
322а, 322б, 325б, 328б; zan&éjé 326a; izmhn&énïa 318a; iskryn&ém¹ 325б;
iskryn&ém¹ 325б; n&égo 318б, 325а, 316б, 319а; n&émú 318б; n&ém° 311a,
312б, n&ém[y] 318б; n&ém°jé 324a; raz°qin&énïé 314a; rasq¥n&énïé 314a,
314б; vol&éü 310б; vßskolhbl&éty 323a; g(lago)l&é 317б; g(lago)l&éi
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326a; g(lago)l&ét(y) 324a; zéml&é 319б, 321б, 330б; ischl&énïa 328a;
pogúbl&énïé 328б, 330a; postavl&én°n¥imy 313a; úmal&énïü 313a;
ústavl&énïa 318a; xranitél&éi 322б; óvl&énïé 308б) и тек у усамљеним
случајевима остајали без тих обележја: poj°néty 324a; bolé 310a;
sßstavlénïé 330a. Сасвим су ретки случејеви у којима се глас њ
појављује у двојаком писању: g(ospody)n&é 324б : g(ospody)né 322a,
328б, g(o)s(pody)né 316б; wg°nó 319б : wg°nanago 322б.
Једначења сугласника по звучности спроведена су делимично. Док се на појединим местима усклађује додир звучних и
безвучних сугласника њиховим једначењем (béskonyqn¥i 325a,
329б; bésplytn¥ix[y] 315б, 319б; rasq¥n&énïé 314a, 314б), у другим
случајевима тај процес није означаван: béz°kon°q°n¥é 318a-318б;
béz°kon°qn¥i 330a; béz°plod°naa 311a; béz°priklad°no 322a; niz°p¹st¥ty
330a; raz°qin&énïé 314a; raz°qtox[y] 324a.
Одређени придевски вид пропраћен је углавном спојевима
знакова јери и осмеричног и. Врло ретко појављује се десетерично
и испред његовог осмеричног парњака (b¥v°ùïix[y] 330a, jiv¹\
ïix[y] 319б, mogú\ïi 325б, prhv¥ù°ùïi 319a, slav°nïi 316a, s¹\ïi
313a, t°voré\ïimß 312a), или се удваја слово а (bézboj°naa 312a,
béz°plod°naa 311a, bl(a)gaa 317a, b(lago)s(lo)vén°naa 323б, vélikaa
313б, 324б, volnaa 319a, v°sakaa 319б, vhq°naa 314a, golot°naa 310a,
322б, élikaa 309a, 320a (2х), 320б (2х), zapad°naa 314б, kor¥stv¹émaa
324a, lht°naa 314б, mnogaa 324б, 328a, nosé\aa 318б, wblaq°naa 322б,
pravéd°naa 324a, promhtaémaa 324a, pústoù°naa 321a, sl(y)n(y)q(y)naa
317a, snhj°naa 310a, 322б, stoé\aa 318a, sßvryùén°naa 318a, xodé\aa
318a) и е (alyqü\éé 312б, v¥ùn&éé 326б, v¥ùn&éé 330б, mirúü\éé
326a, paré\éé 327б, svoéé 317б, svoéé 327а, svoéé 329б, stoé\éé 330б,
sú\éé 327б). Неизбежна колебања приметна су и у овом подручју.
Уколико је било потребе да се у одређеним случајевима ова граматичка категорија обележи, није се настојало да се она спроведе у потпуности. Пошто постоје примери као што су <a>sp[i]d¥i
vélik¥i 323a, kam¥ky vélik¥i 318б, или svhta vélikaago 317a, qüd[y]
vélik¥ix[y] 315a, онда је сасвим очекивано да се одређени вид
означи и у сличним другим приликама (wgny vélik¥ 319б, znoi
vélik¥, 322a, súd[y] vélik¥, 329б, као и: svhta vélikago 319б, znoa
vélikago 322б, súda vélikago 326a, súda vélikag(o) 325б, s<¹>d<a>
vélikag(o) 327б) што није учињено.
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Са свим овде изнетим неуједначеностима делује неочекивано да не постоје вокализације полугласника, које су иначе присутне у бројним другим рукописима како из времена из ког потиче
препис апокрифа о Еноху, тако и из ранијих векова. Такође нема
случајева који би показали прелаз в у у, што говори о јечем везивању за норме српскословенског као књижевног језика.
Према свему реченом може се закључити да у препису Б
постоје велика ортографска колебања и превирања, која указују на
губљење чвршћег система писања, насталог можда већ у самом
предлошку, или неком још ранијем периоду. Као да се не назиру настојања самог преписивача, чији нам је труд остао сачуван у овом
рукопису, да допринесе већем уједначавању евентуално затеченог
разноликог правописног стања. Ипак, овај српски препис апокрифа
о Еноху данас је једини сачувани и стога његово издање има своје
место у даљим проучавањима и других словенских преписа. У
додатку доноси се текст апокрифа о Еноху према препису Народне
библиотеке у Бечу, под сигнатуром Slave 125.
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[308б] A sé knig¥ tain¥ b(o)jïé óvl&énïé1 énoxwv¥èÔ

Vß vrémé wno égda isplyni mi s(é) t*ô≈*ô i é*ô lht„. m(h)s(é)ca v„torago
vß naroqit¥ d(y)nyô prhb¥vax[y]2 vß dom¹ moémy édiny wskor(y)b°lóx
sé3 plaqa wqima moimaô i poqivaxy na wdrh moémy spé i óvista mi sé
dvaa múja4 prhvélika zhloô takoü jé nikolijé né vidhx[y] na zémliô
licé éü, óko sl(y)n(y)cé svhté sé wqï éü, || [309a] óko svh\i goré\iô
izß ústy éü wgny isxodéiô wdhanïé éü i5 pénïé razliqnoô a rúch éü óko
kr¥lh zlathf6 ú glav¥ wdra moégoô i vßzvasta mé iménémy moimyô azy
vyz°b°núv° wt[y] s(y)na svoégoô i ú ódr¥ix[y] vßstavy poklonix sé imaô
i wblïó s(é)7 licé moé wt[y] strax[a]ô i rékosta kß mnh m¹ja dryzai
ünoùé8 né boi séô g(ospod)y prhvhqn¥i posla n¥ k tébhô sé t¥ d(y)n(y)sy
vßsxodiùi sß nami9 na n(é)b(é)saô g(lago)li t¥ s(¥)nwm(y) svoim[y]
domoqéd°cém[y]10 svoimyô vsa élikaa syt°vorét(y) vy dom¹ tvoémyô i
nik°tojé tébh da né i\étyô don°déjé vßz°vratit(y) té g(ospod)y kß
nimyô i posl¹ùax[y] niz¥idwx[y]11 vßzvax[y] s¥n(¥) svoé méçúsailwma
i régima || [309б] i povhdax[y] ima éliko12 g(lago)lasta kß mnh mújaô i
sé qédh moi né vhmy kamo gréd¹ô ili qto mé sré\étyô i n(¥)nó qéda moa
né wt[y]st¹paité wt[y] b(og)aô prhd° licémß g(o)s(pody)nimy xoditéô
i súd°b¥ égo xranitéô i né poklonité sé b(o)gwm(y) pústoù°n¥im[y]ô
b(o)gom(y) ijé né sytvoriù(é) ni n(é)ba13 ni zémlüô ti pogibnúty i14
úvhrété sr[y]d[y]cé vaùé vy strax[y] b(o)jïiô i n(¥)nó qéda moa niktojé
méné né vßz¥skaiô don°déjé vßz°vratit° mé g(ospod)y ky vamyèÔ èÔ èÔ
Vßsxojdénïé énoxwvo na ôa*ô15 n(é)boèÔ
I b¥sty égda gla(gol)ax(y) s(¥)nomy svoimß i vßzvasta mé m¹ja, i
vßzésta mé na kr¥lh svoiô i vßznésosta mé na pryvoé n(é)boô i postavista
mé tamoô i privédosta mé prhd° licé || [310a] moé16 starhiùin¥
vl[a]d[¥]k[¥] zvhzd[y]n¥ix[y] qinovyô i pokazaùé mi ùystvïa ix[y]ô i
prhxojdénïa ix[y] wt[y] goda do godaô i pokazaùé mi ôs*ô ag(y)g(é)lyô i
pokazaùé mi t¹ moré prhvéliko bolé mora zémlynagoô i ag(y)g(é)l¥ lhtaax¹
kr¥l¥ svoimiô pokazaùé17 mi xranil°nic¹ wblak(a) wt[y]núd[ú]jé18
vßsxodéty i isxodétyô i pokazaùé mi skrovi\a snhj°naa i golot°naaô
i ag(y)g(é)l¥ groz°n¥é xrané\ix[y] skrovi\aô i pokazaùé mi skrovi\
a ros¥ô óko masty masl¥n°n¹ô i ag(y)g(é)li xrané\é skrovi\a ixyô i
wdhanïé ixy óko v°saky cvhty, zémlyn¥ièÔ
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Vßsxojdénïé v°torwé énwxwv(o)èÔ19
I postavista20 mé múja i vßznésosta21 na v°toroé n(é)boô i pokaza||sta
[310б] mi tú újnik¥ sßblüdém¥ súda béz°mhr°nóô i vidhxy
wsújdén°n¥ plaqü\aô22 i g(lago)lax(y) mújémé sú\éma23 sy mnoüô
qto radï sïi múqimi sút(y)ô i rékosta mi m¹ja sïi wt[y]stúpn¥ci
g(ospody)ni né posl¹ùaü\i glasa g(o)s(pody)nóô ny svoéü vol&éü syvh\
aùaô i jal° mi b¥s(ty) ix[y]24 §hloô i pokloniùé mi sé ag(y)g(é)l¥ i
rékoùé miô múj¹ b(o)jïi da b¥ ti pomolil° sé o nas(y) kß b(og)¹ô i
wt[y]vh\ax[y] kß nimy kto ésmy azy q(lovh)ky symryt°ny i da pomolü
sé25 o ag(y)g(é)léxyô kto jé vhsty kamo id¹ ili qto sré\ét° mé, ili
pomolit séèÔ
Vßsxojdénïé, na ôg*ô n(é)boèÔ
I postavista mé wt[y] t¹d(¹) m¹ja i vßznésosta mé na trétïé || [311a]
n(é)boô i posadista mé posrédé porwd¥ô i mhsto nésvhdomo dobrotoü
vidhnïaô i v°sé drhvo bl(a)gosvht°noô i v°sé plwd[y] zrhly v°sé braù°no
pr(¥)s(y)no k¥péiô v°séd¥xan°no i qét¥ri rék¥ mimotékú\ïi tix¥imy,
ùystvïémyô i v°saky rwd[y] dobryô rajdaü\ïi na pi\¹ô i drévo jiznynoé
na mhsté tomß na n&ém° jé poqivaéty g(ospod)y26 égda vßsxodity vy
raiô i drhvo to néskajémo dobrotoü bl(a)govon°stvaô i dr¹goé drhvo
vßskrai masl¥no toqaaùé maslo v°ségda27 plwdaô i nhs(ty) tú drhva
béz°plod°naaô i v°sé drhvo bl(ago)s(lo)vén°noô i ag(y)g(é)l¥ xrané\éô i
po rod¹ svht°l¥i §hloô i néprhstan°n¥imy gl(a)swmß || [311б] i bl(ago)s(lo)v¥im(y)28 phnïémy slújéty g(o)s(podh)vi po v°sy29 d(y)niô i
rékwx[y] koly bl(a)go mhsto sé §hloô i wt[y]vh\asta kß mnh m¹jaô
mhsto sé énoùé pravéd°n¥kwm[y] ¹gotovano és(ty)ô i éjé30 prhtryphty
napasti vy jivoth svoémyô i wzlobéty d(ú)ùé ix[y]ô i wt[y]vratéty
wqi wt[y] népravd¥ô i syt°voréty súd[y] pravéd°n¥iô dati xlhby alqü\
im[y] i nag¥é wdhóti i pokr¥ti rizoüô i vßzdvig°núti pad°ùaô i
pomo\i wbid¥mimyô ijé prhd° licémy b(o)jïimy xoditi31 tom¹ édinom¹
slújiti thm° bo és(ty) úgotovanoé mhsto sïé, vy naslhdïé vhqnoé
i vßz°dvignústa mé wt[y] t¹dú mújaô i vßznésosta mé na sévéry
n(é)b(é)saô i pokazasta mi mhsto || [312a] tú straùno §hloô i32 v°séka33
m¹ka i múqénïé na mhsti34 twm[y] t°ma i myglaô i nhs(ty) tú svhta ny
wgny i plaményô i mraky naxodity na mhsth tomß stúdény, i lédy, i
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tym°n¥ci, i ag(y)g(é)l¥ lüt¥i naprasn¥i nosé\é orújïé i múqé\é béz°
m(i)l(o)stiô i rékwx[y] koly straùno mhsto sé §hloô i wt[y]vh\asta
kß mnh múja, mhsto sïé énoùé, úgotovano és(ty)ô néq(y)stiv¥imy
t°voré\ïimß bézboj°naa na zémliô ijé dhlaütyô qarodhanïaô i wbaanïaô
i xvalét sé dhl¥ svoim¥, ijé kradúty d(ú)ùé ql(ovh)qé wtai, ijé
rhùéty, igo véza\éô ijé bogatéüty izowb¥daü wt[y] imhnïa qüjdaagoô
ijé mog¹||\é [312б] nakrymit¥ô gladwm[y] moréty alyqü\ééô i mogú\é
wdhati nag¥é i syvlhkoùé, ijé né poznaùé tvor°ca svoégoô ny pokloniùé
sé bwg(o)m(y) pústoùn¥imß simy vyshmy úgotovano &és(ty) mhsto sé
vy dostoanïé vhqnoéèÔ
Vßsxojdénïéô na ôd*ôé n(é)bo énwx[ovo]èÔ35
I vßzdv¥g°n¹sta mé wt[y] túd[ú] múja i vyznésosta méô na qétvrytoé
n(é)boô i pokazasta mi v°sa ùystvïa i xojdénïa, i vsú lúqü svhtaô
i sl(y)n(y)ca i m(h)s(é)caô i razymhr¥ ix[y] ùystvïé éüô i vidhx[y]
ùystvïa éü séd°mogúbnyô imaty svhty sl(y)n(y)cé paqé m(h)s(é)caô i
krúg(y) éü kolhsn¥ca na n&ém° jé ézdity kojdo36 éüô óko vhtry xodityô
nhs(ty) ima pokoa i no\y i d(y)ny xodé\ïimaô i vßz°vra\aü\ima séô ||
[313a] qét¥rï j(é) t¥é37 zvh§d¥ vélik¥éô s¹\ïi w désnúü kolhsn¥ci
sl(y)n(y)caô i qét¥ri w ùúéü,38 xodé\é sß sl(y)n(y)cémy v°ségdaô
ag(y)g(é)l¥ xodé\é39 prhd° kolhsn¥céü sl(y)n(y)q(y)noü d(ú)s¥ lété\
é40 ôv*fô* a ôv*fô* kr¥lh koémújdo ag(y)g(é)lú ijé miqét(y) kolésnic¹,
nosé\é ros¹ i znoi égda povélity g(ospod)yô sßniti na zémlü sß lúqami
sl(y)n(y)q(y)n¥miô i nésosta mé múja kß vystok¹ sy n(é)b(é)shô i
pokazasta41 mi vrata im¥jé vysxodity sl(y)n(y)céô i postavl&én°n¥imy
vrhménwm[y]ô i po wbyxojdénïémy m(h)s(é)ca vségo i po úmal&énïüô kß
údlyjénïü d(y)név¥ i no\éiô ùésty vrat(y) vélik¥ix(y), wt[y] vrat¥42
i véliqystvo ix[y] raz°mhr¥ix[y], i né mogwx[y] raz¹mhti véliqystva
ix[y]ô || [313б] i thm¥ im¥j(é) vyxwd¥ty43 sl(y)n(y)céô i idéty na
zapad° pryv¥imi vrat¥ isxodity d(y)ni ôm*ô i ôv*ô44 vtor¥im¥ vrat¥
ôl*ôé*ô qétvryt¥mi vrat¥ d(y)néi ôl*ôé*ô pét¥m¥45 ôl*ôé*ô ùést¥mi vrat¥
po wùystv¹ vrémén°nom¹ô *i vyxodity pét¥mi vrat¥ô ôl*ôé*ô d(y)niô
qétvrytémi ôl*ôé*ô46 kon°qaüt° sé d(y)nïé47 lhtaô po vyzvrat°nwm[y]48
vrémén¥m[y]ô i vyznésosta mé mújaô na zapady n(é)b(é)shmyô49 i
pokazasta mi vrata ùéstéraô50 vélikaa wt[y]vrysta po vyxodú vystoqnom¹
i protiv¹ im¥ jé zaxodity tú sl(y)n(y)céô po51 vysxod¹ vystoq°n¥ix[y]
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vratyô i po qisl¹ d(y)nom¹ô52 tako zaxod¥ty zapad°n¥imi vrat¥ô i53 égda
iz¥déty wt[y] zapad°n¥ix[y] vrat(y)ô || [314a] i vßzmút(y) qét¥ri
ag(y)g(é)l¥ vhn°cyô i vyznésúty54 g(ospodh)v¥ô a sl(y)n(y)cé obratity
kolhsn¥c¹ svoü i iz¥déty béz° svhtaô i vßzlojéty na ny pak¥ vhn°cyô
vßstoq°n¥ix[y] vratyô sé raz°qin&énïé pokazasta mi ag(y)g(é)la vratyô
im¥j(é) vßxodit(y)55 i isxodity, sé vrata sßt°vor¥ g(ospod)yô qasobérïé56
lht°noé skazaéty sl(y)n(y)cé57 a lún°noé drúgoé rasq¥n&énïé pokazasta mi
i58 v°sa ùystvïa éüô59 i vßshx[y] wbyxojdén¥ éü, úkazasta mi mújaô
i vrata éü úkazasta miô dvoó na dés(é)ty60 vrata kß vystok¹ pokazasta
mi61 vhq°naa im¥ijé vßxodity lúna po wb¥qn¥ixy vréményô tako i
zapad°n¥imi vrat¥ po wby||xwd¹ô [314б] i po qislú vßstoq°n¥ix[y]
vratyô tako vßxwdity62 i zapad°n¥mi vrat¥ô i syvryùaét[y] lhto dyn°m¥
ôt*ô i ô≈*ô i ôd*ômi63 izé\énim¥ xod¥tyô vy lhto ségo dhló, i za t¥ sé
r(é)qétyô kromh n(é)b(é)sh i lhtaô vy qislo d(y)nïi né priqitaüt séô64
zan&é prhmhnóüt sé vrhména lht°naaô i égda s°kon°qaüty zapad°naa vrataô
vyz°vra\aéty i idéty na vßstoqn¥é svhtwm[y] svoimßô tako xodity65
krúg(y) wkoly éü66 pod[o]bno néb(é)siô i kolésn¥ca éüô na nü j(é)
vßzlaz¥ty vhtry xodéi vlék¹\éô i kolésnicú éü dús¥ lété\é ùésty
kr¥ly koém¹jdo ag(y)g(é)lú sé &és(ty) rasqin&énïé lún°noéô i po sr[é]dé
n(é)b(é)siô vidhxy || [315a] vßor¹jén°n¥é voéô sl¹jé\é g(o)s(podh)vi
vß t√¨m°panéx[y] i wr°ganéx[y] néprhstan°n¥im[y] glaswm[y] i nasladix
sé posl¹ùaéèÔ
Vßsxojdénïé énoxovo na ôé*ô n(é)bo:Ô
I vyznésosta mé múja na pétoé n(é)boô i vidhx[y] tú mnog¥é voéô i
gor¥ vidhnïé ixy óko vidhnïé ql(ovh)qéô véliqystvo jé ixy paqé qüd[y]
vß67 vélik¥ix[y] i vßzésta mé wt[y] túd[ú] múja:Ô
I68 vßznésosta mé na §* n(é)boô i vidhx[y] tú sédym[y] qiny ag(y)g(é)ly
svhtl¥ix[y], i slav°n¥x[y] zhloô lica ix[y] óko sl(y)n(y)cé blysté\ix[y]
séô i nhs(ty) raz°l¥qïa licúô ili wbydrajaanïüô ili syprhlojénïü
wdéjdaô69 sïi stroéty izyúqaüty mir°skoé bl(a)goqinïé i zvh§d[y]noé
xojdénïéô i sl(y)n(y)q(y)noé i lún°noé ag(y)g(é)l¥ ag(y)g(é)l¥ ag(y)g(é)l¥
n(é)b(é)sn¥i sïi v°sé jitïé sß||miraüt[y] [315б] n(é)b(é)s(y)noéô stroéty
j(é) zapovhdéi úqénïaô i sladoglasïé i phnïéô i vßsak¹ xvalú slav°núô
t¥ jé ag(y)g(é)l¥ nad° vrhmén¥ i lht¥ô i ag(y)g(é)l¥ ijé na rékax[y] i
na mor¥ô i ag(y)g(é)l¥ ijé nad° plwd¥ô70 i travoü i k¥pé\ïimi v°sémiô
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i71 ag(y)g(é)l¥ i lüdéi vshx[y] i vsé jitïé stroétyô i piùúty prhd°
licém[y] g(o)s(pody)nimy, posréd[é] ixy ôz*ô çinikovy ôz*ô xérúvïimy
i ôz*ô ùéstokr¥lycyô édinom¹ glasúü\¹ kß sébhô i poü\é kß sébh
i nhs(ty) mo\i ispovhdati72 phnïa ix[y]ô i vés(é)lit sé g(ospod)y
pod[y]nojïémy svoimßèÔ
Vßsxojdénïéô énoxwvo na ôz*ô n(é)bo
I vyzdv¥g°nústa mé múja wt[y] túd[ú]ô i vyznésosta mé na
ôz*ô n(é)boô i vidhxy tú svht(y) vélikßô i vsé wgnyn¥é voé svoé73
bés°plyt°n¥ix[y] || [316a] arxag(y)g(é)ly i svht°loé stoanïé wstanim°skoéô
i úboax° sé i vßstrépétax[y]ô i postavista mé, múja posrhd[h]
ix[y], i g(lago)lü\a kß mnh dryzai ünoùé74 né boi séô pokaza mi iz°
daléqé g(ospod)a shdé\a na prhstolh svoémß, i v°si voi n(é)b(é)sn¥i,
qét¥ na sthpényô vßst¹paü\é75 poklanóxú sé g(ospodh)v¥ô i pak¥
wt[y]xojdaax¹ô i idéxú na mhsta svoa vß radosti i vß76 vés(é)lïiô i
vß svhté béz°mhr°néô a slav°nïi slújé\é ém¹ô né wt[y]stúpaüty i vß
no\iô ni wt[y]xodéty d(y)nynïü stoé\é prhd° licémß g(o)s(pody)n¥imy
i tvoré\é volü égo i v°si voi xérúvïm°stïi i séraçim°stïiô okr(y)sty
prhstola égo, né wt[y]stúpaü\éô || [316б] A ùéstokr¥l°ci77 pokr¥vaüt[y] prhstoly égo i poü\é prhd[y] licém[y] g(o)s(pody)n¥imyô i
vßn&égda vidhxy vsa wtidosta wt[y] méné mújaô i k tom¹ né vidhx[y]
éüô i wstaviùé mé, édinogo na kon°ci n(é)bú i vßz°boóx séô i padoxy
na lici moémß i posla g(ospod)y édinogo wt[y] slav°n¥ix[y] svoix[y] kß
mnh gavrïlaô i r(é)qé mi dryzai ünoùé78 né boi sé voiny poidé sy mnoü79 i
stan¥ prhd° licémy g(o)s(pody)nimyô vy vhk¥ô i rékwx[y] kß n&ém¹ úv¥
mnh g(ospod)i moi wt[y]stúpi d(ú)ùa moa iz° méné wt[y] strax[a]ô
i80 vßzov¥ kß mnh múja privéd°ùa mé, do mhsta ségoô zan&é thma
úpavax[y] i s thma id¹ prhd° licé g(o)s(pody)néô i vßsx¥ti mé gavrïily
ókoj(é) vysx¥taéty81 listy vhtrwm[y]ô i vßzét° mé i po||stavi [317a] mé
prhd° licém[y] g(o)s(pody)nim(y)ô i padwx[y] nicy i né mogwx[y] vidhti
g(ospod)a b(og)a, i poklonix sé g(o)s(podh)vi, i g(lago)la g(ospod)y b(og)y
mixailov¥ poim¥ énwxaô i syvléci égo i sy zémlyn¥ix[y]ô i pomaji égo,
maslwm[y] bl(a)g¥imyô i wblhcïi, vy riz¥ slav°n¥iô
i sßvléqé mé mixaily sy rizy moix[y]ô i pomaza mé éléwm[y]
bl(a)g¥im(y), i vidhnïé masla togo paqé svhta vélikaagoô i masty égo,
óko rosa bl(a)gaaô i vonó égo óko iz°mir°naô i óko lúqa sl(y)n(y)q(y)naa
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blysté\i sé82 i sßglédax[y] symatraé sé samy, i b¥ix[y]83 óko édiny
slav°n¥ix[y] i né bhùé razliqïaô i wtidé strax[y] i trépéty wt[y] ménéô
i g(ospod)y úst¥ svoimi vßzva méô i r(é)qé dryzai ünoùéô84 né bo||i
[317б] sé stani prhd° licém[y] moimß vß vhk¥ô i privédé mé mixaily,
arxïstratigy g(o)s(pody)ny, prhd° licé b(o)jïé iskúsi g(ospod)y slúg¥
svoé i r(é)qé kß nim[y] da vystúpity énwx[y] stoóti prhd° licémy
moimß vß vhk¥ô i pokloniùé sé slav°n¥i g(o)s(pody)n¥ i rékwùé da
vßst¹pityô i vyzva g(ospod)y vrhtila édinogo wt[y] arxag(y)g(é)ly
svoix[y], ijé múdry napisaé85 v°sa dhla g(ospody)nóô i r(é)qé g(ospod)y
vrétilov¥ vßzm¥ knigy wt[y] xranil°n¥cy i vßdai j(é)86 trysty énoxov¥
i pog(lago)l¥ ém¹ knig¥ i úskor¥ vrétéilyô87 i prinésé kß mnh knig¥ô
iz°ww\rén¥ izmirnïémyô i vydas(ty) mi trysty, iz rúk¥ svoééô i bh
g(lago)l&é mi v°sa dhlaô i b¥s(ty) i zémló i moré i vséx[y] stixi ùystvïaô
i jitïa i vrhména || [318a] lht(y)ô i d(y)ny ùystvïa i izmhn&énïaô i
zapovhdéi po vyúqénïéô i povhda mi vrétéily88 ôl*ô d(y)ni i ôl*ô no\iô i
né prhmlykoùé ústa égoô g(lago)lü\é, i azy né poq¥ix[y] ôl*ô d(y)ni, i
ôl*ô no\i piùé, v°sa znaménïaô i óko konqax[y] i napisax[y] ôt*ô≈*ô kn¥gy, i
vßzva mé g(ospod)y i postavi mé w ùúü sébh blizy gavrïila i poklonix sé
g(ospodh)viô i g(lago)la ky m°nh éliko j(é) vidh énoùéô stoé\aa i xodé\
aa i sßvryùén°naa mnoüô azy vyzvh\ú tébh prhjdé dajé stastéô ispryva
élikoj(é) sßt°vorix[y] wt[y] néb¥tïa vy b¥tïéô i wt[y] névid[i]m¥ix[y]
vy vidhnïé ni ag(y)g(é)lwm(y) mwimß né povhdaxy tain¥89 moéô ni
vßzvhst¥ix[y] imy tain¥ô ni ústavl&énïa ix[y]ô ni moé béz°||kon°q°n¥é
[318б] i néraz¹mn¥é raz°m¥ùlóé tvar¥ô i wt[y]vryzwx[y] svht(y) az° jé
posréd[y] svhta óko édiny név¥d[¥m]ix[y] proójdaxyô ókojé ézd¥ty
sl(y)n(y)cé wt[y] vystoka na zapad¥ pom¥sl¥ix° jé postaviti wsnovanïaô
i sßt°voriti tvary, vid¥m¹ô povélhx[y] vß prhispod°n¥x[y] da iz¥déty
idoily prhvéliky zlh im¥ vß qrhvh kam¥ka prhvélikaagoô i rékwx[y]
kß n&émú razdrúùi sé idoily i búd¥ vidimo rajdaémo is tébh, i
razdr¹ùi sé iz¥dé iz n&égo kam¥ky vélik¥i, i tamo nosé\aa v°sú tvaryô
üjé azy vysxothxy sßt°voritiô i vidhx[y] óko bl(a)go i postavix[y] i
prhstoly sébh i shdy na n&ém[y]ô
svhtov¥ g(lago)lax(y)ô vßz¥di t¥ v¥ùé i útvrydi sé i búdi ||
[319a] wsnovaanïa v¥ù°n¥im[y]ô i nhs(ty) prhv¥ù°ùïi svhta, ino
niqtojé i vidhx[y] vyskloniv° sé wt[y] prhstola moégo vyzvax[y] vß
prhispod°n¥ix[y] vtoroé, i rékwx[y] da iz¥déty wt[y] névid[i]m¥ix[y]
vy tvryd¥ édino vid[i]moô i iz¥dé arúxasy tvrydo i téj°ko i qryno
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§hlo i vidhx[y] óko lhpoô i rékwx[y] kß n&ém¹ synid¥ t¥ dol¹ i
útvrydi s(é) i b¥sty osnovanïé nij°n¥imß i nhs(ty) pod° tmoü niqtojé
wb¥v° jé étéra svhtwm[y]ô útlyst¥x[y] i prostréxy vryxú tm¥i
pút(y) vod¥ô i útvryd¥ix[y] kaménïé véliko, volnaa jé bézydn°n¥m[y]
povélhx[y] issox°núti na sú\i, na rékax° jé úpadoky bézdyny i mwry
sßbravy na édinomy mhsto,90 svézax[y] é91 igwm[y], i dax[y] po||sréd[é]
[319б] zéml&éô i moré prhdhly vhqnyô i né prhtryg°nét sé wt[y]
vod¥ tvryd° jé vydrúz¥ix[y]ô i wsnovax[y] vryx¹ vod¥ô92 ky v°shm°
jé voémyô n(é)b(é)sn¥ix(y) obrazwvax[y]ô sl(y)n(y)cé wt[y] svhta
vélikagoô postavix[y] na n(é)b(é)shx(y) da svhtity po zémliô wt[y]
kaménïa úséknúx[y] wgny vélik¥ i wt[y] kaménïa syt°vor¥x[y] voé
bésplytn¥ix[y]ô i vsé voé zvh§n¥é i xérúvim¥ i séraçïm¥ô i wçanimy
v°sé93 sékwx[y] wt[y] wg°nóô zémli jé povélhx[y] vyzrasti drhva v°sakaa
i gor¥ v¥sok¥éô i v°sak¹ trav¹ô i v°sako shmé shémoô prhjdé dajé né
syt°vor¥ix[y] d(ú)ùy jiv¹\ïix[y]ô i pi\ú imy úgotov¥ix[y]ô morú
j(é) povélhxy vßzrastïti i porod¥ti svoé rib¥ i vsaky gady lazé\ïi po
zémli i zvhr¥ô || [320a] i skot¥ i vsak¹ p°tic¹ péré\¹94 i égda skon°qax[y] v°sé povhdéxy95 moéi múdrostiô sßt°voriti96 ql(ovh)ka n(¥)nó
jé énwùé élika ti skazaxy i élikaa vidh na zémli, i élikaa napisa vy
kn¥gax[y] s¥ix[y] prhmúdrostïü moéü i97 úx¥tr¥ix[y] v°sé sytvoriti
sßt°vorivy w v¥ùn¥ix[y] i do nij°n¥ix[y]ô nhs(ty) tú svhtil°n¥ka,
azy samy vhq°ny i nérú<ko>t°vor°nyô i m¥sly moa svhtil°nik(y) és(ty)ô
i slovo moé dhlo és(ty)ô i oqi moi syglédaüty v°séô a\é priz¥raü na
v°sé to stoityô a\é li98 wt[y]vra\ú sé to vsé potréb¥t sé, poloji úmy
svoi énoùé i poznai g(lago)lü\ago tébhô i vßz°m¥ kn¥g¥ ójé napisaô i
daü ti sémïila ag(y)g(é)la, i rasúilaô i vyzvéd°ùaago kß mnhô i sßnid¥
na zémlüô || [320б] i skaji s(¥)nomy svoim[y] élikaa g(lago)lax(y) k
tébh i élikaa vidh wt[y] nij°nógo n(é)b(é)si i do prhstola moégoô v°sa
voinystva azy syt°vor¥ix[y] nhs(ty) protiv°lóéi sé m°nhô ili né pokaraé
séô v°si pokaraüt sé moém¹ édinovlastïü rabotaüty moéi édinovlast¥ô99
i100 dai jé imß knig¥ rúkopisanïa tvoégo qédwm[y] qéda i új¥kwm[y]
újik¥ô i rwd[y] vy rwd°, óko xodataiô énoùé moégo voévod¥ mixaila,
zan&é rúkopisanïé tvoéô i rúkopisanïé wt[y]cy tvoix[y] adama i
siçaô101 né potréb¥t sé do vhka, poslhd°nógoô óko azy zapovhdax[y]
ag(y)g(é)lwm(y) moimyô wr¥wxú i marïwx¹ô ókojé postav¥ix[y] na
zémli xar°tïü i povélhvati vréménw102 da synabdéty i rúko||pisanïé
[321a] wtyc[y] tvoix[y] da sybdétyô da né pog¥bnéty vß potopyô103
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ijé azy syt°vor¹ vy rodh tvoém(y) azy bo syvhmy zlob¹ ql(ovh)qü óko
né ponésút(y) ór°maô ijé vyz<d>v¥gwx[y] imy ni shüty shmény ójé
dax[y] imyô ny wt[y]vrygoùé órymy moiô i órymy iny vßsprïimút(y),
i vßshüty shména pústoù°naa, i poklonét sé b(o)gwm(y) súét°n¥im[y]
i wt[y]r¥n¹ty moé édinystvïéô i vsa zémló sßgrozit sé népravdami
wb¥dimi i prhlübodhistv¥i <i> idoloslújénïi togda i azy navéd¹
potopy na zémlü i zémló sykrúùit sé vß timénïé vélikoô i wstavlü
múja pravéd°na sß v°shmy domomy égoô ijé sßtvority po vol¥ moéiô
|| [321б] i wt[y] shméné ix[y] vßstanét[y] rwd[y] inyô poslhd¥ mnogy
i nés¥ty §hlo togda vßzvodh roda togoô óvét sé knig¥ rúkopisanïa
tvoégo i wtyc(y) tvoix[y]ô imjé strajïé zémliô i pokajúty é m¹jé104
vhr°n¥im[y]ô i skajút(y) rwdú tom¹ô i proslavéty vß poslhd°ky paq(é)
ijé pryvïéô
n(¥)nó jé énoùé daü ti roky prhjdanïü ôl*ô d(y)ni sßt°voriti vß
dom¹ tvoém[y] g(lago)li s(¥)nwm(y) svoim[y] i v°sé ij(é) és(ty) xranéi
sr[y]d[y]cé svoé da proq°t¹ty i raz¹mhüty, óko nhs(ty) b(og)a razvh
ménéô i po ôl*ô d(y)niô azy poslü ag(y)g(é)l¥ moé po téb(h)ô i vßzmút°
té wt[y] zéml&é i wt[y] s(¥)novy tvoix[y]. éliko po vol¥ moéi–Ô
Poúqénïé énwx[o]vo kß s(¥)nwm(y) svoimß–Ô
Azy bo pú\ny ésmy wt[y] ústy g(o)s(pody)nyô || [322a] d(y)n(y)sy
kß vam[y] g(lago)lati vam[y] éliko és(ty)ô i éliko búdéty do d(y)né
súd(y)nó105 i n(¥)nó qéda moa né wt[y] ústy, svoix[y] vh\aü kß106 vam[y]
d(y)n(y)sy ny wt[y] ústy g(ospody)nyô v¥ jé úbo sl¥ùasté g(lago)l¥
moé, iz° ústy moix[y]ô az° jé sl¥ùaxy g(lago)l¥ g(ospody)né óko
grwm[y] véliky néprhs°tan°n¥im[y] méténïémy wblakyô az jé vidhx[y]
wbhti g(ospody)né bézmhr°no i béz°priklad°noô émú jé nhs(ty) koncaô
n(¥)nó <slovésa> moa sl¥ùité béshdú w c(a)ri zémlynwm[y] boazn¥no i
bhdno statiô i prhd° licémy car(a) zémlynago straùnoô i bhdno és(ty)
zan&é voló c(a)réva symrytyô i voló és(ty) c(a)réva jivoty, ili znoi
vélik¥ô ny vßzva g(ospod)y édinogo wt[y] ag(y)g(é)ly starhiùigo grozh
|| [322б] i postavi ú méné i vidhnïé ag(y)g(é)la togo snégyô a rúch
ém¹ lédß. i ústúd¥ licé moéô zan&é né potryphxy107 znoa vélikagoô i
strax[a] wg°nanagoô108
i tako g(lago)la g(ospod)y kß m°nh úbo qéda moa azy v°sa vhmy wt[y]
ústy g(ospody)nyô wvo oqi moi vidhsta wt[y] zaqéla i do koncaô i
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wblaq°naa jili\aô i t¹qénost¥i i gromn¥ô i úkazaùé mi ag(y)g(é)l¥,
klüq(y) xranitél&éi ix[y]ô azy vidhx[y] skrovi\a snhj°naa i golot°naaô
i vßsxod° üdújé vysxodéty vy mhrú, úzwü vßznosét sé i úzoü i
spú\aüt séô da né téj°koü órostïü sßdryg°núty wblak¥, i pog¹bhty
éjé na zémli i vyzdúxy i stúdényô azy syglédaxy na zémli109 na vrhmé ||
[323a] kako klüq(y), üjn¥ci ix[y] naplynóüty wblak¥ i né isty\aüt sé
skrovi\aô azy vidhxy vhtryn°n¥é lwj°n¥céô kako klüqar¥ ix[y] noséty
prhvés¥ i mhr¥ô pryvoé jé vßlagaü vß prhvési, v°toroé jé vy mhr¹ô i
mhrwü isp¹\aüty na v°s¹ zémlüô da né téj°k¥imy dixaanïémy zémlü
vßskolhbl&étyô110 wt[y] túd[ú] svédény b¥xy na mhsto súd°noé i vidhxy
adß wt[y]vrysty i új°n¥ci i súd[y] bézymhr°nyô i vidhxy klüq°n¥é
strajéô adov°n¥é stoé\é úprhk¥ vrat(y) ak¥ <a>sp[i]d¥i vélik¥iô lica
ix[y] óko svh\a potyxlaô óko plémé pomraqén°noéô wqésa ixy i zúb¥
ixy wbnajén¥i do pryséi ixyô || [323б] i vidhvy vßzdax°núx[y]ô i
plakax sé o pog¥bhli néq(y)stiv¥ix(y) i rékwx[y] vß sr[y]d[y]ci moémy,
bl(a)jény ix[y]111 né rwdil° sé, i rwdiv sé112 né sygrhùi prhd° b(o)gwm(y)ô
da b¥ né priùly na mhsto séô né b¥ ponésly órma ségo, i g(lago)lax(y) vy
licéx[y]ô lép°ùé da b¥ix[y] né vidhly vas(y)ô i113 da pléméni moégo da né
prïid¹ty kß vamßô
Vßsxojdénïé vß rai énwx[o]vo pravéd°n¥ix[y]
I vidhxy t¹ mhsto b(lago)slovénoô i vsa t°vary b(lago)s(lo)vén°naaô
i v°si jivú\éi tú vß radostiô i vß v(é)sé)lïi béz°mhr°nh, vy jizn¥
vhqnoiô togda g(lago)lax(y)114 qéda moa i n(¥)nó g(lago)lü vam[y]ô
bl(a)jény ijé boit sé b(og)a, prislújiv¥i i v¥ qéda moa úqité sé dar¥
prinositi g(ospodh)v¥ô da jiznïü pojivétéô bl(a)jény ijé súdïty
|| [324a] pravéd°né115 súd° i s¥roth i v°dovic(i) i vsém¹ wb¥dimom¹116
pomojét(y) naga wdhóti r¥zoüô117 alyqnom¹ daité xlhbyô bl(a)jény
ijé vßzvratit sé wt[y] pút¥ prhmhnnaô i xodity pútém[y] pravïimyô
bl(a)jény shóv¥ shména pravéd°naaô óko poj°néty é sédmoricéüô
bl(a)jény vy n&ém°jé és(ty) istin°na da g(lago)l&ét(y) istin¹ bl¥jn&ém¹ô
bl(a)jény émúj(é) és(ty) m(i)l(o)sty vß ústhx[y] égo i krotostyô
bl(a)jény ijé razúmhéty dhla g(o)s(pody)nóô i proslavity g(ospod)a
b(og)aô
Sé qéda moa kor¥stv¹émaa na zémliô i promhtaémaa azy napisax[y]
wt[y] g(ospod)a b(og)a z¥m¹ i lhtoô v°sé, skladwx[y] i w lhté118 raz°qtox[y]
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qas(¥) i qas¥ raz°mhr¥ix[y] i ispisaxyô || [324б] i vsé wbrhté raz°nstvoô
lhto lhta q(y)st(y)néi &és(ty)ô a d(y)ny d(y)néi a qas(y)ô qasa és(ty)
q(y)st(y)nhiô119 ta<ko>jdé i ql(ovh)ky ql(ovh)kaô q(y)st(y)nhi és(ty)ô
wv¥ imhnïa radi mnogaaô wvo m(i)l(o)sti radi sr[y]d[y]q[y]n¥éô wvo jé
raz¹ma dhla i x¥trostiô i mlyqanïa éz¥ka i ústnúô nhs(ty) bo niktojé bol¥ boé\ago s(é) b(og)aô slav°n¥i búd[ú]ty vy vhk¥ô
g(ospod)y rúkama svoima syt°vori ql(ovh)ka, i úpodob¥ lic¹
svoém¹ô mala i vélikaa syt°vorily &és(ty) g(ospod)y b(og)yô úkaraéi licé
ql(ovh)kú úkaraéty licé g(ospody)n&éô g°nhvy g(ospody)ny i súdy vélikyô
ijé plüéty na licé ql(ovh)k¹ô bl(a)jény ijé ostavity sr[y]d[y]cé svoé
na takovaago ql(ovh)kaô óko pomo\i súd[i]m¹ô i pod°ét¥ sykrúùénaô
|| [325a] ijé mnojit(y) svhtil°n¥k(y) prhd° licém[y] g(ospody)niô120 to
úmnojity g(ospod)y xranil°n¥cé ix[y]ô
né tréb¹éty g(ospod)y b(og)y xlhba ni svh\y ili braùna ili govédaô
ny thmy iskúùaéty sr[y]d[y]cé ql(ovh)k¹ô azy bo klynú sé vamy qéda
moaô óko prhjdé dajé né b¥sty ql(ovh)ky mhsto súd°noé úgotova sé
ém¹, i mhr¥lo i staviloô vß n&éjé iskúùény búdéty ql(ovh)kyô i tamo
prhjdé úgotovano &éstyô az jé dhlo vsakogo ql(ovh)ka vy sp(a)sénïé
poloj¹ô n(¥)nó úbo qéda moóô vß tryphn¥ i vß krotosti prhbúdété
qislo d(y)ni vaùix[y] da béskonyqn¥i vhky naslhd¹été búd[ú]\ïiô
v°saka rana i v°saka éza i znoiô ili slovo zlo || [325б] naidét(y) na v¥ g(ospod)a b(og)a radï tryphté é, a mogú\ïi vßzdaanïa vßzdati né vyzdaéty121
iskryn&ém¹ zan&é g(ospod)y vyzdaé ésty vamyô éjé búdéty myst°n¥ky vy
d(y)ny súda vélikag(o)ô zlato ili srébro pogúb¥ti brata dhla da prïimé
skrovi\é néwsk¹dnoô vy d(y)ny súd°n¥ s¥roth i v°dovici prostr¥té
rúk¥ vaùé, i protivú silh pomoz¥té bhdnom¹ô i tako sré\été myzdú
vaù¹ vy d(y)ny súd°n¥ zaút(y)ra i polúd(y)né i v(é)qéry i d(y)né dobro
&ésty xoditi vy domy b(o)jïiô i slaviti t°vor°ca vshx[y]ô bl(a)jény
ijé wt[y]vryzaéty sr[y]d[y]cé svoé i ústa na xvalú g(o)s(pody)nüô
proklét(y) ijé wt[y]vryzaéty ústa svoa na úkorénïé iskryn&ém¹ svoém¹ô
bl(a)jény ijé slavéi v°sa dhla g(o)s(pody)nóô proklét[y] ijé úkaraéty
tvary g(o)s(pody)nüô || [326a] bl(a)jény ijé syglédaé trúdy rúk¹
svoéüô proklét° jé122 glédaé potrébiti trúd¥ tújd¥éô bl(a)jény
xranéi osnovanïa wtyc(y) svoix[y]ô proklét° jé123 ijé raskajaéty ústavy
i prhdhl¥ wtyc(y) svoix[y]ô bl(a)jény syxodéi i svodéi vy miryô
prokléty razaraéi mirúü\ééô bl(a)jény g(lago)l&éi miry i &és(ty) ém¹
miryô vßsé sïé vy mhriléx[y]ô i vß kn¥gax[y] izywbliqit sé,124 vy d(y)ny
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súda vélikagoô i n(¥)nó úbo qéda syxranité sr[y]d[y]ca vaùa wt[y]
vsakogo népravd¥aô da stavilo svhta naslhd¹été vy vhk¥ô né r°cité qéda
moa óko wt(y)cy naùy sß b(o)gwm(y) &és(ty)ô i úmolity za n¥ wt[y]
grhxyô vid¥té óko azy v°sa dhla napisúü v°sakogo q(lovh)kaô niktojé
mojéty raskazati moégo rúkopisanïaô zan&éjé g(ospod)y v°sé vidityô125
|| [326б] n(¥)nó úbo qéda moa vßn¹ùité v°sé g(lago)l¥ ústy w(ty)ca
vaùégo da b¹d¹ty kß vamy vß dostoanïé pokoaô i kn¥g¥ ójé dax[y]
vam[y] wt[y] g(ospod)a126 né potaité ix[y] v°sémy xoté\imy skajité ó
né g<lago>l¥ úvhdaüty dhla b(o)jïaô sé bo qéda moa pribliji sé d(y)ny
roka moégoô vrémé n¹dity nar(é)qén°noé wt[y] g(ospod)a b(og)a ag(y)g(é)l¥
idú\iô i sß mnoü stoéty na lici miô i azy na n(é)bo v¥ùn&éé útro127
vyz¥d¹ vß vhqnoé moé dostoanïéô ségo rad¥ zapovhdaü vam[y] qéda moa
da syt°vorité bl(ago)s(lo)vénïé prhd° licém[y] g(o)s(pody)nimyô
wt[y]vh\a méçúsailomß w(ty)c¹ svoém¹ énox¹ qto godhô qto
lübo128 wqima tvoima w(ty)qéô da syt°vorimy braùna prhd° licé tvoé
da bl(ago)s(lo)viùi xram¥ naùéô i s(¥)n¥ svoéô i v°sa domaqéd°ca tvoaô
|| [327a] i proslaviùi lüdïi tvoéô i tako potwm[y] wtidéùi, r(é)qé
énwx[y] s(¥)nov¥ svoém¹ sl¥ùi qédo moéô wt[y] d(y)né togo égda pomaza
mé g(ospod)y maslwm[y] slav¥ svoéé, wt[y] tolé né b¥sty braùno vß
m°néô ni xo\ét° mi s(é) zémlynago braùnaô ny zov¥ bratïü svoü, i v°sa
domaqéd°ca naùaô i starcé lüd°sk¥é da g(lago)lü sy nim¥ i wtid¹ô
i úskor¥ méçúsailwm[y] vßzva bratïü svoü régïima, i rima, i
az¹x(a)na i xér°miwnaô i starcé lüd°sk¥é i vsé privédh prhd° licé
w(ty)ca svoégo énwxa, i bl(ago)s(lo)vi ixy i r(é)qé ky nimßô poslúùaité
qéda vß d(y)ni w(ty)ca naùégo adamaô i synidé g(ospod)y b(og)y posht¥
éüô i vsú tvary svoü ójé syt°vori samyô i prizva g(ospod)y b(og)yô v°sé
skot¥ zémlyn¥é || [327б] i v°sé zvhr¥ô i v°sa qétvérénoga129 i v°saky gad°
zémlyn¥iô i v°sé pticé paré\ééô i privédé ó prhd° licé w(ty)ca naùégo
adamaô i nar(é)qé iména v°sém[y] d°vijú\im sé po zémliô i pokor¥
g(ospod)y130 adamú v°sé sú\ééô vß ményùystvo v°toroéô i wglúùï ó na
vsé pov¥novanïé i na vsé poslúùanïé q(lovh)k¹ô131 g(ospod)y bo syt°vori
ql(ovh)ka vlastéla, v°sém¹ stéjanïü svoém¹ô w sémy né búdéty súda
v°sakoi d(ú)ùi jivéô ny ql(ovh)qé132 édinoiô a d(ú)ùamy skotïamy vß
vécé vélicémy édino mhsto és(ty)ô i koùary édinyô né zat°vori bo sé
v°saka d(ú)ùa jivot°na üjé syt°vori g(ospod)y do s<¹>d<a>133 vélikag(o)
v°sé jé d(ú)ùé wklévétaüty q(lovh)ka ijé zlh paséty d(ú)ùú
skotïüô || [328a] bézakonit(y) svoü d(ú)ùúô a privédi trébú wt[y]134
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qist¥ix[y] skoty ischlóéty svoü d(¹)ù¹ô i prinoséi jrytv¹ wt[y]
qist¥ix[y] p°ticy ischlóéty svoü d(¹)ù¹ô dhéi pakost¥ d(ú)ùi ql(ovh)qiô pakostity svoéi d(ú)ùiô i nhs(ty) émú ischl&énïa vy vhk¥ô vy
rai ql(ovh)ka vysad¥ né wskúdééty súdy égo vy vhk¥ô n(¥)nó qéda moa
xranité sé wt[y] vségo135 népravéd°nago égojé vyznénavidh g(ospod)yô paqé
jé wt[y] vsak¥é d(ú)ùi jiv¥ô ókoj(é) prosity ql(ovh)ky d(ú)ùi svoéi
wt[y] g(ospod)aô tako da sytvorit° v°sakoi d(ú)ùi jivéiô da né vy vhcé
vélicém[y], mnogaa xranili\aô úgotova xram¥ §hlo dobr¥ô i xram¥n¥
zl¥ béz° qislaô bl(a)jény ijé vy bl(a)g¥é dom¥ wtidétyô136 bl(a)jény
ijé vß trypénïi svoémß || [328б] prinéséty dary prhd° licé g(ospody)né
óko obrh\éty wdaanïé grhxovyô q(lovh)ky égda dasty vrhména roka wt[y]
ústy svoix[y], prinésti dar¥ prhd° licé g(o)s(pody)néô tako syt°vorï
é to wbrh\éty, pokaanïé wdanïüô a\é li m¥néty vrhmé nar(é)qén°noé
vßzvratity g(lago)ly svoiô pokaanïé vßsprïimétyô égda pokr¥éty nagaô
i alyq°nom¹ dasty xlhby obrh\éty wdanïéô ali137 poryp°\éty sr[y]d[y]cé
égoô to pogúbl&énïé sßt°vor¥ wdanïü m(i)lostin¥ô a\é li égda nas¥tit
sé i prhzwr°stvityô togda pogúb¥ti v°sé bl(a)godhanïé svoé i né obrh\étyô zan&é mryz¥ty g(o)s(podh)v¥ v°saky mújy prhzwr°livy,
i b¥sty égda g(lago)laùé énwx[y] s(¥)nomy svoim[y], i knézémß ||
[329a] lüd°sk¥im[y], i sl¥ùaùé v°si lüdïé i v°si blij°nik¥ égoô óko
zovét(y) g(ospod)y b(og)y énwxaô sßvh\aùé v°si g(lago)lü\éô idémy
chlúimy énwxa i sßnidé do qét¥ri t¥sú\y mújiô i prïidoùé do
mhsta azúxana idéjé bhùé énoxy i s(¥)nové égo, i star°ci lüd°stïiô
chlovaùé énoxa g(lago)lü\é, bl(ago)s(lo)vény t¥ g(ospodh)v¥ c(a)rú
prhvhq°nom¹ i n(¥)nó bl(ago)s(lo)vi lüdï svoé, i proslavi n¥ prhd°
licémy g(o)s(pody)nim(y), óko izbra té g(ospod)yô i postav¥ wt[y]étéló
grh<xo>vy naùix[y]ô
I r(é)qé énwx[y] kß vshmy lüdém[y]ô sl¥ùité qéda moaô prhjdé dajé
né sta v°sa tvaryô g(ospod)y postav¥ vhkyô tvar°nogo potwm[y] syt°vori
v°sú tvary svoü vid[i]m¹ü i névidimúüô i potwm[y] || [329б] syzda
ql(ovh)ka vy obraz° svoiô138 i vßlojïi ém¹ oqi vidht¥ô i úùi sl¥ùati i
sr[y]d[y]cé sym¥ù°lótiô i úmy syvhtovatiô togda razdrhùïi g(ospod)y
vhky ql(ovh)ka rad¥, i razdhl¥i ina vrh<mé>na i lhta i m(h)s(é)ca139 i
qas¥ da raz°m¥ùlóéty ql(ovh)kyô vrémény prhmén¥, i kon°ca, i naqélo
lhty i kon°ca i d(y)n¥ i qas¥ô da qtéty svoéé jizn¥ symrytyô égda jé
skonqaét sé tvary üjé syt°vor¥ g(ospod)y i v°saky ql(ovh)ky idéty na
súd[y] vélik¥ g(ospody)ny, togda vréména pog¥bn¹ty i lht(y) k tom¹
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né b¹déty, ni m(h)s(é)ca ni d(y)ni i qas¥ k° tom¹ né b¹d¹ty, ni poq°t¹t
sé, ny stanét(y) vhky édiny béskon°q°n¥iô i v°si pravéd°nici prik¹pét
sé vhcé vélicémyô i vhky || [330a] i vhky prik¹pit sé pravéd°nicéx[y]ô
i b¹d[¹]ty vhqn¥i nétlhn°nhô i k° tom¹ né b¹déty tr¹da vß n¥x[y], ni
bolhz°n¥i, ni skryb¥, ni qaanïa nújda, ni no\i ni tm¥, ny svht(y)
véliky béz°kon°qn¥i i nérazorim¥i, i rai véliki b¹déty im[y] pokrovy
i jili\é vhqnoéô a bézakonn¥i b¥v°ùïix[y]ô na zémli né ponésút(y)
niz°p¹st¥ty g(ospod)yô pogúbl&énïé vélikoé na zémlü i pog¥bnéty v°sé
sßstavlénïé zémlyn°noé vhm° bo azy óko sy vß météji, skon°qaét° sé i
pog¥bnétyô ino i braty moi sßxranit sé vß d(y)ny wny vsajény, i wt[y]
plémén¥i égo i sl(y)n(y)céô i n(¥)nó úbo140 qéda moa syxranité d(ú)ùé
vaùé wt[y] vsakoé néprav°d¥ô élika vßznénavidé g(ospod)yô
Vßn&égda béshdwvaùé énwx[y] || [330б] lüdém[y] p¹st¥ g(ospod)y mrak(y) na zémlü i b¥s(ty) t°ma pokr¥ vséi múji stoé\éé sß
én[o]xwmyô i úskor¥ùé ag(y)g(é)l¥ i vßzéùé141 énwxaô i vyznésoùé
égo na n(é)bo v¥ùn&ééô i prïéty égo i postavi prhd° licémy svoimy vß
vhk¥ô i wt[y]st¹p¥ tma wt[y] zéml&éô i b¥sty svht(y)ô i v¥dhùé v°si
lüdïé, i né <ra>zúmhùé kako vyzéty énwx[y]ô i proslaviv°ùé142 b(og)aô
i143 prïidoùé vß xram¥ svoé ijé vidhùé takovaaô b(og)ú naùém¹ slava
vy vhk¥ am¥ny–ÔèÔ
НАПОМЕНЕ
Н.: óvl&énfa.
Н.: prhb¥xy.
3
Н.: wskryblóxy sé.

Н.: wtk¹d¹ jé.
Н. наставља: nébo.
20
Н.: postaviùé.
21
Н. наставља: mé.
22
Н.: plaqéùté.
23
Н.: m¹jémy súùtémy.
24
Н.: ixy b¥sty.
25
Н.: molü sé.
26
Н.: bogy.
27
Н.: vségda maslo.
28
Н.: blag¥my.
29
Н.: vysé.
30
Н.: ijé.
31
Иза овога очигледно грешком поновљено xod¥ti.
32
Н. нема.
33
Н.: vysé.

Н.: mhsth.
Н.: Vysxojdénfé Önoxovo na
ôdô nébo.
36
Н.: ko&éjdo.
37
Н. нема.
38
Н.: ù¹ü.
39
Н.: xodéùtéi.
40
Н.: létéùtéi.
41
Н.: pokaza.
42
Н.: vraty.
43
Н.: vysxodity.
44
Н.: ômvô
45
Н. наставља: vrati.
46
Н. од звездице па довде
нема.
47
Н. нема.
48
Н.: vyz°vratwmy.

1

18

34

2

19

35

Н.: m¹jé.
Н. нема.
6
Н. zlati.
7
Н.: wblfaxwm y.
8
Н.: énoùé.
9
Н.: sy nama vysxodiùi.
10
Н.: domaqéd°cémy.
11
Н.: i iz¥doxy.
12
Н.: &élika.
13
Н.: nébo.
14
Н. нема.
15
Н.: pryvoé.
16
Н. нема.
17
Н.: pokaza.
4
5
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Н. нема.
Н.: vysxiùtaémy.
82
Н.: blistaüùti sé.
83
Н. наставља: i.
84
Н.: Önoùé.
85
Н.: napis¹é.
86
Н.: vydajdy.
87
Н.: vrhtily.
88
Н.: vrhtily.
89
Н.: tain¥é.
90
Н.: mhsth.
91
Н.: svézaé.
92
Н.: обрнуто.
93
Н. нема.
94
Н.: pér¹ùt¹.
95
Н.: povédaxy.
96
Н. наставља: mi.
97
Н. нема.
98
Н. нема.
99
Н.: vlasti.
100
Н. нема.
101
Н.: sita.
102
Н.: vrhménwmy.
103
Н.: potomy.
104
Н.: m¹jémy.
105
Н.: súd°nógo.
106
Н. нема.
107
Н.: tryphxy.
108
Н.: wnogo.
109
Н. нема претходне две
речи.
110
Н.: vyskolhblüty.
111
Н.: ijé.
112
Н.: rodivi sé.

49

80

50

81

Н.: nébésh.
Н.: ùéstora.
51
Н. нема.
52
Н.: dynévnom¹.
53
Н. нема.
54
Н.: vyznoséty.
55
Н.: vysxwdity.
56
Н.: наставља: i.
57
Н.: skazanfé slync¹.
58
Н. нема.
59
Н.: &égo.
60
Н.: dvoóna désété.
61
Н. нема претходне две
речи.
62
Н.: zaxwdity.
63
Н.: ôt≈d-mi.
64
Н.: priqétaüty sé.
65
Претходне две речи поновљене, што је очигледна
омашка.
66
Н. oбрнутo.
67
Н.: qüdésy.
68
Н. нема.
69
Н.: odéjdé.
70
Н.: plwd.
71
Н. нема.
72
Н.: ispodati.
73
Н. нема.
74
Н.: Önoùé.
75
Н.: наствља: i.
76
Н. нема.
77
Н.: ùéstokrilnici.
78
Н.: Önoùé.
79
Н.: poidi mnoü.

Уз овај везник стоји још
једно i, које је свакако
написано омашком.
114
Н.: glagolaa.
115
Н.: pravédno.
116
Н.: vysakom¹ wb¥dnom¹.
117
Н.: rizéü.
118
Н.: lhthxy.
119
Н. обрнуто.
120
Н.: gospodn¥my.
121
Н.: vyzdaité.
122
Н.: ijé.
123
Н. нема.
124
Н.: izwbliqéty sé.
125
Н. наставља: i.
126
Н.: boga.
127
Н.: útrh.
128
Н. нема.
129
Н.: qétvoronoga.
130
Н.: bogy.
131
Н.: posl¹ùanfé qlovhk¹ vysé.
132
Н.: qlovhqéi.
133
У рукопису грешком пише
sad¹.
134
Н.: trhb¹üty.
135
Н.: vysakogo.
136
Н.: wtxodity.
137
Н.: aùté li.
138
Н.: svoéi.
139
Н.: mhsécé.
140
Н. нема.
141
Н.: vyzym°ùé.
142
Н.: proslaviùé.
143
Н. нема.
113

Резюме
Единственный сохранненый сербский список апокрифа о Енохе
находитсà в рукописном отделе Националноè библиотеки в Вене. Он
расстановлен на месте Slave 125 и происходит из 16 века. По временам им
полâзовалисâ при исследованиàх и публикованиàх иных списков, но текст
его осталсà неопубликованным. Чутâ-чутâ младший список этого апокрифа,
датированный 16-17 веками, находилсà в древней коллекции Националâной
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библиотеки в Белграде под нумерацией 151 и àвлàлсà частâю сборника житий и
слов. Он сгорел вместе с целой рукописной коллекцией в пожаре, случившемсà
в Националâной библиотеке во времà немецкой бомбардировки Белграда, 6-ого
апрелà 1941 года. Этот список опубликовал Стоàн Новакович в 1884 году. В этом
труде указываетсà на до сих пор существующие исследованиà этого апокрифа, известного чаще всего под названием Книга о Енохе. Особенное внимание
уделено графическим и орфографическим àвлениàм, где этот список рассмотрен
с аспекта ключевых характеристик, а также приведены и исчерпивающие
примеры. В подготовке этого труда автор учитывал издание С. Новаковича и
в критическом аппарате указано на все, между ними существующие разницы.
Согласно резулâтатам исследованиà обоих списков, узнаëм, что список из
Националâной библиотеки в Вене, хранит лучшую традицию текста и более
надеждный, чем список, находившийсà в Националâной библиотеке в Белграде.
Однако, в этом единственном сохраненном списке существуют крупные орфографические колебаниà, указывающие на то, что исчезла более строгаà система
писаниà, àвившаàсà, может бытâ, уже в самом подлиннике или еще в каком-то
более раннем периоде.
Резиме
Једини сачувани српски препис апокрифа о Еноху налази се у рукописном
одељењу Народне библиотеке у Бечу под сигнатуром Slave 125 и потиче из XVI
века. Он је повремено коришћен у проучавањима и издањима неких других
преписа, али његов текст остао је неиздат. Нешто млађи препис овог апокрифа,
датиран XVI-XVII веком, налазио се у оквиру зборника житија и слова у старој
збирци Народне библиотеке у Београду под бројем 151. Он је нестао са целом
рукописном збирком у пожару који је доживела Народна билиотека у немачком
бомбардовању Београда 6. априла 1941. године. Тај препис објавио је Стојан
Новаковић 1884. године. У овом раду указује се на досадашња проучавања овог
апокрифа, познатог најчешће као Књига о Еноху. Нарочита пажња посвећена
је графијским и правописним појавама, где је препис сагледан у кључним
особинама уз навођење исцрпних примера. У приређивању текста пропраћено је
издање С. Новаковића и у критичком апарату указано на све међусобне разлике.
Према резултатима проучавања једног и другог преписа сазнаје се да препис
из бечке Народне библиотеке чува бољу традицију текста и већу поузданост
него препис који се налазио у Народној библиотеци у Београду. Ипак, у овом
једином сачуваном препису постоје велика ортографска колебања, која указују
на губљење чвршћег система писања, насталог можда већ у самом предлошку,
или у неком још ранијем периоду.
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