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Предговор

Овај предговор у другом делу превода Законоправила Светога 

Саве на савремени српски језик представља допуну и наставак 
предговора првог дела књиге.

Разрешењем српскословенског текста и његовим преводом на 
савремени српски језик заокружио сам рад на целом Иловичком 
препису из 1262. године као најстаријем од сачуваних 11 српско- 
словенске редакције.

За Иловички препис, строго узев, не може се рећи да 
представља целину Законоправила Светога Саве, јер у појединим 
преписима постоје звани допунски - додатни списи: Јована Дама- 
скина кратко излагање вере·, Кирила архиепископа александријског 
беседа са Несторијем јеретиком; Блаженог Јована Дамаскина Слово 
о небу; о рају; о човеку; о ђаволу и о бесима. Затим списи - о Пасха- 
лијама; о забрањеним браковима и др. Неки од тих списа налазе се 
у преписима: Рашком, Пећком, Савинском, Београдском, Мидешев- 
ском, а једино у Сарајевском препису постоје два, наводно, списа 
којих немауосталим сачуваним српскословенским преписима. Пр- 
вије„Куриллд (!) лрхикп(и)с(коу)пд алеКСАНДрКСКАГО ВВ^ГЛА- 
шеник б(о )г о г л е л е к и к > н а с т а в ’ш к > в в н бд^л к »/4 Сачуван је само 

почетак тог списа (л. 194а) који чини 35. гл., а садржи 14 правила. 
Текст се прекида после речи „Прдвидо .ии недостаје све до речи 
„п о чи т а т и кл\л\АНоуил1д“ (л. 195а), што припада 8. одговору Кирила 
Александријског Несторију, односно 37. гл. Законоправила, која се 
састоји од 12 његових анатематизама.

1 „Кирила (!) архиепископа александријског оглашење за Богојављење кад
настане (тј. кад падне) у недељу.“

Према томе, у Сарајевском препису недостају, између осталог: 
део 35. гл., цела 36,37. и почетак 38. гл. Законоправила. 1 *
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МИОДРАГ М. ПЕТРОВИЂ_______________________________________________________________________________________________

У литератури се, на основу описа М. Живковића2 уврежило 
мишљење о томе да је у 36. гл. Сарајевског преписа био придодат спис 
под насловом какав је у 35. гл. (напред наведен), тј. не под именом 
Теофила као стварног писца, него под именом Кирила Александриј- 
ског. Управо на основу тога поједини истраживачи изводе закључак 
да тако насловљен спис чини Сарајевски препис особеним наспрам 
свих осталих сачуваних преписа Законоправила3.

2 Мита Живковић, Србуље у Сарајеву, ГСУД 63 (1885), стр. 179-197.
3 С. Троицки, Како треба издати Светосавску крмчију (Номоканон са 

тумачењима) САН Споменик СП, Одељење друштвених наука, Нова серија 4, 
Београд 1952, 45; Н. ЦЈапов, Византипское и кжнославлнское правовое 
наследие на Руси β. ΧΙ-ΧΙΙΙ в., изд. „Наука“, Москва 1978,131-132; Сарајевски 
препис Законоправила Светога Саве из XIV вијека, фототипија. Приређивачи 
Станка Стјепановић - јеромонах Серафим (Глигић), изд. „Дабар“ издавачка 
кућа Митрополије дабробосанске, 2013, стр. XXI.

4 Несторије, патријарх цариградски (428-431).
5 „по ШБИчн-ки и слоужв-к с(в£)т(д)го h w (a )h a  ^л (а )т (о )о \(с т а г о “ (л. 

194а).

Овде се отварају неколика питања у вези са тако насталом гре- 
шком. Наиме, ко је починио ту грешку: писар Сарајевског преписа, 
или писар непознатог предлошка са којег је урађен Сарајевски 
препис? Могуће је да се један од њих, услед превида, са броја .и. (8), 
који се односи на правило из 35. гл., пребацио на исти број, али не 
правила, него одговора Кирила Александријског Несторију4. И када 
је увидео да спис који надаље преписује не припада Теофилу већ 
Кирилу, заменио је у 35. гл. Теофилово име именом Кирила. Ако се 
уз то узме у обзир и чињеница да ce у 1. правилу 35. гл. изричито 
наводи име Светог Јована Златоустог5, коме је љути противник и 
прогонитељ био управо Теофило, онда замена имена није учињена 
без разлога. Уколико би све то било тако, поставља се питање - да 
ли су у том делу заиста нестали листови Сарајевског преписа, на 
којима су биле исписане, како је напред наведено: део 35. гл., целе 
36, 37. и почетак 38. гл. Законоправила?.

Недоумицу ствара то што после речи „Прдвило . ίϊу 35. гл. 
није уследио почетак, него мањи део 8. одговора Кирила Алексан-
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ПРЕДГОВОР

дријског Несторију, што припада 37. гл. Законоправила и чини 
оправданом претпоставку о нестанку листова.

До поузданијег разрешења тих питаља, тј. да ли се ради о грешци 
писара или о нестанку листова, дошло 6и се уколико се пронађу 

нестали листови. Али и у евентуално таквом случају, грешка која се 
састоји у замени Теофиловог имена именом Кирила у 35. гл., заувек 
остаје као грешка. Јер, међу многобројним списима Кирила 
Александријског, врсног познаваоца догматског православног учења, 
иначе сестрића и наследника Теофиловог на трону Александријске 
цркве, који је председавао на Трећем васељенском сабору 431. године, 
не постоји онај који му писар Сарајевског преписа приписује у 35. гл. 
Законоправила. Никаквог, дакле, основа нема за мишљење по којем 
спорни спис представља особеност Сарајевског преписа у односу на 
остале сачуване српскословенске преписе Законоправила.

Други СПИС „ΜίχΑΗΛΑ СИГКЕЛА6 ИЕр(оу)с(А)л(и)л\ВСКАГО И^ЛО" 

ж е н и к w прдвов^р н^и Β^ρ^“7 у склопу 64. гл. Законоправила (л. 
364а-366а) заиста представља особеност Сарајевског преписа 
наспрам свих до сада сачуваних преписа Законоправила српско- 
словенске редакције. Непознато је са којег преписа је пренет, али се 
зна да је постојао у словенским преводима, урађеним са грчких 
изворника8. Један од веома значајних грчких изворника налази се, 

6 0 Михаилу Синђелу јерусалимском (760-846) в. Beck, Hans-Georg, Kirche 
utid theologische Literatur bn byzantinischen Reich, Miinchen 1959, 503-504; 
Θρησκευτική και ή9ική έγκυκλοπαιδία, 8ος τόµος, Ά9ήναι 1966, 1188; C. Троицки, 
Κακό треба издати Светосавску крмчију, стр. 46; Л. Н. ЦЈапов, Византипское 
и кжнославлнское правовое наследие... стр. 68-69.

Синђел је звање, односно достојанство које је у овом случају срасло имену 
Михаил. Основна улога синђела је да, обитавајући у патријарашком (или 
епископском) седишту, помаже при решавању црквених питања. Као установа 
појављује се око 400. године. Међу најранијима забележен је Анастасије, синђел 
цариградског патријарха Несторија (428-431). Више о синђелима в. В. 
Στεφανίδου,Εκκλησιαστική ιστορία, δευτέρα έκδοσις, Ά9ήναι 1959, 456-457.

7 Михаила Синђела јерусалилкког, Изложење о нравоверној eepu.
8 О томе в. С.Троицки, Како треба издати Светосавску крмчију ... стр. 

103; Л. Н. 1Дапов, Византипское и мжнославлнское нравовое наследие... стр. 69, 
72-73.
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као и у Сарајевском препису, на крају номоканонског кодекса 
Petropolit. gr. 208 (φύλλ. 227α-227β), али на жалост не цео, јер су 
изгубљени последњи листови. Та чињеница иде у прилог мишљењу 
о томе да је Сарајевски препис настао са преписа блиског прото- 
графу. Постоји и штампани грчки текст списа Михаила Синђела9.

9 Montfaucon, В., Bibliotheca coisliana, Paris 1715,90-93.

10 Фототипија, стр. XIX, XXIII.

Пошто за све допунске или додатне списе постоје одговарајући из- 
ворни грчки текстови, сва та грађа треба да чини трећу књигу овога 
издања, чиме би били обухваћени сви списи који су уврштени у Зако- 
ноправило Светога Саве. С обзиром на чињеницу да Савин протограф 
и препис Теофила епископа будимљанског из 1252. године нису са- 
чувани да бисмо знали да ли су, и које, од додатних списа садржали, о 
њима (тј. списима) може да се расуђује на основу сачуваних 11 преписа. 
Ових је у почетку било најмање онолико колико је било и епископских 
седишта, односно епископија. Не рачунајући Жичу као архиепископско 
седиште, у којем се налазио Савин протограф, епископије су: Рашка, 
Призренска, Липљанска, Зетска, Хумска, Хвостанска, Топличка, 
Будимљанска, Дабарска, Моравичка. Увећавањем броја епископских 
седишта, с краја XIII в. наовамо, увећавао се и број преписа 
Законоправила Светога Саве, од којих су многи, на жалост, нестали.

Од сачуваних преписа Иловички јесте најстарији (1262), али је 
Сарајевски препис (прва половина XIV в.) урађен са неког старијег 
преписа, на шта упућује и напред наведено место списа Михаила, 
синђела јерусалимског, у односу на, такође напред наведени, грчки 
номоканонски кодекс Petropolit. gr. 208.

Фототипским издањем и преводом на савремени српски језик 
приређивачи су тешко оштетили Сарајевски препис. Нису пошто- 

вали основно правило: „Проучити па издати“. Насумице поновљено 
истичу „да је Свети Сава сам урадио, преплићући норме из 
византијског зборника, уграђујући у њих установе старог српског 
обичајног права...“!10 Никаквог трага „старог српског обичајног 
права“ нема у Законоправилу Светога Саве. Насумице, такође, пишу: 
„У Законоправило-Номоканон је Свети Сава уградио све оно за 
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ПРЕДГОВОР

што се борио - равноправност и независност националних црка- 
ва“!и Не постоји реченица, нити иједна реч у Законоправилу о 
некаквој „равноправности и независности националних цркава“.

0 нестручности и несавесном приступу приређивача 
фототипије Сарајевског преписа Законоправила Светога Саве много 
говори, не само предговор, него и састав садржаја. По њима, све 
што је писано киноваром (црвеним мастилом) пренето је као 
наслов, макар то био и крај неког списа. Тако су крај другог 
предговора, у садржају представили као наслов: „У љето 6317. од 
почетка свијета... 16“.11 12 Чак ни странице не наводе тачно, јер то није 
на стр. 16, него на стр. 17. Сем тога, погрешно наводе годину. Није 
ту написана 6317. године, већ 6391. година. Не знају да читају словне 
бројке. Такође, ни гл. 56. није на стр. 30813, него на стр. 304.

11 Фототипија, стр. XX.

12 Фототипија, стр. VII.

13 Фотопшпија, стр. XIII.

14 Фототипија, стр. XII.

15 Фототипија, стр. XIII.

16 Фототипија, стр. XIII.

17 Фототипија, стр. XI.

18 Фототипија, стр. IX.

19 Фотоншпија, стр. XII.

20 Фототипија, стр. VIII.

Теже природе су њихове нетачности: „Кодикелос се каже недо- 
статак разума (!) за састављање завјештања“14, а прави с.мисао је: 
„Кодицилом се исказује допуна која у завештању недостаје мишљењу 
завештаоца"; ум. „Јединство"15, у изворнику је ,Јелинство“; ум. 
„Различите јединских јереси“16, исправно је: „Разлике јелинских 
јереси“; ум. „Писмо Јустинијану Јовану...“17, треба да стоји: „Писмо 
Јустинијана Јовану...“; ум. „о Агатију" у гл. 16,18 треба: „о Агапију"

Неписменост приређивача фототипије Сарајевског преписа 
Законоправила Светога Саве огледа се и у неправилним речени- 
цама, као нпр.: „Светих Апостола и онима са раније одржаним 
светим саборима“19; „... где се сакупише свети оци написаније 
светих отаца..."20 (гл. 12) и др.
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У односу на наведене промашаје приређивача фототипије, 
већу штету су нанели Светом Сави, његовом делу и науци: главни 
и одговорни уредник, преводиоци, редактори, лектори и коректори 
Сарајевског преписа Законоправила Светога Саве.2' До 48. гл. имали 
су под руком мој превод21 22, позивајући се и на пиратско, непотпуно 
издање Историјског института у Београду23. Колико су користили 
мој превод то није тешко доказати, као што није тешко указати и 
на одступања од њега заменом сличних речи, другачијом 
конструкцијом реченице, одступањем од изворног текста - све у 
намери да покажу самосвојност у превођењу.

21 Законоправило Светог Саве. Превод Сарајевског преписа, Добрунска 
Ријека 2019 (даље у тексту: Превод).

22 Законоправило Светога Саве на српскословенском и српском језику, 1, 
Манастир Жича 2004.

23 Превод, стр. IX, нап. 21.

Зато нећу овде износити та њихова одступања до 48. гл., него 
ћу се задржати на двема само главама (55. и 60) из другог дела, за 
који нису имали у рукама мој превод. Када сам сазнао да журе са 
преводом целог Сарајевског преписа, и да ће га ускоро објавити, 
свесно сам одложио да предам у штампу свој превод од 48. гл. и 
надаље до краја. За науку није битно ко је први нешто урадио, него 
ко је, у овом случају, верно пренео изворни текст. Значај смисла 
ових речи схватиће сваки корисник објављених превода.

У целини гледано, а сликовито приказано, објављени превод 
Сарајевског преписа подсећа на тешког болесника, толико тешког 
да не знам с које најпре стране да му приђем. Велика књига о томе 
може да се напише, али овде ћу, како напред наведох, да се задржим 
на 55. гл. (Градски закон) и на 60. гл. (Беседа откривења Светог 
Дијадоха), истичући, на крају овог предговора, део промашаја пре- 
водилаца Сарајевског преписа.

* * *

Као што се за Сарајевски препис Законоправила Светога Саве 
(прва половина 14. в.) основано може рећи да је настао из неког 
преписа блиског Савином протографу, што га чини посебно 
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вредним, слично се може рећи и за Морачки препис (1615. године) 
иако не потичу од истог предлошка. Морачки препис је значајан и по 
томе што је пренео запис-поговор несталог Теофиловог преписа 
(1252. године) из „архиепископских књига". Тај преписани Теофи- 
лов запис-поговор је нестао из Морачког преписа, којем се текст 
прекида на стр. 700. речима: ,,Οέ c h mb i и с кш к д ...“ 1е речи 
припадају потписима Отаца Трећег васељенског сабора у Ефесу 431. 
године. Пре него што су нестали последњи листови Морачког 
преписа, из њих је Нићифор Дучић преписао и објавио Теофилов 
запис-поговор, као и запис-поговор писара Морачког преписа2\ 
Теофилов запис-поговор, дакле, Н. Дучић је овако пренео:

24 У вези с тим Н. Дучић пише: „Оба ова записа шта*мпао сам у „Србско- 
далмат. Магазину 1866. год.; али ради потпуности овога описа прилажем их 
овдје у цијелости" тј. у Гласнику СУД, Београд 1877, стр. 27-28. Текст преносим 
фототипски, не исправљајући грешке у њему.

Пронодоше нл св-m с л о к ђ н н с к а г о  
6?м к л Богодоухноввшпе с е и с кннгм, ндрнчлкммге номокд- 
iioiih. помрлУБпи e o Etxa пр-кжде ©бл а к о м б ноцростн 

елннЕсклго εξυκΑ. шши же овлмстлше. рекћше н с т л бк о - 
бл н м Бише. п бл л г о д л т п о БОлпек). ia c iio  c ia io t e . неиципа 

Ш4В ОТБГОНефе. II ВБС1 ЛрОСЕЂЦШОфе CBtTOUL рцоуић- 
HUUb' II G)Tb rpt.Xb ΙΒζΕΑΒΕΑΙΆΙΟψε. ВБСАКБ ОуБО ОуУНТСЛБ 

рекоу ;ке епнскопБ. нлн npt^Rvieph. нлн шњ кто оуун- 

телБскин с д н б придрвже. дфе cuxt к н н г б не к бс т б довр-к. 

ΤΟ НН CAME cest lie^HAI€Tb КТО f€CTh. лрнннкћноукћ же КБ 

ГЛББМПВ БОГОДБХБНОЕенииХБ СМПХБ КПНГБ. tAKOffiC КБ ζΕρίι- 

ЦДЛЂ СДМЕ сев-ћ Оу^рНТБ КДКОЕБ 1€СТБ. Н KAKOUB ПШДГОКЛГСТБ 

емв Емтн. н дроугмге по^ЕнагетБ н ндоуунтБ. н^ндг же пд 

CBtTt ндшего е^мкд вожЕСТКЕНое се пнсхнУс. п о т бцш п бш » 
η α ιο ε ο β ϊιο µ η ο γο ιο . н желшемк јц б мллдд шскгфенлго 
н БЛАГОУБСТНБД Н ПрШСЕЂЦЈ€1ЊН!1Г0 Н ПрБКЛГО ΛρΕ,ΧΪεΠΗ- 
СКОПД ЕБСШ СрББСКМШ ^8МЛБ ККрН СДБМ. CUHA ПрИПОДОЈББ- 

ндго ωτι>ΐ|.\ ΟνωεωιίΑ. привАго н а с г а ббн н к а к бс ћ н срББС1|«н 
?емлн. Си ЖБ ЕЛАГОУБСТНВиН АрБМеПНСКОПЕ Н КрЛЛКВБСТВО *
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WGbHOKH Н (dCKCTU lib CpbKbClJtli ξΕΜΠ: — ППСАПМ ЖЕ 

Ruiue k h iiiu  cutc. моужмБ $ш rptnibiioub. нже utuie 

ubiiuxb αρίιχϊερ-ηιι c a h o me . с п н с к о п е Боуднмлћ-
скмн. θεωφιΐΛκ. жнпе же емн бм с т б бб д о м в скетлго ке- 
лнкдго стрлстотрЕПир Хрнстопд Γεωρήα. молклке се по- 
ΥΗΤΛΐοψΪ€ η ηριπιιεογιοψίε. св м н о г о м б вЕННмшемБ у е т и т с  
н прЂпнсоунте Господл рлдн. немо^те ιιιι оугемдтн нн 

П011ЛОЖНТН. ПОН16Же ПЋСТЕ ШЈУТОЖб КрНВО. Ш> ПСПРДВБЛ1€НО 
н припрлкБлгеио. д в л ц јн бо  η  τρπψιι прондохн. не ocmiJXb 

ББ ξΛΒϋΤΙΙ НН 1СДННОГО СЛОВА нн cpo:;u: CUIC БО кннгм пп- 
CAIIbi вмше. ΙΙξΕ ДрБМеППСКОПЛМХБ КННГБ. Н CAML СЦБ гри- 

шнм θεωφιίΛΒ. потроуднхЕ εε н нс-тш κ ιιη ιέ  HcnpAiuixb 

c h i€ кннги. дд несв нттоже крнве. ωτΕηη н врлтУл молко 
се и прнплдлк) вБ^ДБХБните к е Господи ω utiie грЂШмтљ: 

е б Λΐτο — (6760 = 1252). Смиретн епнскогљ воу- 
д н м л е с к н θεωφΗΛΕ. ем« ж’е н с рт бу бс т в о грови 25

25 Превод: „Писане пак бише књиге ове од мужа веома грешна, који беше 
изгледом монах, чином архијереј, епископ будимљански Теофило. Живљење 
му би у дому Светог великог страстотрпца Христова Георгија. Молим пак 
читаче и преписиваче да са многом пажњом читате и преписујете Господа ради. 
Не можете ни одузети ни додати пошто ништа није криво, него је исправљено 
и преправљено, јер двапут и трипут пређох; не оставих заборављено ни једно 
слово ни тачку, јер ове књиге бише писане из архиепископских књига. 14 сам ја, 
грешни Теофило, потрудих се те из тих књига исправих ове књиге да ни по 
чему нису погрешне. Оци и браћо, молим се и припадам, уздахните ка Господу 
за мене грешног. Године (6760 = 1252). Смерни епископ будимљански 
Теофило, коме је и отаџбина гроб.“

Уочљиво је да се наведени запис-поговор састоји из три дела: 
први део чини „Прои^идоше нд c b ^TL·... и ндоучитк“; други део 
- „и^ид^ ж е ... вв срквксц-ки ^елхли", атрећи - „Пис а нш же вш- 
ше... и WTL4LCTBO гровк“. Из тога проистичу два закључка: први 
је тај да Теофило наведени први и други део записа-поговора пре- 
узима из „архиепископских књига“, што ће рећи из неког преписа 
најближег протографу, који он, како каже, „исправља“.
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Сваки препис Законоправила оптерећен је већим или мањим 
бројем грешака. То и сам Теофило потврђује, јер преписујући, врши 
исправке грешака које је уочио у предлошку са којег преписује. 
Ипак, и поред таквог приступа и тврдље, у свим сачуваним препи- 
сима Законоправила српскословенске редакције понавља се 
известан број истоветних грешака због којих се меља смисао. Да ли 
их је починио Теофило или неко пре њега то остаје непознато. 
Исправљао сам их у преводу на српски језик, указујући на изворни 
грчки текст, о чему ћу одређеније навести примере у даљем тексту.

Такве грешке су, дакле, постојале и у Теофиловом препису, са 
којег је настао Морачки препис26.

26 Основано је Н. Дучић, Књижевни радови, књ. 4, Београд 1895, стр. 197, 
изнео мишљење о томе да је Морачка крмчија „преписана... с крмчије Теофида 
будимљанског вдадике".

Кад је реч посебно о записима-поговорима, први и други део, 
како је напред речено, Теофило преузима из неког ранијег пре- 
длошка, док трећи део сам саставља. Такав приступ постао је узор 
потоњим преписивачима, који дословно преносе, у целини или 
делимично, текст који је Теофило преузео од својих претходника, а 
из његовог састава користе делове, уклапајући их у свој запис- 
поговор. Тако, на пример, у поговорима:

- Рашког преписа (1305. година) читамо: „Пи с а н м ж е бш ш е  
КИИГИ СИК ΜΝ010 МОуЖЕМБ Гр^ШН^МБ. ИЖЕ OVfBO OBpA^OMb 

дрхикр-ки c a n o mk  кп(и)с(ко)пв рдшки григорик ввторш. 

ТОГДА живоуџоу МИ Eb домоу... ΜθΛΚ> ЖЕ ПОЧИТАК>Ц1ЕК и 
πρ4πκογκ>ψΕκ: Cb МНОГОМК BbNNMANHKMb ЧВТ^ТЕ и пр^писоуитЕ 
г(оспод;л рдди. n e л \о^4т е н и оукти ми приложити. ПОНКЖЕ 
Nic^Tb) НИЧТОЖЕ Криво Nb ИСПрДВЛЕНО И Πρ^ΠρΑΒΛΕΝΟ. ДЕДЦЈИ ВО 

и триџи npOHAOXb И NE WCTABN^b НИ КДИНОГО СЛОВА НИ CTpOKbl. 
Сик ВО ΚΝΝΓΒΙ ПИСЛНШ БВ1ШЕ N^b Др^(и)кп(и)с(ко)пЛИДЉ КНИГЉ. И 
CAAAb A^b rpkmNbl ГрИГОрИИ ПОТООуДИ^' СЕ И NCT^h KNHFb 
NCnpABMXb СИК KNUrbl. ДА NECOyT(b/ ИИЧТОЖЕ КОИБО. \И\Т0ЦИ И 
ВрАТИГА Л\ОЛК> СЕ И ПрИПАДАК» Bb^Ab^N^TE Kb г(оСП0д)©у W Λ\ν 4 
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гркшн клхк. См^рЕНкп кп(иско)пк рдшкУ григории BkTOpklH кллоу 
ЖЕ \м(тк)чкСТВО ГрОБК. Л\(д)тИ ЖЕ ξζΕΛΛΛΑ Д БОГЛТкСТВО Гр'кси“27;

27 Превод в. напред, стр. XVIII, нап. 25. Посде речи грОБк, преписивач 
Григорије Други додао је: „мајка пак земља, а богатство греси“.

28 „Писане пак бише књиге ове руком многогрешног чрнца (монаха) 
Германа... а вас који читате и преписујете и исправљате модим обратите пажњу 
уколико што погреших, и благословите а не куните“. За разлику од многих 
преписивача, монах Герман је свестан да није лако преписати огромну књигу 
- Законоправило, а да се не поткраду грешке.

29 „Возљубљена господо и оци и браћо и чеда, Господом нашим Исусом 
Христом који све одржава и зна; који говори: мир и величанственост на оне 
који га се боје (тј. који благочастно поштују Бога) и великим његрвим 
промислом произиђоше (тј. појавише се)...“ Истоветне и сличне изразе Светога 
Саве преноси нам његов ученик и животописац Доментијан у: Живот светога 
Симеуна и светога Саве, изд. Ί). Даничић, у Биограду 1865. Ево неколико

- Милешевског преписа (1295. година): „писдни ж е бш ш б книгк· 
ά’ί. ρογκοκ» мнитогркшшдго ЧркНЦД ГЕрМДБД... М<о)л1О ЖЕ Вк1 
ПОЧИТДК>ЦЈЕИ. И Пр4|1ИСОуК>ЦЈЕН. И ИСПрДВЛШОЦЈЕ[и] ПОЧИТДИТЕ 
ΛψΕ ЧТО ПОГр^ШИ^к). И Бл(дГОс)лОВИТЕ Д НЕ КЛкМИТЕ“  И у ТИМ 

речима се огледа зависност од Теофиловог записа-поговора.

28

Од посебног значаја је први део записа-поговора који преноси 
Теофило, и то од речи „Прои^идошЕ“ до речи „и ндоучитк11, јер тај 
део несумњиво припада протографу, односно састављачу Законо- 
правила - Светом Сави. Међутим, имајући у виду чињеницу да 
испред таквог записа—поговора, у Рдшком препису стоји веома 
важан текст који садржином неодољиво подсећа на речник Светога 
Саве и сасвим логично се надовезује на оно што следи, тј. на 
„Прои^идошЕ..Ево како тај текст гласи: „Ββ^λ ιο ε λ κ κ κ κ  господик 
и ки(тк)ци и Брдтин и ЧЕДД г(оспод)оу нАШЕМоу ис(оусоу) х(ри)- 
ст(оу) всд прЕдркЖЕЦЈоу и св^кдоуџоу. гл(дгол)|оџоу мирк и 
ВЕЛИЧИК НД Βθκψκχ(0 СЕ КГО. И ВЕЛИКИМк КГО промишлкникмк. 

ПрОИ^ИДОШЕ... “29
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Следствено томе, незаобилазна су питања:
- Преиоси ли нам Теофило, односно писар Морачког преписа 

у целости Савин поговор?
- Није ли рашки епископ Григорије Други за препис Законо- 

правила узео хиландарски предложак у којем је постојао Савин 
запис-поговор што је почињао речју „Вв г4АК>бл к н и и “, а не речју 
„Прои^идоше"?

Не треба губити из вида чињеницу да је у време настанка Тео- 
филовог преписа у Србији постојало више преписа Законоправила, 
али и у Хиландару где је преводилачка и преписивачка делатност 
била веома заступљена. Као расадник за епископе по Србији 
Хиландар је морао имати предлошке Законоправила, које су 
калуђери ишчитавали. Један од тих предложака је и предложак са 
којег је рашки епископ Григорије Други управо у Хиландару почео 
преписивање (1295. године), а довршио га у Србији, одређеније „вв 
домоу с(ве)тшхћ дп(о)с(то)лк и ж е в к рдс4“30 (1305. године).

У прилог верног преноса Савиног поговора у Рашки препис, 
са почетном речју „Вв^лк>влкнии“ служи и цртеж крста испред те 
речи, уобичајен у време Немањића. Такав почетак је, дакле, логично 
и одговарајуће легао испред текста који следи: „Прои^идоше..

Поред напред наведеног, у прилог ауторства Светога Саве као 
преводиоца и састављача Законоправила31, изричито говори други

примера: ,,ΒΒΙζΛΙΟΒΛΚΝΗΚ СВОК“ (209); „ВВ^АЈОБИВВШИИАХВ КГ0“, „ТДКО 
Bh^AIOBH БОГД“ - каже за свог оца - Светог Симеона (107); „А>ОБИА\Д Ч£ДД“ 
(108, 113); „ВрДТИК И ДОТКЦИ И Д^ТИ“ (107); „БрДТИК И ЛК»БИЛ\Д Ч£ДД“ 
(108, 199); „БрДТИК И МТВЦИ И Ч6ДД“ (230); „БрДТИК И ДрОу^И И 
ЦГГКЦИ И чедд" (234); „БрДТИК И Ч£ДД*‘ (235); „БрДТИК И Ч£ДД Л\ОГД 
Л1ОБИЛ\Д“ (239); „ЧЕДД Л\О1Д ЛК)БИЛ\Д“ (240, уп. 241, 248); „Bb^AIOBAKNH 
Л\ОЛК> ВИ“ (255) „Ч£ДД Л\О1Д ЛКЈБИЛХД, И БрДТИК Л\ОГД“ (287); 
„кдимомоу скв4доуштол\оу“ (105).

30 „У дому Светих апостола који је у Расу.“

31 О томе в. Миодраг М. Петровић, Свепт Сава као саставњач и 
преводилац Законоправила - српског номоканона у: Одабрани радови у шест 
књига, књ. 3, Београд 2013, стр. 79-95. Рад је саопштен на Међународном скупу 
слависта, одржаном у Сент Луису (САД) 18-21. новембра 1999. године у 
организацији Америчке асоцијације славистичних студија.
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део записа-поговора, који овде преносим из Рашког преписа: „и^и д е  
ЖЕ HA СВ^Тк НАШЕГО Κ'ξΚΙΚΑ б(о )ж (е )с Тв (к )нОК СЕ ПИСАНИК. ΙΙΟΤ- 
ЦЈАНИКМк И ЛК>Б0ВИК> МНОГОК» И ЖЕЛАНИКМк И^' МЛАДА WCb (e)" 

ψΕΗΑΓΟ [и]32 Б^ЛА^ГОЧкСТИВАГО И Пр^КМСВ^ЦЈЕН НАГО И ПркВАГО 
АрХИКп(иСК0)пА ВСЕК CpkBkCKklK ^ЕМЛК33. K\fpb CABkl. С<к|)нА Пр к" 
П0д (о )бНАГО Wt (04A СИМЕШНА. ПркВАГО NACTABNHKA Вс4и СркБк~ 
СЦ"ки ξΕΜΛΗ. Gk ЖЕ 6л (а )г 0ЧБСТИВШИ АрХИЕп(иСКо)пк И КрДЛЕВСТВО 
WEHOBHH И \ис(в1к)тИ1 Вк Ср БкСЦ^И ^е л \л и “34

Иако Рашки препис није настао са истог преддошка са којег је 
Теофило, будимљански епископ, преписао Законоправило, јер међу 
њима постоје разлике, ипак у оба преписа једнако пише: „Сик бо  
книгк! писАНк! БШШЕ и^к Ар(к)хинп(иско)плихк КИИГк)35. На основу 

тога може се веровати да је у Хиландару заиста постојао добар 
препис Законоправила који је посредно био близак Савином про- 
тографу, из којег је Григорије Други, рашки епископ, пренео напред 
наведене почетне речи у првом делу записа-поговора. Зато сам за 
овај рад нестале текстове у Иловичком препису попуњавао управо 
Рашким преписом, иако сам имао у виду грешке које је при 
преписивању починио његов писар.

Ко би могао бити састављач другог дела записа-поговора „и^и- 
д е ж е н а  св^тк н а ш е г о  к^кЖА... ^е л \л и“?Запрвидеонетребасу- 

мњати у ауторство Светога Саве, али други део, у којем се похвално 
истиче труд и љубав његова при састављању Законоправила, 
оснивању Архиепископије српске и обнови краљевства „у Српској

32 [и] додато према Морачком, односно Теофиловом препису.

33 Милешевски препис има: „И ПОА\оркСКИЕ“.
34 „Изиђе (тј. појави се) пак на светлост нашег језика овај божаствени (тј. 

свети) спис старањем и љубављу и великом жељом из младости освећеног, 
богочастивог и преосвећеног и првог архиепископа све Српске земље кир (тј. 
господина) Саве, сина преподобног оца Симеона, првог наставника (тј. вође, 
старешине, челника) све Српске земље. Овај пак благочастиви архиепископ и 
краљевство обнови и освети у Српској земљи“.

35 ,Јер ове књиге бише писане из архиепископских књига“. Те реченице 
нема у Милешевском и Пећком препису, иако садрже основне делове из 
Теофиловог преписа како их преноси и усваја Морачки препис.
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земљи", припада неком другом. Састављање таквог славопева не 

може се приписати Светом Сави, коме су својствени смерност, 
скромност и хришћанска понизност. Наиме, он себе сматра „сме- 
рним“ и „грешним". О томе сведоче његове речи: „иже видите сик 
МОК хоудок СЕМ^рбНИК"36; „пр^великдго Б0ЖИ1Д ChAVfcpEHHia 0Б- 
рД^к ВкСПрИКМк HA СЕ, И Пр^Дк Вксћл\И ДО СкЛ\ркТИ СкЛ\4рДК 
се“37. При куповини земље на којој је подигао посницу у Кареји на 
Светој Гори, купопродајни уговор на грчком језику потписао је ова- 
ко: „Bcl^k ПрАБОВ^рНИХк КрСТШАНк Л\Ол(д)БНИКк СДВД гр-к- 
ШкНкиГ38 Испред таквог потписа је цртеж крста налик на онај који 
се налази испред почетка записа-поговора у Рашком препису што 
почиње, како је напред већ истакнуто, речју „Вкг4лк>БЛКНии“.

36 Доментијан, Живот светога Симеуна... стр. 294.

37 Исто, стр. 309.
38 „Свих правоверних хришћана молабник Сава грешни". Тај најстарији 

сачувани Савин потпис, на једном од преписа на грчком језику поменутог 
купопродајног уговора, пренесен је верно: „Πάντων τών ορθοδόξων χριστιανών 
εύχέτης Σάβας άµαρτωλός". 14 ту је, такође, испред превода изворног Савиног 
потписа, пренесен исти облик нацртаног крста, који постоји и у Сарајевском 
препису Законоправила (л. 236а).

***

Наведени други део поговора, у којем се ауторство изричито 
приписује Светом Сави, могао је постојати и у неким још од неста- 
лих преписа, као и у оним сачуваним преписима којима су изгубље- 
ни последњи листови, какви су, на пример:

- Дечански препис, на чијем крају недостаје већи број листова, 
јер се на последњем сачуваном л. [2846 (2836)] текст 56. гл. завршава 
речима „гако тдко ^д к о м н о п о в е а^еш д . Изгубљен је, дакле, део те 

56. гл. и све до краја 64. гл. и после ње - запис - поговор;

11

- Хиландарски препис, којем недостаје део последње 64. гл., јер 
се текст на л. 3476 прекида речима „проклиндк» б(о )г д л\од[л\едовд], 
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што припада спису који садржи ,Нин“ што бива над онима који се 
из срацинске, тј. мухамеданске вере враћају „нашој истинској вери“ 
(л. 3456);

- Београдски препис у којем су последње речи „н е и^а о ж е н а д  
вк1ше“ (л. 3686), што припада спису „О забрањеним браковима“.

Позната је и појава да писар, преузимајући делове записа - по- 
говора из неког ранијег, можда несталог преписа, замењује име Сава 
именом епископа који наручује да се препис уради. Тако је посту- 
пио, на пример, Богдан, писар Иловичког преписа. Он је, наиме, речи 
из поговора „...поткЦЈлникмк и а к јбо в и к » µ η ο γο ιο и ЖЕлдникл\к 
ΗΖ, МЛАДА... ПркВАГО АрХИКп(иСКо)пА ВСЕК СркБкСКШК ΙζΕΛΧΛΚ K\fpk 

с а в бГ39, пренео овако: „поткцмникмк и л к јбо в ш о л л м о г о е о и ж е - 
л а н и к м к ΗΤζ м л а д а ... курк нЕофитл...“40Таквој неистини нису 
могле да одговарају препознатљиве речи Светога Саве са почетка 
записа - поговора, наведеног у Рашком препису.

39 Сачувано у преписима: Рашком, Милешевском, Пећком и Морачком.

40 Иловички препис, л. 400а.

41 „И сам ја, грешни Теофило, потрудих се... Смерни епископ 
будимљански Теофило, коме је отаџбина гроб.“

42 „Смерни епископ рашки Григорије Други коме је отаџбина гроб, мајка 
пак земља, а богатство греси“.

За разлику од нескромности Неофита, епископа „све зетске 
области", Теофило епископ будимљански је, у својству преписивача, 
у поговору смерно навео: „и сдмк д^к гр^шни ©Еофилк по- 
τρογΑκχκ с е ...“ дабисеутомдуху ипотписао: „слгкрЕнш Епископк 
БОуДИА\АкСКк1 ОЕШфИАк КА\8ЖЕ И ОТкЧкСТВО ГрОБк“41.

Наведени Теофилов потпис преузима и проширује рашки епи- 
скоп Григорије Други, писар Рашког преписа, овако: „сл\4рЕНкП 
кп(и)с(ко)пк рлшк1(и) григори(и) ввторши КМОуЖЕ м(тк)чкСТВ0 

гробк. Л\АТИ ЖЕ ^ЕЛХЛА А БОГАТкСТВО Гркси“.42
***

Основни текст Законоправида завршава се истим речима: 
»Г(оспод)и 1с(оуСЕ) х(рист)£ б(о ж )е НАШк ПОА\(и)лОуИ ндс(к). 
АА\ин(к)“, с тим што је ово ,,АА\ин(к) у Иловичком (л. 3986), Сарајев- 
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ском (л. Збба) и Милешевском препису (л. 317а) једном написано, 
док је у Рашком (л. 3976) и Савинском (л. 383а), на пример, трипут 
поновљено. У продужетку следи закључак: „Ск о н чдш е с е в о - 
(го)д(к)х11овен'ншк сик кшгш. номокднонк. п о м о ц ји к » с(ве)тк1к 
тро(и)це. И СИАО1О ЖИВОТВООЕЦЈДДГО кр(к)стд. и мол(и)твдл\и 
пр^ч^стшк вл(д)д(к|)ч(и)це н дш е к в(огороди)це. и Bci^k 
с(ве)тк!^к. дмин(к)‘‘43. После тога следи први део поговора, који 

почиње речју „Прои^идоше“

43 „Окончаше се ове богонадахнуте књиге, Номоканон, помоћу Свете 
Тројице и силом животворног Крста и молитвама Пречисте Владичице наше 
Богородице и свих светих". У Иловичком препису ум. „дл\ин(к)и, написано је 
„дмии(нк)“ (л. 3986).

44 „Слава Теби трисвета и беспочетна и једносуштна и нераздељна 
Тројице, свагда и сада и увек и у векове векова. Амин.“

45 Тјорђе Трифуновић, Иловички препис Номоканона или Законоправила 
светог Саве, 1262-2012, Спомен-свеска, Седам стотина педесет година Иловичког 
преписа, изд. Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, Одељење за српски 
језик и књижевност, Посебно издање, Књига 3, Никшић, 2013.

46 В. напред стр. XII, нап. 3.

Особеност Сарајевског преписа огледа се и у томе што је испред 
оног завршетка: „Г(оспод)и ... дл\ин(к)“ написано: „Сддвд тев-к 
тркс(ве)тдгд и в^ндчелндгд кдиносоуџ'ндгд и нерд^дблил\д|д троице. 
в с е г д д и н(к|)н!д и присно и вк β4κ µ  в4кол\к дминк“ (л. 366а).44

***

Крај текста из Иловичког преписа, који следи од речи „Г(о- 
спод(и)... с А\|рол\‘“ (л. 3986) и све до краја од речи „Ек слдво^... 
кончдвшоу ж (е)“ (л . 400а) на свој начин је разрешио, превео и 

приредио Ђорђе Трифуновић, написавши и Ријеч о књизи45 46. И он 
се, попут нестручних приређивача фототипије и преводилаца Са- 
рајевског преписсР6 Законоправила, лакомислено позабавио материјом 
за коју није оспособљен. На тако кратком тексту од непуна три 
ступца починио је много грешака, нарочито при разрешавању 
српскословенских речи, али и у преводу на савремени српски језик, 
док се у Ријечи о књизи упушта у неоснована домишљања. Погре- 
шно му је разрешавање: в(ог)од(к)хновЕ№нк1К, дмин‘ (стр, 7), ум.
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АЛ\ии(нк) (л. 3986, други стубац, ред 1), Бо(го)д(к)хнокен’нк1к, 
н(к)нга (таква реч не постоји), п(о)дс>БАКТк, πρ(ΐ)ποΑθ6(0ΝΒΐχκ 
(стр. 7); цр(к)кви, гркчкскшлхк, бл (д )г (о )с л(о )би , с е м дш ! (ум. 

с е д лш , стр. 8). Својевољно је направио инверзију: „с е м дш (!) 
д(к)нк“ (стр. 8).47 Таквим начином разрешавања српскословенских 

речи Т)орђе Трифуновић подсећа на разрешавање које је спровела 
Љубица Штављанин Ђорђевић, о чему ће даље бити више детаља.

47 Правилно разрешене те речи в. овде, стр. 414-415; 419.

Ни у преводу на савремени српски језик Ђорђе Трифуновић 
није беспрекоран. Наиме, на стр. 9: ум. „свјетлошћу разумном", пра- 

вилније је рећи светлошћу разума; ум. „ко други позван да некога 
учи“, у изворном тексту је: ко има учитељски чин·, ум. „сам ће се 
угледати", верније је: угледаће и сам себе; ум. „преподобних“, у из- 
вору је: блажених·, ум. „од дјетињства“, правилно је: из младости, 
јер детињство и младост нису истог значења; на стр. 10. ум. 
„испуњавао“ правилније је: попуњавао·, ум. „догоди се и мени гре- 
шном Богдану да по налогу препишем ове књиге“, исправно је: до- 
годи се и мени многогрешном Богдану да препишем ове књиге, 
дозволом господина ми.

Задржаћу се мало и на Ријечи о књизи, у којој (Ријечи) Ђорђе 
Трифуновић, између осталог, пише одвојено „Закону правило" (стр. 
33), што је бесмислица, јер не зна да је оно оу у сложеници ^дкоиоу- 
прдвидо само везник о и ништа више, па се зато не пише одвојено 
него заједно - Законоправило. Затим пише: „Као што је након очеве 
смрти увидио да ће ускоро отићи у Српску земљу и за то је радио и 
припремао се као писац и преводилац, Сава је и сада, по повратку, 
започео да саставља једно дијело које ће уредити црквени и свјето- 
вни живот код Срба“ (стр. 33). Ко има свест и сазнање о обимности, 
преплитању и тананом ткању при избору и превођењу разнородне 
и сличне грађе из више од сто грчких изворника који су легли у За- 
коноправило, тај неће рећи да је Сава тек по повратку из Србије 
„започео да саставља" тако обимни номоканонски споменик. Мора 
се имати у виду то - да се Сава нашао у Светој Гори са основном 
идејом свога оца, мудрог и побожног Немање, да се оснује аутоке- 
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фална Српска православна црква, за шта је битан предуслов био да 

се састави Законоправило на основу којег ће се осведочити они у 
Никеји да је таква књига залог за црквено, канонско и догматско је- 
динство једне нове помесне аутокефалне цркве са осталим право- 
славним црквама.

Рад на Законоправилу, дакле, морао је да траје много година. 
Зато треба веровати да је Сава, ношен идејом да у Никеји од Цари- 
градске цркве издејствује оснивање аутокефалне Српске цркве, тај 
посао започео у Хиландару не по повратку из Србије, него раније, 
а наставио га у Студеничкој посници па опет у Хиландару, да би 
склопљену књигу понео у Никеју, где је помоћу ње постигао оно за 
шта је и отишао. Тамо је, вероватно, добио и нека упутства о томе 
шта још да дода Законоправилу, ради чега се у повратку за Србију и 

задржао у манастиру Филокалу, према казивању његових живото- 
писаца - Доментијана и Теодосија.

Зато неоснованим сматрам закључак 1>орђа Трифуновића о 
томе да је при одласку Саве у Никеју „У манастиру Хиландару, пак, 
остао још незавршен зборник изабраних закона...“ и да је „Врати- 
вши се на Свету Гору први тек постављени архиепископ Српске 
православне цркве, са сарадницима прионуо на посао“ (стр. 34). Чу- 
дно је, такође, и његово баснословље о томе да је „Из... схватања 
државно-црквене складности произишло Савино опрједјељење да 
ускоро састави номоканонску књигу“ (стр. 33), јер та књига је 
састављена превасходно ради оснивања и уређења аутокефалне 
Српске цркве, а уз то - и уређења црквенограђанског поретка уоп- 
ште. Чудно је, наравно, и то што, с једне стране, сматра да се Сава 
„Ријешио да из дјела канониста... сам склопи и састави зборник 
мирских и црквених закона и правила“ (стр. 33), а с друге стране - 
да је „имао сараднике који су могли добро да преводе са грчког на 
српскословенски“ (стр. 33). Кад канонологе: Стефана Ефеског, 
Алексија Аристина и Јована Зонару назива канонистима (стр. 33), 
не зна да је то смешно исто онолико као кад би неко за гинеколога 
рекао гинекиста\ Сем тога, није му у сазнању да русизми у мањем 
делу Иловичког преписа не потичу из „архиепископских књига", 
него од писара новгородског порекла.
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Подразумева се да онај ко зна да одабере и пресложи грчку 
номоканонску грађу, тај зна и да преводи на српскословенски језик 
оно што је одабрао, не служећи се русизмима.

Спомен-свеска, дакле, приређивача Т^орђа Трифуновића, чији 
су уредници Јелица Стојановић и Виктор Савић, представља при- 
нос науци само утолико што је постала повод за овај критички 
осврт, али и повод да успут овде поменем шта је Министарство ку- 
лтуре Црне Горе очекивало од мене 1996. године. Наиме, дописом је 
тражило да му уступим превод „Иловичке крмчије“48, односно од- 
ређене одељке превода у намери да се то објави у II тому под 
насловом „Писци словенског средњег вијека“, а у склопу општег 
пројекта „Књижевност Црне Горе ΧΙΙ-ΧΙΧ вијека“. Копију њиховог 
дописа и разрађеног пројекта доставио сам САНУ. У вези с тим 
упутио сам 5. јула 1996. године „Председништву Српске академије 
наука и уметности“ допис49, у којем по тачкама образлажем зашто 
нисам прихватио понуђену сарадњу. У тач. 1. излажем, између оста- 
лог, да „Иловичка крмчија" не спада у „књижевност Црне Горе“, јер 
се ради о рукописном кодексу српске редакције, који је само пре- 
писан у Иловици 1262. године за потребе тамошњег епископа, а 
тада Црна Гора није постојала, већ Србија. Аутор кодекса је Свети 
Сава који га је саставио за потребе Српске цркве и државе. У том 
смислу сам тада написао и ово: „Под плаштом ’Књижевност Црне 
Горе’ и 'Писци словенског средњег вијека’ вешто се прикрива тежња 
да се избегне свако помињање стварног - српског порекла књижев- 
ности XII и XIII века“ на тлу данашње Црне Горе.

48 Од 1990. године у науци је уместо туђег назива Крмчија прихваћен 
прави назив - Законоправило, јер је тај црквенограђански зборник сам Свети 
Сава тако назвао. О томе в. Миодраг М. Петровић, 0 Законоправилу или 
Номоканону Светога Саве, Култура, Београд 1990, стр. 7-39.

49 Објављен као отворено писмо у београдским Књижевним новинама бр. 
9933/934, од 15. јула 1996., стр. 2.
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Љубица Штављанин 'ђорђевић је разрешила сав текст Илови- 
чког преписа Законоправила. Њено разрешавање српскословенских 
речи обиловало је многим промашајима, од којих сам део навео у 
предговору књиге 1, истакавши то као препреку која онемогућава 
исправно превођење Законоправила на савремени српски језик. 
Свој рукопис је предала Заводу за интелектуалну својину у Бео- 
граду. По том основу је себи приписала коауторство и предводила 
у приређивању пиратског издања првог дела Законоправила50, услед 
чега су се у јавности појавила реаговања51.

50 Законоправило Светога Саве 1. Приредили и превели Миодраг М. Петро- 
вић и Љубица Штављанин 'Дорђевић, изд. Историјски институт, Београд 2005.

51 Тако је, на пример, у листу Полипшка од 5. јуна 2006. годлне објављен 
напис филолога Милослава Рајковића под насловом Српству и науци на ште- 
ту. Историјски институт објавио рукопис „Законоправило Светога Саве" који 
аутор издања није одобрио за штампу.

Моја вишедеценијска истраживања грчких изворника и срп- 
скословенских преписа Законоправила Светога Саве, са једне стра- 
не, и понуђено од стране Љубице Штављанин ^орђевић непо- 
уздано разрешавање српскословенских речи, са друге стране - све 
то побудило ме је да овде табеларно изложим део погрешно 
разрешених српскословенских речи које сам током превођења и пре 
штампања исправио, доводећи их у везу са изворним грчким 
речима. С обзиром да је депоновани рукопис Љубице Штављанин 
Ђорђевић доступан јавности, овде уз сваку погрешно разрешену 
српскословенску реч наводим 6р. странице и реда у којем се до- 
тична реч налази.

ЉУБИЦА ШТАВЉАНИН 

погрешно разрешене речи: 

h a  h e ia c h o  (стр. 926, ред 

13. одозго)

творЕИ (стр. 939, ред 6. одозго)
Пр-ћжДЕ ίΒ^Ε^ψΕΗΚΙξΙι 

(стр. 943, ред 1-2. одоздо)

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ 

правилно разрешене речи: 

НА ΝΕ гасно

ТВОрЕИ
Пр-кжДЕСВ^ЏЕНЦуК

ИЗВОРНЕ

грчке речи: 

κατ’ έκείνην 

τρανώς 

ποιών και 

προηγιασµένων
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ред 1-2. одозго)

пр-ккллшЕлм»! (стр. 943, Пр^КМШЕ ЛЛБ1 παραλαβόντες

ред 1. одоздо)

НЕ ЖЕННЕШЕЛЛ СЕ (стр. 946, НЕЖЕНИВШЕМ СЕ

ηµείς 

άγάµοις

ред 3. одозго)

ЖЕ НДЛ\Е (стр. 949, ЖЕНАМК нема гр.

ред 2. одозго) 

шицЈоутк (стр. 953, НЊПЦЈОуТБ ψιθυρίζουσιν

ред 8. одозго) 

и (стр. 957, икр^кимв τών ιερέων

ред 12. одозго)
рЕЧЕ (стр. 957, ред 7. одоздо) р"кшЕ φασίν

ДрЖДШЕТВ (стр. 961, ДрЖДШЕ ТК εΐχεν αυτά

ред 8. одоздо)
WTk пр-ћсти (стр. 964, WTk пр^Слккти έκ πλάνης

ред 2. одозго)

^д н е  (стр. 970, ред 13. одоздо) ΤζΑ НЕ ύπέρ αύτών

ЖЕНД ПИШЕТк (стр. 975, ЖЕ НАПИШЕТк δε γράψη

ред 4. одозго) 

н е с т д т и  (стр. 982, НЕ СТДТИ ούδέ άνθί-

ред 11. одоздо)
CEA*k (стр. 983, WT(b)cEA’k

στασθαι 

δθεν

ред 6. одоздо) 
w t (k ) т о л^ (стр. 1028, WT<b)T0A’k άπεντεύθεν

ред 11. одозго)
пр-ћдк АЕЖЕЦЈИМк (стр. 1030, Пр-кдКЛЕЖЕЦЈИМК προκειµένων

ред 11. одоздо)
д^ти и (стр. 985, ред 5. одоздо) д-ктии παίδων

1ДКО ЖЕНЕ (стр. 985, САКОЖЕ НЕ ώστε µή

ред 2. одоздо) 
вктдин-к (стр. 984, ВБ ТДИНЕ έν κρύπτω

ред 9. одозго) 
нел-к ж е  (стр. 994, Н-кАЕЖЕ ούπερ

ред 1. одозго)
н е оудовн^к (стр. 995, НЕО^ДОБН^К δυσχερεστέρα
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ред 8. одозго)

скоро рдсмотркно (стр. 995, скорордсмотркно εύκατάληπτος
ред 2. одозго) 
по сред^ (стр. 997, 

ред 12. одоздо)
ПОСрЕД-к µεταξύ

потрквно (стр. 996, 

ред 3. одоздо)

потр-квно БО ανάγκη γάρ

в'тории БрдтсАрчеди (стр. 997, 

ред 1. одоздо)
ВТОрИИБрАТО^ЧЕДИ δισεξάδελφοι

н е потр^вно (стр. 1005, 

ред 8. одоздо)

НЕПОТр^БНО άχρ ιστόν

створити (стр. 1007, 

ред 5. одоздо)
створит и πράξειε καί

Α’Κτ µ  и (стр. 1015, д^тии παίδων
ред 6. одоздо) 

ХРДНЕЦЈИК ЖЕ (стр. 1018, ХРАНЕЦЈИ КЖЕ φυλαχθησοµένης
ред 14-15. одозго)
н е рд^др-кшимоу (стр. 1026, 

ред 2-3. одозго)

нЕрд^др-кшимоу άδιάλυτον

в^е т и и (стр. 1032, 

ред 11. одозго)
В2ЈЕТИИ ληφθέντες

н е илтћцЈЕ (стр. 1041, 

ред 4. одозго)

НЕ илгкшЕ µή σχείν

HEB-kcTtiHbi (стр. 1043, 

ред 9. одоздо)

NE B^CTh ούκ έπιγινώσκει

рАБОтдкллилли (стр. 1046, 

ред 11. одоздо)
рДБОТАК Л\И δουλεύων µοι

^дпр-к ВБСЕ (стр. 1047, ^АПр-квћ СЕ παυσάµενος
ред 7. одоздо) 
т-кмк ж е  (стр. 1051, Т^ЛХКЖЕ ό9εν
ред 14. одозго) 

ничто ж е  (стр. 1054, 

ред 10. одозго)

НИЧТОЖЕ µηδέν

НЕСложЕникллћ (стр. 1056, НЕ СЛОЖЕНИКМК µή τοΐς
ред 1. одоздо) συµβόλοις
и ЖЕН-k к о г д а  (стр. 1061, ИЖЕ Ц-ккОГДА τών ποτέ
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ред 6. одозго)

н е оутвркжденик (стр. 1064, НЕОуТВрВЖДЕНИК άκυ ρωσία

ред 2-3. одоздо) 

породо\[ (стр. 1084, по родоу ό φύσει

ред 13-14. одозго)

ΗΚογψΕΜΚ (стр. 1085, НЕ ΕΟγψΕΜΒ µή ύπόντων

ред 4. одоздо)

НЕ ΒΚ’ζΕρΑΗ ΗΟ (стр. 1090, НЕВВ^БрАННО άκωλύτως

ред 10. одозго) 

свок ктв (стр. 1095, СВОКК ТВ ούτος

ред 1-2. одоздо) 

ΤΑΚΟ ЖЕ (стр. 1100, ТАКОЖЕ οµοίως

ред 2-3. одоздо) 
νυτ(0ρΕ4Ηογκ> (стр. 1082, \Ут(в)рЕЧЕНОуК» άπηγορευµένην

ред 6. одоздо) 

кодикол‘ло (стр. 1084, КОДМКЕЛЛО κοδίκελλος

ред 1. одозго)
н е приснага (стр. 1086, НЕПрИСНАГА αµφιθαλείς

ред 7. одозго) 
стдр^ишини (стр. 1088, стдр^ишии µείνασιν

ред 13-14. одоздо)

ЖЕ (стр. 1086, Т^ЖЕ των αύτών

ред 3. одоздо)

НЕ ЕВ^ВрАНО (стр. 1090, НЕВВ^БрАНО άκωλύτως

ред 10. одозго) 

к τοΛ\ογ (стр. 1094, ΚΤΟΜΟγ έτι

ред 3. одозго)

н е родвстволхк (стр. 1099, НЕродвствомв καταφρονήσεως
ред 13. одозго)

пол\ЕновЕнит (стр. 1100, ПОМЕНОВЕНАГА µνηµονευθέντα
ред 12. одозго) 

ΤΑΚΟ ЖЕ (стр. 1100, ТДКОЖЕ οµοίως
ред 2-3. одоздо)

СВЕЦЈАВАШЕ (стр. 1107, СВЕЦ1АВШЕ έπιβουλεύσαντες
ред 10. одоздо)

ВСЕрДБСКОК (стр. 1119, ВСЕ рАБСКОК πάν οίκετικόν

XXXII



ПРЕДГОВОР

ред 12. одоздо)

н е вр-кднд (стр. 1141, НЕВр^ДНД άβλαβής

ред 1.одоздо) 

вк рЕченок (стр. 1117, вћреченок ό ώρισµένος

ред 4. одозго)

и ^е т о м б οογψΕΜκ (стр. 1122, И^ЕТОЛАК €θγψ£Λ\Β έξηρηµένων

ред 13. одозго)

AVIE ИЖЕ (стр. 1136, ЛЛНЕИ ЖЕ ό δέ νοµίζων

ред 10. одозго)

долоу εχοΑΕψιιχΒ (стр. 1130, ΑΟΛΟγΕχΟΑΕψΗχΕ κατάγουσιν

ред 10. одозго)

НЕ ККСПОМЕНОуВШИХк НЕВВСПОМЕНО^ВШИХВ άπόντων

(стр. 1134, ред 2-3. одоздо)
BpiiMEHE тр^вовдник Вр^МЕ НЕТр^БОВДНИК ό χρόνος

(стр. 1140, ред 12. одозго) άχρηστίας

по ср^д-к (стр. 1141, поср-кд-к µέσον

ред 1. одоздо)

НЕ WCTdEAtaiOipHML· (стр. 1143, HEWCTABAIAIOLpWAAL· άπολιµπανο-

ред 1-2. одозго) µένοις

pasoTL (стр. 1143, рДБОТВ! δουλείαν

ред 1. одозго)
ΒΕ^ΛΜΓΑΙΟψΕ (!) И ОуВОДЕЦЈЕИ?. ВБ^ЛИГДЈОШЕИ И ΟγΒΟΑΕψΕΗ άνδραποδίζοντες

(стр. 1146, ред 7-8. одоздо).

Знак ! и ? ставила Љ. Штављанин

писдни и(стр. 1151, ПИСДКИИ εγγράφους

ред 6. одоздо)

ни кдинол\о\· (стр. 1151, никдиноллоу µηδεµιάς

ред 2. одоздо)

n e вв^врднвнв (стр. 1169, НЕВБ^БрДНБНК άπερικώλυτος

ред 6-7. одоздо)
нд СБвксприкмшдго (стр. 1169, НДСБ ВБСПрИКЛЛШДГО ή µάς προσλα-

ред 3. одоздо) βόντος

НЕОуДОББ ПОВ1ДИМШ НЕОХДОБ-кпОБ^ДИЛМЈИ δυσκαταµάχητος

(стр. 1171, ред 10. одозго) 

и кк ш бц ји и ш(стр. 1171, И ВК ШБЏИ И W και κοινή και
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ни вк что ж е  (стр. 1171, 

ред 13-14. одоздо)

НИ ВК ЧТОЖЕ έν ούδανι

н е повиннок (стр. 1174, 

ред 8-9. одозго)

ΗΕΠΟΒΗΗΝΟΚ άνεύθυνον

и ц је и ж е  (стр. 1174, 

ред 13. одоздо)

ИЦЈЕИ ЖЕ нема гр.

w ΗΗχ’ (стр. 1177, 

ред 5. одозго)

WNHX’ ών

^логаростк (стр. 1178, 

ред 10-11. одоздо)

ΐζΛΟ гаростк κακόν ό θυµός

по готовоу (стр. 1179, 

ред 6. одоздо)

ΠΟΓΟΤΟΒΟγ έτοίµως

вк соуд-к (стр. 1179, 

ред 3. одоздо)

вксоуд-к απανταχού

рдвно Λ\0Γ<χρψ«[ (стр. 1182, 

ред 1. одоздо)

ρΑΒΗΟΜΟΓΟγψΟγ ίσοδυναµούντα

CAvfciiJAioqjEK (стр. 1172, 

ред 4. одоздо)

СЛгкцЈАГОфЕ К συγχέον ταύτην

«рдовн-к кдко (стр. 1165, 

ред 11-12. одоздо)

оудовв ηΈκ α κ ο εύχερώς πως

н е вк^врднкнк (стр.1169, 

ред 6-7. одоздо)

HEBh^BpANbHK άπερικώλυτος

в с е л \ (стр. 1178, ред 11. одозго) В СЕЛЛБ έν τούτω
НЕ бе с [с]трдсти (стр. 1180, 

ред 2. одозго)

ΝΕ БЕСТрАСТИ ούκ άπαθώς

и шнополитд (стр. 1183, 

ред 10. одозго)

ИШНОПОЛИТА Ίωνοπολίτου

н е приктн-ћ (стр. 1185, 

ред 9-10. одоздо)

НЕПрИКТН^ άπρόσδ έκτος

НЕВкл\-кнгак>тк (стр. 1186, 

ред 12-13. одозго)

НЕ BbftvkHtAIOTK ουδέ ήγούνται

п о бе д т и и (стр. 1190, 

ред 14-15. одозго)

ПО ББ1ТИИ µετά τό γενέσθαι

в-кстЕ ли (стр. 1193, 

ред 3. одоздо)

В^СТЕЛИ ειδήµονες

кдд (стр. 1184, ред 6. одоздо) КГДА δτε
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лмгк ж е  (стр. 1185, Mni во έµοΰ γάρ

ред 7. одоздо) 

тдко ЖЕ (стр. 1200, ТАКОЖЕ οµοίως

ред 10. одозго)

и клисдвв-ов (стр. 1202, ИКЛИСДЕЕ-ОК Ελισάβετ

ред 8. одозго) 
ιΐΕΑΟογΛ^ιοψΕΜΚΐιι (стр. 1205, ΜΕΑ00γΛ\4κ>ψΕ лши διαπορίσαντες

ред 6. одозго) 

ничто ж е  (стр. 1212, НИЧТОЖЕ

ήµεϊς 
µηδέν

ред 11. одозго) 

оуклони к (стр. 1214, ©γΚΛΟΗΗΚ άπέκλινεν

ред 6. одозго) 
по ср-кд-к (стр. 1225, поср-кд-к άνά µέσον (εις τό

ред 4. одозго) 

бе [с ] стоудига (стр. 1228, БЕСТО1[ДИГД

µέσον)

τό φιλόνικον

ред 8. одозго) 

кдиносворн81О (стр. 1234, КДИНО СБОрН8К> µίαν καθολικήν

ред 12. одозго)
имдти (стр. 1234, ред 1. одоздо) и м а т и καιµήτηρ

т а к о ж е  (стр. 1240, ТДКО ЖЕ ούτω δε

ред 1. одозго)

ΝΕΜΟΓΟγψΕ (стр. 1240, НЕ ΜΟΓΟγψΕ µή δυνάµενοι

ред 14. одозго)

ΝΕ рддишЕ (стр. 1243, НЕрАДИШЕ κατεφρόνησαν

ред 3. одозго) 

πρκΕΝΟοογψΕΜογ (стр. 1243, присно «ΟγψΕΛΧΟγ άε'ι δντος

ред 12-13. одозго)

тдино твлЕнимн (стр. 1244, ТАИНО1АВЛЕНМЛЛК κρυφοφανεϊ

ред 8. одоздо) 
н е вр-кд’ни (стр. 1245, НЕВр-кдНН άσινεϊς

ред 7. одоздо)

с е г о рддии гдко (стр. 1246, рдди и гако διά τούτο και ώς

ред 1. одоздо) 

всЕскдрвжЕџо^ (стр. 1250, ВСЕ СВДрВЖЕфО\р πάντα περιέ-

ред 2. одозго) χοντας
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н е wniicdHHta (стр. 1250, нЕшписднит άπερίγραπτον

ред 2. одозго) 

и WH£ (стр. 1254, HWHE ’Ίωνες

ред 11. одозго) 

иллЕропЕ (стр. 1254, И МЕрОПЕ και µέρωπες

ред 11.одоздо) 
цгг(к)ло\(ЧЕНк1И (стр. 1253, ЛОуЧЕНШ (ЛО^БМ) И άπό σελήνης καί

ред 5-6. одоздо) 
тричксткн^ (стр. 1256, Три ЧкСТВБК τρία µέρη

ред 7. одозго) 
п о д (о )бн о  ч е с т н о  (стр. 1257, п о д (о )бн о ч е с т н о όµοιοµερώς

ред 1. одозго) 

чидркжЕ и (стр. 1260, ШДркЖЕИ περιέχων

ред 6. одоздо) 

Епифднии (стр. 1265, ЕПИфЛНИ И Επιφάνιας και

ред 10. одоздо)

с н и д е  (стр. 1268, ред 1. одозго) СНИДЕ κατήχθη
н е п о д (о )бн о  (стр. 1269, ΝΕ ПОД(О>БНО ούχ’ οµοίως

ред 2. одоздо)

СЕЛ\СЛ{ЖЕ (стр. 1270, CEMOlf ЖБ τούτον δέ

ред 2. одозго)
скд(о\р)шкно г а д е н и к Скд(счр)шкнотдЕник έµψυχοφαγία

(стр. 1271, ред 5-6. одозго) 

присносоуцЈАГО (стр. 1272, Присно ΕΟγψΑΓΟ όντα άει

ред 11-12. одозго) 

искодро\(ТитЕ (стр. 1271, и [д]скодрс>угитЕ καί άσκοδρου-

ред 7. одозго) 
w н-кмк (стр. 1273,

γΐται 

έκείνων

ред 10-11. одозго)

Bb ПОНОШЕНИ БМСТВ ВКПОНОШЕНИ БМСТБ όνειδίσθη

(стр. 1273, ред 11-12. одозго) 

шригЕННТЕНнии (стр. 1275, ШрИГЕНИТЕ ИНИИ ώριγενικοί άλλοι

ред 11. одозго)

вв покорЕник (стр. 1274, ВкПОКОрЕНИК άποτακτικούς
ред 1. одоздо)
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дкриииЕ (стр. 1279, дкрии НЕ άέριος ούκ

ред 8. одоздо)

п о ч е с т и  (стр. 1284, 

ред 7. одоздо)

ПО ЧЕСТИ κατά µέρος

с в о бо д н м и  (стр. 1286, 

ред 9. одоздо)

СВОБОДНК1 И έλευθέρους και

г4лдтдкрддЕникл\11 (стр. 1287, 2ЈЛАТА КрАДЕНИКЛЛБ χρηµάτων

ред 2. одозго) κλοπαΐς

и нниксимк (стр. 1289, [и]н НИ К СИМБ άλλοιπρός

ред 6-7. одозго) τούτοις

ли тсш (ли? то) (стр. 1289, 

ред 13. одоздо)

ЛИТОИ λητόϊος

чо бм д в и в б (стр. 1292, р 

ед 3.одоздо)

WSkIABW ВК έδειγµάτισεν έν

w t (l )4ECt h  (стр. 1295, 

ред 2. одозго)

w t (k ) ч е с т и άπό σχίσµα

πΟΛΜΛογ (стр. 1295, 

ред 9. одоздо)

по ллдлоу κατά βραχύ

w b a  (стр. 1292, 

ред 11. одозго)

ШБОГА άµφότερα

ш е с т и сктк (стр. 1294, 

ред 2. одозго)

ШЕСТИСкТВ έξακόσιος

Не зна да с бт к  значи восак (κηρός)

ничто ж е  (стр. 1299, 

ред 13. одозго)

НИЧТОЖЕ µηδέν

НЕИСПИТОВАТИ (стр. 1296, 

ред 12. одоздо)

NE ИСПИТОВАТИ µηδέ πραγµονείν

мнисии (стр. 1301, 

ред 3. одозго)

МНИСИ И µοναχοί και

T-км ж е  (стр. 1302, 

ред 6. одозго)

Т-кмЖЕ διόπερ

ни ж е  (стр.1303, ред 4. одоздо) НИЖЕ ούτε

НЕЖЕЛИИ (стр. 1306, 

ред 4. одоздо)

НЕЖЕ ЛИ ή

д^лд и (стр. 1309, 

ред 10. одозго)

д-клди έργασαι
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»ддд (стр. 1311, ред 10. одозго) КДА ιόν

ΙΑΚΟ ЖЕ (стр. 1311, 1АК0ЖЕ ώς

ред 13-14. одозго) 

п а к к  (стр. 1311, ПАКШ πάλιν

ред 5. одоздо)

с е д л х и д е с е т б (стр. 1313, СЕДМИДЕСЕТБ έβδοµήκοντα

ред 11-12. одозго) 
ст-кми (стр. 1316, св т-клхи συν αύτοϊς

ред 8. одоздо) 

w b онв полк (стр. 1320, ШБОНПОЛК περατικός

ред 10. одозго; стр. 1325, 

ред 5. одоздо) 
НИ ТАКОВАГА ЖБ Η©! ни т а к о в а г а  (привли)жвно µηδέ τα αύτά

колк ввдр«(ЖАК>ЦЈ£ (стр. 1327, КОЛкВБДрО\(ЖАК>ЦЈЕ

παραπλησίως 

πασαλορυχϊται

ред 3-4 одоздо)

ΝΑ ^АВИСТБНО (стр. 1328, НЕ^АВИСТБНО άφδόνως

ред 12. одоздо) 
икрм-ки (стр. 1329, и кр'лгки καί έρµαϊοι
ред 3. одоздо) 

КАПЕрАТА (стр. 1338, КАПЕрЕТА καπερέτα
ред 9. одозго)

ни ж е  (стр. 1345, ред 6. одозго}1 НИЖЕ ούτε
дро^гдт ia  (стр. 1346, ДРМ[ГАК1ГА έτέρας
ред 12. одозго) 

н е сммслм (стр. 1347, НЕСЛЛШСЛШ αφρόνων
ред 10. одоздо) 

нкомо^ ж е  (стр. 1338, НИКОМОуЖЕ µή.,.τινά
ред 15-16. одозго) 
многосм-крЕник (стр. 1349, много см^реник πολλήν ταπει-
ред 9. одоздо) νότητα
никомсАр ж е  (стр. 1353, НИКОМОуЖЕ ούδενί
ред 15. одозго)

и н а  (стр. 1343, ред 1. одоздо) НА έπί
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ред 15-16. одозго)

и иного (стр. 1348, иного έτερον

ред 5. одозго) 

ллного и м е н и т^ (стр. 1355, Л\НОГОИЛ\ЕНИТ-к πολυώνυµον

ред 7. одозго)

лхритко ПОСТДВЛКНД мрвтвопостдвлкнд νεκροχειρο-

(стр. 1354, ред 13-14. одозго) τόνητον

ЛО^ТОИЛХЕЛИТИНСКМ ЛИТОИ ЛЛЕЛИТИНСКВ! λιτόϊος µελι-

(стр. 1355, ред 14-15. одозго) τηνής

вк нк (стр. 1357. ред 9. одоздо) ввнк έξω

Л10Б0 оучЕник (стр. 1361, ЛК>БОО\(ЧЕНИК φιλοµαθούς

ред 7. одоздо)
НИ W6HT'liHE (стр. 1365, НИкУВИТ^НЕ νιοβίται

ред 10. одозго) 
г л (д г о л )|<јц је и (стр. 1365, Гл(дГОл)к>ЦЈЕИ λέγοντες

ред 10. одоздо) 
н е тлкнло (стр. 1366, h e t a Wh o άφθαρτον

ред 10. одоздо) 

н е с в^д а н н о  (стр. 1366, НЕСБ^ДДННО άκτιστον

ред 5. одоздо)
н е пркм-кннд (стр. 1371, NEnpiftxWHA άπαραλλάκτως

ред 12. одозго) 
трив(о)ги (стр. 1372, три б(о )г и τρεις θεούς

ред 10. одозго) 

св трвгошЕ (стр. 1379, СБТрВГОШЕ άπέξεσαν

ред 6. одоздо)

WTK рЕЧЕНДГО (стр. 1383, ЦГГБрЕЧЕНДГО άπηγορευµένον

ред 10. одозго)

крЕси н д ч е л ’к и к к 1 (стр. 1383, КрЕСИНДЧЕЛНИКВ! αίρεσιάρχας

ред 14-15. одозго) 

н е с о^т к  (стр. 1387, НЕ СОуТБ ούκ έστιν

ред 11. одозго)
пр^ждЕ писдншми (стр. 1389, пр’кждЕписднмл\и προγεγραµ-

ред 1. одоздо) µένους

н е покрквЕНоу (стр. 1392, ΗΕΠΟΚρΒΒΕΗΟγ άπερικάλυπτον
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h a  ρεκκ (стр. 1392, 

ред 10. одоздо) 
ΗερΑΐζογΛν^κτκ (стр. 1393, 

ред 5. одозго)

NApEKh

н е рд^оум-ккти

είπών

ού γραικίζη

Наведени табеларни преглед погрешно разрешених српскосло- 

венских речи у рукопису Љубице Штављанин није исцрпан, али је 

више него довољан за закључак о томе да су такве грешке онемогу- 
ћавале правилно поимање, односно превођење садржине Законо- 

правила Светога Саве.

X- X- X-

За тачно превођење српскословенског текста Законоправила 
Светога Саве није довољно само то - да речи буду правилно разре- 
шене и схваћене; оне се морају довести у везу са гр. изворницима, 
нарочито оне речи са више значења, као на пример:

- САОВО52

- п о в е а4н и к  (= одобрење, дозвола, сагласност, пропис, наредба, 
одредба, заповест, одлука, догма, учење, што треба препознати у гр. 
изразима: συναίνεσις, βουλή µα, κέλευσις, έπίταγµα, πρόσταγµα, νεΰµα, 
προσδιορισµός, σηµείωσες, δόγµα);

- винд (= кривица, узрок, повод, изговор, циљ, тужба, оптужба, 
притужба, прекор, неправда, предмет спора, претпоставка, подо- 
зрење, употреба, поступање, начин, случај, што такође треба препо- 
знати у гр. изразима: έγκληµα, αιτία, αΐτίασις, έγκλαµα, πρόφασις, 
ύπόνια, άφορµή, ύπόθεσις, πράγµα, χρησις, προσέλευσις, κατάγνωσις, 
τρόπος);

- н а и а х в  не значи само најам у смислу плате, аренде, процента, 
него значи и тужба (άγωγή), како стоји у Градском закону гр. 16. гл. 
4. и 10.

52 О многим значењима им. слово в. овде стр. 144, нап. 4.
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- ίζρΑΚκ (= изглед, облик, појава, одраз, обличје, вид, призрак, 
виђење, својство, врста, наспрам гр. израза όρασις, είδος, όψις);

- подовно (том једном речју покривено је више гр. речи: 
οµοίως, εΰλόγως, άνηκόντως, άρµοζόντως, ίσως)’3

- ChCTABk и сложеник су две речи које се подједнако употре- 
бљавају као превод им. ύττόστασις.

Посебну врсту потешкоће при превођењу Законоправила чине 
недоумице изазване пренетим из гр. изворника погрешних речи. 
Тако је ум. исправног израза иодовосоушнд (όµοιούσιον, како је у 
Patm. 205, V 720) унет погрешан израз кдиносоуш нд (όµοούσιον, 
како је у АС 42, V 42, V 2184, V 2198), јер је реч о јеретичко.м учењу 
Имиаријана-Полуаријана53 54 55. Такође, ум. ктистослоужитЕЛЕ (κτιστο- 
λάτρας), погрешно је написано хр(и)стослоуж1тл6, јер је реч о је- 

ретицима који обожавају творевину (κτίσις).’3 Узрок грешке 
понекад треба видети и у истоветном изговарању, али не и у исто- 
ветном писању неке речи. Тако је исправан израз έκληψις (= 
наплата) схваћен као έκλειψις (= недостатак, оскудност) што је 
погрешно56.

53 В. сличне примере у књизи 1, стр. XVIII-XIX.
51В. овде стр. 312, нап. 1.

55 В. овде стр. 383, ред 26-27.
56 В. овде стр. 122, нап. 2.

5' В. овде стр. 343, ред 4-6 и нап. 1. Парт. κονίζοντες настао је од им. κονία 
што значи и άσβεστος (креч). Према томе κονίαµα је што и άσβέστωµα или 
άµµοκονίαµα (кречење, малтерисање).

Празнину и недореченост у преписима Законоправила чине и 
испуштени делови реченице или читавог одељка, што такође пред- 
ставља потешкоћу при поимању и превођењу на савремени српски 
језик. Тако, на пример, тамо где се говори о уништавању икона од 
стране иконобораца, пише: „Једне од тих, дакле, састругавши ли- 
кове, уништише", после чега је изостављено: „а друте прекречише“57, 
или премалтерисаше, јер у гр. следи ,,τά δέ κονίζοντες" Из „Виђења
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Дијадоха Фотикијског" испуштено је четврто по реду питање са 
одговором™.

Понегде је испуштено властито име. Тако, иза имена Евдоксије, 
недостаје име Домат (Δοµάτος у: АС 2, V 720)58 59. У преношељу неких 
гр. имена наилази се на погрешно писање, као нпр.: кориње· ум. 
кирин-е- (κήρινθος)60; кдрицкскши ум. кдристик (καρίστιος)61; дммони 
ум. дрмонии (Αρµόνιος)62, ишвднв ум. ишиднв (Ιωύαν)63.

58 В. овде стр. 277, нап. 1. У Законоправилу питања и одговори Дијадоха 
Фотикијског су без бројева, што упућује на помисао да их ни у коришћеном гр. 
изворнику није било, иако у познатим гр. рукописима постоје (укупно 29).

59 В. овде стр. 346, ред 10.

60 В. овде стр. 345, ред 20-21.

61 В. овде стр. 345, ред 24-25.

62 В. овде стр. 345, ред 29.

63 В. овде стр. 291, нап. 5.

64 В. овде стр. 174, ред 17-18.

65 В. овде стр. 195, ред 32.

66 В. овде стр. 146, ред 25.

67 В. овде стр. 176, ред 9.

68 В. овде с гр. 356, нап. 2.

Нека имена истих особа двојако су писана, тј. у целости и 
упрошћено: Уалентинијан - Уалентијан; Ајетије - Аитије; 
Константин - Костатин.

Писари су правили грешке не само у писању неких особних 
имена, него и у писању неких глагола и именица, као нпр.: ум. ндпд- 
сти у С је пдсти6'1; ум. мдстк у М је влдс(тк)65. ум. прдвословик у М 

је прдвослдвш66; ум. своводити у С је сводетк67; ум. кдди, исправно 
је вдди68.

***

Као што понегде постоје испуштени делови текста из гр. извор- 
ника, тако постоје, као изузеци, појаве обрнутог смера, што ће рећи 
да Законоправипо има понешто чега у коришћеним гр. предлош-
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цима нема. Међу занимљивим примерима је 39. гр. 16. гл. Градског 
закона (Прохирона), коју нема Palm. 205 и Zepi, а у преводу са 
српскословенског гласи: „Свакомс је безбедно допуштено да убива 
разбојника".69 Тамо где у Patm. 205, AL В 93, V 2198, V 720 о 
јеретицима Савелијанима постоји само једна реченица (Ό σαβέλιος 
επίσκοπος ήν πενταπόλεως), састављач Законоправила оцењује да је 

то недовољно те текст проширује са неколико реченица тако што из 
следеће тачке (12), где је реч о јеретицима Маркелијанима, сасвим 
оправдано преузима неколико реченица садржаних у 11 редака70. У 
опису Првог васељенског сабора (325) додаје: „то јест: Верује.м у јед- 
нога Бога”71, и: „јер неки од претходника празноваху Пасху 14. у ме- 
сецу марту“72. Обилује објашњењима која почињу речима: „сир^чв', 
„рЕКШЕ*, „к ж е кс(тв)“73. Исправност таквог сагледавања ствари 

може бити оповргнута само ако би постојао, а не постоји грчки 
номоканонски кодекс какво је Законоправило.

69В.овдестр.202,ред7-8:„Рд^БОИНИКА л-ктк к с т б колхоуждо бе^б^д н о  
ОуБИБАТИ".

70 В. овде стр. 358, ред 9-20.
71 В. књ. 1,стр. 2, ред 19: „Сир^чк κ4ρογκ> бб к д и н о г о  б(о г )а “.
72 Исто, ред 24-26: „н-кци бо w t (0 пр-кждкних ογ .д|. л\дрткскмк 

лоунм πρΑίζΗΟβΑχογ плс)(оу“. Многе сличне појаве наведене су у апарату испод 
основног текста обе књ.

73 В. нпр. књ. 1, стр. 2, ред 19; стр. 16, ред 28; стр. 21, ред 18; стр. 46, ред 33; 
стр. 55, ред 23 и даље.

***

Велико знање Светога Саве, као састављача и преводиоца са 
грчког језика на српскословенски језик, не огледа се само у одабиру 
и слагању у Законоправило номоканонских грчких списа, него и у 
задивљујућем владању обојим тим језицрша. То се не потврђује 
само синтактичким и граматичким сличностима, већ и творбом 
нових речи, нарочито кад се ради о кованицама. Очевидан је његов 
основни задатак да превођењем не изневери смисао гр. речи у спи- 
сима које преузима, називајући их „богонадахнутим књигама" Тамо 
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где за поједине грчке речи није имао одговарајући српскословенски 
израз, остављао их је у изворном облику. То су звани грецизми, који 
нису малобројни. Овде наводим неколико од њих: сдтуркскд|д (σα-
τυρικά)74; к о м и ч е с к д |д (κωµικά)75; трдпе^д (τράπεζα)76; ливднк (λίβα- 
νος)77; кндитша (ένδιτή)78; KHTki (µ η . о д  и м . κύτος = свод, удубљењеУ9·, 
роугд (од им. ρόγα, настале од лат. им. e-rogo, што значи исплата, 
нарочито војним лицима)80; кинддпсш (од κίνδαψος, што има више 
значења)81; протоспдтдрк (πρωτοσπαθάριος)82; поскоурд и проскоурд 
(τό πρόσφορον)83.

74 В. кн>. 1, стр. 455, ред 15.

75 В. кн>. 1, стр. 455, ред 14.

76 О разним значењима им. трапеза в. овде стр. 124, нап. 2.

77 В. овде стр. 204, нап. 2.

78 В. књ. 1, стр. 495, ред 6.

79 В. овде стр. 293, нап. 1.

80 О томе в. овде стр. 216, нап. 5.

81 В. овде стр. 240, нап. 4.

82 В. овде стр. 235, нап. 1.

83 В. овде стр. 255, нап. 2.

84 В. овде стр. 369, ред 9.

85 В. овде стр. 347, ред 24.

86 В. овде стр. 399, ред 21-22.

87 В. овде стр. 282, ред. 6.

88 В. овде стр. 286, нап. 1. Исто важи, кад се ради о српским речницима, 
и за сиоженицу лгсвооученв (љубоучен) од φιλοµαθής (в. овде стр. 379, ред 9-10).

Посебну пажњу привлаче сложенице помоћу којих верно одра- 
жава садржину грчких сложеница, као нпр.: сксоуџкствкнк - дог- 
матски појам (сасуштаствен), настао од συνουσιούµενος84; 
триивожкство, такође догматски појам (трибожаствб) настао од 
τριθεΐα85; члов^конендвид^ник (човекомржња) од µισανθρωπία86; 
пр^оу^рдчкнк (преуочљив) од περίβλεπτος87; AiosorAACkHk (љубогла- 
сан) од φιλήχος - реч коју и најбоље урађени вишетомни грчко- 
грчки речници немају, као што је ни у српским речницима нема88; 
мрктвопостдвлкнк (мртвопостављен) од νεκροχειροτόνητος, јер се
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односи на рукоположеног у свештеничко достојанство од стране 
мртвих руку, тј. од упокојеног89; иподромик (хиподром) од 
ύπόδροµος90; κ ο^λ ο κ λ ε ιι (козлојелен) од τραγέλαφος91 (сложеница коју 
Миклошић није унео у Lexicon92, а представља маштарију о посто- 
јању животиње која има тело јарца и јелена; у преносном значењу 
поима се као чудовишна, необична, бесмислена, противприродна 
ствар); ^микмврд^кНк (змијеобразан) од οφιοειδής93.

89 В. овде стр. 373, ред 8.

90 В. књ. 1, стр. 433, ред 11.

91 В. овде стр. 240, ред 27.

92 Franz von Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Wien 1862- 
-65. Постоје y Законоправилу и друге неке речи којих не»ма у Миклошичевом 
речнику, као нпр. ч е с т о т а  (честота) од πυκνότης, што значи: згуснутост, 
збијеност, набијеност (в. овде стр. 283, нап. 2).

93 Односи се на сатану који има лик змије (в. овде стр. 304, ред 23-24).

94 В. овде стр. 356, нап. 1.

95 Прохирон, гр. 34, гл. 17 (изд. Zepi).

96 В. овде стр. 178, ред 24-25. и нап. 4.

97 Прохирон, гр. 39, гл. 1 (в. овде стр. 200, ред 3).

Свети Сава се при превођењу са грчког језика суочавао и са 
речима које ни самим Грцима нису биле лако појмљиве. Пример за 
то је им. с а к а а 94, која је у гр. рукописним номоканонским кодексима 
различито писана: σακλά (V 720, V 2184); σκλά (Patm. 205); γαλα- 
κτϊνο! (V 2198). Можда је зато нема у вишетомним грчко-грчким 
речницима.

Тамо где префињеност грчког језика дозвољава да се царска 
благајна назове „θειον ηµών ταµιεϊον“95 (божаствена, тј. света наша 
благајна) Свети Сава, да би избегао саблазан, свом народу то не 
преноси дословно, него преименује у ц^сдрскок н а ш е скровици96 
(царска наша благајна). Ни назив Ромеј није пренео у српскосло- 
венски текст, него га је заменио присвојном заменицом „свој“. Наи- 
ме, ум. „Онај ко... Ромеје (ратнике) предаје противницима..." у 
Законоправилу пише: „Онај ко своје (ратнике) предаје противници- 
ма...“97; ум. „Који из ромејске војске пребегне непријатељу...“, у Зако-
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ноправилу пише: „Који из своје војске пребегне непријатељу...“9К; ум.
• « · · «оо

„ромејска власт , написано је „вородска власт .
Посао Светога Саве при састављању Законоправила, дакле, није 

само преводилачки, него и стваралачки. Да ли је у његовом 
протографу било грешака и које врсте, о томе би могло да се говори 
само у случају да је тај протограф сачуван. У њему су, без сумње, би- 
ле оне грешке које су, као такве, постојале, односно из грчких 
изворника верно пренете. Као пример за то наводим пренете са неког 
погрешног гр. предлошка речи: „бв с л а б^ с бо к г о и с т и н  н а г о  
рд^оумд“, јер исправан текст гласи: ,,έν τή δόξη σου εις έπίγνωσιν τής 
άληθείας“ (= у слави Твојој, на познање истине).98 99 100 Ту врсту грешака 
преписивачи протографа не само да преузимају, него при преписи- 
вању праве друге, не малобројне, грешке које су плод незнања или 
непажње. Примера ради, ум. исправног лвгчНкншЕК (έλασσον), у И 
С М написано је л к ж^ш е к , ш т о  преписивач Р, услед заблуде, претвара 
у оувож^ишЕК, мислећи да тиме исправља грешку ранијих писара.101

98 Прохирон, гр. 39, гл. 4 (в. овде стр. 200, ред 12).

99 Тумачење 83. Апостолског прав. (књ. 1, стр. 156).

100 В. овде стр. 401, нап. 1.

101 В. овде стр. 228, нап. 3.

102 В. овде стр. 341, ред 24.

103 АС 42, V 720. В. овде стр. 341, нап. 3. О допунама преузетим из гр. 
изворника ради отклањања недоречености в. овде нпр.: стр. 103, ред 9. и 17; 
стр. 175, нап. 2; стр. 259, нап. 2; стр. 279, нап. 1; стр. 280, нап. 1; стр. 289, нап. 1; 
стр. 313, нап. 2; стр. 321, нап. 2; стр. 322, нап. 1; стр. 323, нап. 4. и 5; стр. 333, нап. 
3; стр. 334, нап. 2; стр. 337, нап. 2; стр. 339, нап. 3; стр. 340, нап. 1; стр. 341, нап. 
3; стр. 359, нап. 2; стр. 413, нап. 2. и 3; стр. 416, нап. 1. и 2.

Изостављене понегде у српскословенским преписима Законо- 
правила кључне речи, због којих је смисао непотпун, (као нпр.: иза 
„гдко идоломв",102 из гр. текста нису пренете речи „δήθεν άπεχθανό- 
µενοι“)103, дају повода за питање - да ли су такве речи и у протогра- 
фу недостајале зато што су, можда, недостајале и у коришћеним за 
превод гр. предлошцима? На такво питање немогуће је одговорити 
не само зато што Савин протограф није сачуван, него и зато што не 
постоји, како је већ речено, гр. номоканонски кодекс истоветан 
Законоправилу, кад је реч о саставу и распореду грађе.
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Као основ за васпостављаљс исправног текста Законоправила 
Светога Саве није случајно узет Иловички препис из 1262. године. 
Не зато што је најстарији од сачуваиих 11 преписа српскословенске 
редакције (преписан само 10 година после преписа који је урадио 
Теофило, епископ будимл>ански), него зато што је број грешака у 

њему мањи од оних у осталим преписима. До таквог закључка до- 
лази се на основу поређења пописаних и у апарату испод основног 
текста побележених варијаната између преписа: Иловичког, Рашког, 
Сарајевског и Морачког. Уједно се долази и до закључка да ниједан 
од тих преписа не потиче од истог предлошка.

Није непознато, међутим, да и у Иловичком препису постоји 
знатан број грешака и да није потпун; недостаје му одређен број 
листова, који су у овом издању надокнађени преузи.мањем текста 
из Рашког преписа зато што је овај, за разлику од осталих преписа, 
сачуван целовит, и зато што запис - поговор почиње препознат- 
љивимСавинимречима: ,,ΒκξΛίΟΒΛΚΗΗΗ ... промишлЈЕНикли/ а не 
речју „Прои^идошЕ ...“.

Пошто је поред јединог, донедавно, фототипски објављеног 
Иловичког преписа, објављен и преведен, али веома лоше, Сарајев- 
ски препис, овде ћу делимично истаћи неке од слабих страна у њему.

Испуштене речи у 
Сарајевском препису

Видети књ. 1 овог издања:
стр. ред

203. 12.
НЕПрИКТНИ. ΑψΕ ЖЕ 246. 16.
АЦЈЕ АИ ΝΕ ДОВроуЧЕНА 302. 33-1.
ТОИ 325. 6.
НИЧТОЖЕ 391. 9.
WBpA^A 403. 16.
AAHOIO СТВОрЕНА CO\fTb

(к) СТЕПЕНЕ ДА
413. 5-6.

ПрИЧВТНИЦИ ЖЕ СОуЦЈЕ WT< 
и^вркгоутв СЕ 523. 1-2.
И ЛКЈДИ свок 430. 28.
НЕИ^рЕЧЕН*НАГА 454. 12.
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λ Ίιτ ο 540. 10-11.
свок» 542. 31.
ПОСЛОуШАКТк 553. 7.
СЕК 554. 21.
Ηοκκπιχκ 611. 33.
никокмоу ж е 613. 33-1.
н^кокго дол\оу 616. 28.
и ж е 623. 24.
кго 647. 20.
ИЛИ ΝΑ ПОСТДКЛЕНИК Кп(и)с(коу)пА 662. 13-14.
ΤΟΛΧΟγ 663. 9.
CO\fl|JE 687. 4.
Wt (k ) ГрАЖДАНК 690. 28.
ВАрКДрК!
И ДАНК БОуДЕТК ВБ ЛЈОДИ ГрАДА ТОГО ВБ

700. 12.

бе л л ж е si. причктникк. кп(и)с(к0^)пк ЖЕ 
ЖЕНОу ИЛШИ BL долхо^ с бо к м ’ игг(ки)но\рдБ

ДД И^врВЖЕТК СЕ
(превид писара зато што испред тих речи има
„ДА И^ВрБЖЕТК с е“)

710. 22-25.

W СЕЛХБ 710. 17.
w b o  оуво г л (д г о л )е т (в ) с е г д в л е н д г д т а т ба  

итд.
713. 10-11.

Погрешно написане речи у Видети књ. 1 овог издања
Сарајевском нрепису стр. ред

в4рк1 ум. лгкрш 45. 2.
ΑΤΗννχΗΜ ум. AHTHWXHH 65. 28.
npocnspoy ум. проско\рроу 103. 14.
ΓρογφΜΜΜίΛΗοχ ум. роуфинигдноу 112. 32.
ТДКО ум. ТДЛ\О 123. 6.
в-кк ум. д^ддк 123. 13.
оупочдктк СЕ ум. ПООуЧАКТК СЕ 162. 6.
ЛК>Бћ1И ум. ЛК>Б ВИ 253. 14.
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цр(к)к(ви) ум. ц(д)рЕви (τώ βασιλεϊ) 274. 5.
ΙίρΑΒίρΐΐωχΕ ум. npABOBilpHhlXL· 279. 3.
ПрДВИЛШХ' ум. прдвилк 290. 18.
Кк Кр(к)цЈЕНИК> ум. Кк ПрИЧЕЦЈЕПИЈО 294. 14-15.
слово кго ум.свокго 297. 4.
ИлЊнНО ум. строкник» 300. 3.
HKOHOBij ум. иконолгк 301. 5.
ВДркСКк1И\к ум. ВДр’вдркСКк1Хк 303. 27.
к е с пЕрокд ум. н е бе с порокд 315. 14-15.
вк кдр-о-дгЕн^ ум. вв кдрхидон^ (έν καρχηδόνι) 321. 9-10.
ΤΑΚΟ ум. ΚΑΚΟ 336. 15.
ЧТИ ум. ЧкСТИ 344. 29.
WBETk ум. WCTABETK 347. 31.
ВЕЧЕ ум. ВЕЧЕрЕ 355. 15.
КрЕСНОНИ ум. КрЕСКОИИИ 355. 23.
ПОСТАВИТИ СЕ с п о д (о )бл е н и 1д  (погрешна
инверзија од с п о д (о )би т и с е п о с т д в л е н и г д ) 368. 19.
НЕродити ум. мЕрддити (άµελεϊν) 369. 13.
WnSipENUK ум. №τ(κ)πθγψΕΗΗΚ 392. 17.
.рд. ум. .рд«. 392. 31.
пр'кч(и)стоу1о ум. пр^вЕ^тоучо 416. 18-19.
ПОДк пр'кстолол\к ум. ПОДк Пр^Д^ЛОМк
(υπό τήν ένορίαν) 442. 3-4.
coyio ум. СИ1О 444. 11.
ил\ЕНоук ум. η λ χ ε ν ε  (το όνοµα) 456. 15.
ХВДМИ ум. ХВДЛИМИ 479. 25-26.
НИ ум.ΝΗξΚ 481. 1.
причкт никоу ум. пристдвникоу 482. 33.
ЖИШЧЕМК ум. ЖНЛИЦЈЕМк 484. 30-31.
прдви ум.ПркВкШ 499. 1.
Л\АЛДСИ1ДНЕ ум. ЛЛДСДЛИГДНЕ 501. 14.
кроушоу ум. кро^шкоу 506. 11.
ΤΑΚ0ΒΑΙΑ СОуЖИТкГД ПрДВИЛД кУТВркГОШЕ
ум. ТДКОВД1Д соутк прдвилд СЕГО 508. 17.
иоустиновд ум. ИОуСТИБИ1ДНОВД 522. 22.
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итд.

ΑΛη ΊϊΤΙΙ ум. нлгћти 523. 22-23.

НЖЕ ум. ИДЕ 526. 12.
ПОТОМА ум. ПОТОАХк ДА 539. 25.
пр^воудетк ум. приктк воудетк 541. 25-26.
ΟγΚΛΙΑΤΗ СЕ ум. ΟγΚΛΑΝΙΑΤΙΙ СЕ 563. 15.
НА ДАк^МОу Nk ум. NA ДАкг<ћ AVMfKk 569. 30.
кго ум. ТВОИ 573. 33.
. BL ум. .AI. 574. 25.
Ап(о)с(то)лкСКАГА ум. ц(4сА)р(к)сКА»А 578. 3.
КнИГк! ум. К СИЛ\к 579. 4.
пр-кпр^илхникл (дитогр.) ум. Пр^ИЛХНИКА 585. 15-16.
ПИКТк ум. БкПИКТк 604. 16.
АрОГк ум. Дроугк 613. 26.
дНктелЕхк ум. д^тЕ^к 616. 18.
НЕ ПОЕЕЛ^НО ум. ПОВЕЛ^НО 617. 4.
ПВИНк! ум. ВИНк) 619. 7.
испов^ти ум. испов^д^ти 626. 3.
НЕрОДИТк ум. НЕрАДИТк 631. 14.
прочии ум. простши 635. 12.
Л\ОСТк ум. поутк 640. 29.
ГрАДА ум. ЛХ^СТА 645. 1.
Вкг4БрАНГАКА\к ум. ΝΕ Вк^БрАБГАКАХк 655. 6.
г л (а г о л)к >ц јс >у ум. н е ΛλΟΓογψογ г л а (г о л а )т и 660. 4.
н е гавит' СЕ ум. гавит' « 668. 21.
пис(л)никл\к ум. СЛ\ОТрЕНИКЛ\к 679. 6.
СкБЛК)Д£К> ум. СкБЛК>ДЕНИК> 682. 14.
<М(ТВркЖДАК>т’ СЕ ум. ОуТВркЖДЕНА 682. 24.
ПОСЛ^ДОуКТк ум. ПОВЕЛ^ВАКТк 691. 10.

Многе грешке у Сарајевском препису пре треба приписати не- 
пажњи преписивача него предлошку са којег преписује. Међу сачу- 
ваним преписима Законоправила Светога Саве не постоји ниједан 
који би упућивао на закључак о томе да је неки од њих преписан са 
Сарајевског нредлошка или предлошка који је овоме послужио за
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преписиваље. Спорадичне сличности у језичким облицима између 
Сарајевског и Морачког преписа нису довољне да би се закључило о 
непосредној зависности међу њима. Тако нпр. ум. св^џдвдкчрЕ у С 
М је €ΒΒ4ψΑΒΛΚ>ψκκ104; ум. д е с е т к , како је у И Р, исправно је д е в е т и  
(ένναετή) како је у С М105; ум. д^лк, како је у И Р, у С М је д4лш1('6; 
ум. по си\в (κατά ταΰτα), како је у 14, у С М је по с и л х е 107; ум. дд 
пр4ктр‘петн, у С М је дд притрпитв108; ум. вр^лкЕни, у С М је вв 
врФмЕНИ109; ум. нд, уСМјеи нд110; ум. н е , у СМ је ни111 (µηδέ) итд.

104 В. књ. 1, стр. 721, ред 1.

105 В. књ. 1, стр. 583, ред 11.

106 В. књ. 1, стр. 606, ред 22.

107 В. књ. 1, стр. 691, ред 5.

108 В. књ. 1, стр. 717, ред 25.

109 В. књ. 1, стр. 689, ред 31.

110 В. књ. 1,стр. 584, ред 3.

111 В. књ. 1, стр. 682, ред 1.

112 В. књ. 1, стр. 360, ред 32.

Међутим, Сарајевски препис обилује инверзијама које не по- 
стоје у другим преписима, па ни у Морачком препису. Овај је, судећи 
по инверзијама, блискији Рашком, него Сарајевском препису, а су- 
дећи по словним бројкама, блискији је Сарајевском. Такође, Сараје- 
вски препис на многим местима нема свезу и, што је у складу са гр. 
изворницима, са којима је у складу и гл. постдвити (γίνεσθαι), који 
је у другим преписима са негацијом - н е п о с т д в и т и 112.

Једна од особености Сарајевског преписа је и та што слово п 
замењује словом ф, али писар у томе није доследан.

Имајући у виду многе уочене разлике, изражене у: саставу и 
допунским списима, варијантама, инверзијама, бројкахма, саставу 
поговора - све то говори о томе да је, сем Теофиловог преписа 
(1251/2), постојало више предложака за преписивање Законоправи- 
ла Светога Саве.
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Предуслов за превод Закононравила Светога Саве са српско- 
словенског језика на савремени српски језик не састоји се, дакле, 
само у добром познаваљу српскословенског језика и исписивању 
варијаната које постоје у коришћеним предлошцима, него и у пра- 
ћењу, напоредо, одговарајућих грчких номоканонских списа. У ови- 
ма такође постоје материјалне и писарске грешке, као и инверзије 
на шта сам током рада указивао тамо где је то било потребно. Оно 
што из грчких номоканонских списа недостаје у српскословенским 
реченицама, чији се смисао не губи, уносио сам у апарат испод ос- 
новног текста. Тамо где се смисао реченице губи, недостатак сам 
употпуњавао помоћу грчких изворника, уносећи то само у превод, 
између четвртастих заграда113, а у облим заградама је мој додатак. 
Непотпун смисао реченице у И, употпуњавао сам додавањем 
недостајућих речи из Р С М и грчких предложака114. Грешке пренете 
из погрешног грчког предлошка исправљао сам у преводу на српски 
језик, позивајући се на исправан грчки текст.115

Уколико је таквих пропуста или мањкавости било у протогра- 
фу Законоправипа, неизбежно се намеће питање - да ли је њих било 
и у коришћеним грчким изворницима, или - да ли је било и оног 
што се сматра додатком састављача - преводиоца, односно оног 
што се не налази у познатим грчким списима, изузев бројних крат- 
ких објашњења, која почињу речима: р^ккшЕ и реккжЕ (наиме, 
односио, звано)·, к ж е к с т к  (што јесте); сир^чв (то јесте)·, се ж е  
кств (д то је)\ гак4 кств (очевидно је), а она, тј. објашњења, у 
грчким номоканонским списима су малобројнија и почињу речима: 
δήλον δτι, ήγουν, ήτοι, τουτέστιν.

Пре сваког закључивања о напред наведеним појавама потре- 
бан је велики опрез уз коришћење разних грчких номоканонских 
преписа. Примера ради, у И пише β(ο )γο β^ρµ ιλ  (θεοσεβε(ας) како је

113 В. нпр. овде стр. 334, нап. 2.

114 В. нпр. овде стр. 393, ред 24. и стр. 405, нап. 1.

11' В. нпр. овде стр. 401, ред 25-26, нап. 1.
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и у АС 42, Patm. 205, V 720, V 2184, док у С М пише кл^гок^рига, 
ау V2198θεογωσίας116. Нисули неки српскословенски преписи, као 
што су С М, проверавани поређењем са грчким преписима који су 
другачији од предлошка са којег је настао И?

116 В. нпр. овде стр. 331, ред 13.

117 Описао га је С. Троицки, Главе Свегпосавског Номоканона у 
Хиландарским зборницима, Отисак из ИЧ XVI-XVII, Београд 1970.

118 Исто, стр. 4.

119 В. нпр. овде стр. 117, ред 29.

120 В. нпр. овде стр. 87, ред 16. и 17.

Такво гледање није без основа, јер међу преписивачима, како у 
Хиландару тако и у Србији, било је и зналаца грчког језика. То се да 
закључити и по томе што преписивачи - Теофило, епископ будим- 
љански, и Григорије II, рашки епископ, у својим поговорихма са 
разлогом истичу да је оно што су преписали из архиепископских 
књига „исправљено и преправљено“, како је напред наведено.

Другачије се не могу схватити постојеће разлике у преписи*ма За- 
коноправила, изражене нарочито у варијантама и бројкама које су 
негде словне, а негде исказане речихма. Није свуда иста нухмерација 
при набрајању нпр. јереси, или при редоследу глава у гранама Град- 
ског закона (Прохирона). Кад се ради о Градском закону на грчко.м 
језику, те разлике и тамо постоје нпр. између Patm. 205 и изд. Zepi. 
Све те разлике могу да помогну не само у трагању за номоканонским 
грчким списима који су послужили за превод на српскословенски 
језик, него и у одређивању генеалогије преписа Законоправила.

У овом изд. коришћен је Градски закон и из непотпуног Зако- 
ноправилауУмландзру под бр. 466 (477) с почетка XV в.117 Целовит 
је иако С. Троицки нетачно наводи: „...у првој грани Прохирона са- 
да недостаје пет глава и половина шесте, а у другој грани недостаје 
половина прве, друга глава и половина треће“.118 Обилује грешкама, 
у чему има подударности са И119, али и са Р С120.
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X·**

У поступку превођеља са српскословенског језика на савреме- 
ни српски језик настојао сам да се држим начела Светога Саве при 
превођељу са грчког језика на српскословенски језик. То начело се 
састојало у вери и убеђењу да Номоканон или Законоправило садр- 
жи, како је напред већ речено, „богонадахнуте књиге“. Као такве, 
оне при превођењу не трпе никакво парафразирање, а још мање 
промену изворног смисла сваке речи. Услед таквог начела, у 
српскословенски протограф су из грчких изворника пренете и неке 
погрешне речи, што је такође напред поменуто. Током преписивања 
погрешне речи су се множиле због непажње или неразумеваља 
смисла од стране преписивача. И то је напред речено и примерима 
потврђено, указивањем истовремено не само на исправне грчке 
изворнике, него и на исправне српскословенске преписе.

Исправке сам уносио у превод на савремени српски језик и у 
напомене испод основног текста. Другим речима - оно што из гр- 
чких изворника недостаје у српскословенском тексту, пренето је у 
апарат, а не у основни текст. Тамо где се у српскословенском језику 
због одређеног недостатка речи губи смисао, односно целовитост 
реченице, то је у преводу на савремени српски језик попуњавано 
преузимањем из грчких рукописних кодекса речи које недостају.

Такав приступ омогућио је да се Иловички препис Законоправи- 
ла исправно преведе, уз настојање да се и у њему, тј. преводу, осети 
лепота изворног реченичког склопа и врате у употребу заборављене 
речи, као и оне речи које су новостворене ради веродостојности да 
изворни смисао не би био изневерен.

Поред настојања, дакле, да се при превођењу држим, што је мо- 
гуће више, реченичног склопа изворног текста, истовремено сам 
настојао да задржим и старе речничке облике, независно од важе- 
ћег данас правописа и нормативне граматике121, као на пример: па-

121 Многе архаичне речи и облици сачувани су у данашњем језику Хрвата, 
јер потичу из времена када је језик био јединствен, као што је и ћирилица била 
јединствена Србима и Хрватима.
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губа ум. погуба; поганин ум. паганин;раздрешити (од дрешити) ум. 
разрешити;расмотрити ум. размотрити; оскврнавити ум. оскрна- 
вити (изведенице од тога су: скврнотворник и скврнотворење)·, је- 
дносуштност (Бога Сина и Бога Оца) ум. једносушност; обвеза ум. 
обавеза; јадовит у значењу отровни, а опгровник је особа која од би- 
ља справља отрове; дом; домачедац у значељу кућно чељаде; чеља- 
дин је роб, кога под утицајем хришћанског учења треба сматрати, 
односно уврстити у чељад, обителг, мужица је удата жена; сужи- 
тница у значењу супруга; чревата, што значи трудна, бременита, у 
другом стању; зрак·, тисућа·, особсг, слушалиште ум. аудиторијум; 
преселници ум. мигранти; паметописац ум. меморијалист; земљо- 
мерни ум. геометријски; Међуречје ум. Месопотамија (Μεσοποτα-
µία); гнилство (σηπεδόνι) тј. трулеж, распадање; гнојиво·, бестрашје, 
у значењу нестрадалност; бездружник, тј. онај ко нема друга; оруж- 
нику значењу наоружаник; књигохранитељ, књигочувар ум. библио- 
текар; огледати у значењу посматрати; честота у значењу збијеност, 
набијеност; л>убогласни\ песмољубни·, љубосвадљив·, стројити, што 
значи уредити, распоредити; свесмотрење (Бога наспрам људи);уз- 
држници ум. аскете; црноризац, црноризица ум. монах, монахиња; 
благочино·, благочињење у значењу добротворење; паствовати у 
значењу пастирствовати у црквенодуховном, богословском смислу; 
суботствовати што значи празновати суботу; сујетрудан у значе- 
њу залудан, доколичар; лажесловити, што значи причати о небива- 
лим стварима, лагати; јармник (изведено од јарам) означава теглећу 
марву (во, крава, коњ, мазга, магаре); мртвопостављен каже се за 
човека који је од мртвих руку постављен тј. рукоположен у свеште- 
ничко достојанство; изједенина и зверојадина означава животињу 
коју су изјеле животиње; оловина је врста алкохолног пића; богатно; 
лепотно; нелепотно; нелепо·, ваздуховидни или зраковидни, што 
значи - види се попут зрака, ваздуха; достославан у значењу досто- 
јан славе, похвале; сунцеокретно биље (какав је сунцокрет и др.); 
синочинство (υίοπατρία); садушан; садушноједење (έµψυχοφαγία) 
односи се на човека који једе нешто што има душу; рожденик, а не 
рожданик; узла или хранило је назив за ствар која чува човека, ум. 
амајлија; самовољство ум. монотонија; дуговременост ум. хрони- 
чност; порекло у значењу презиме; црковници ум. клир; близочаство
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ум. сватство или пријатељство; срамотворно (αίσχροποιόν); 
Напрсник је надимак за апостола Јована зато што је на Тајној вечери 
наслонио главу на Спаситељева прса; челка је жена која на челу има 
истурену косу; белилник је ваљаоничар који ваља и бели вунене 
тканине; сабиратељ је убирач, порезник; словесан ум. логичан итд.

Богатство и лепоту српскословенског језика краси и одсуство 
ружних израза. То се огледа и у фразама, на пример: срамотни уд; 
усејати дете; чедотворење и детотворење·, смешање значи спајање 
мушкарца и жене; уловљиве жене и др.

Поједине речи (звани синоними) подједнако су заступљени, као 
на пример: зрак и вазбух\ дар и поклон·, узла и хранило.

Посебну пажњу привлаче и велики значај за грађанско право 
имају изрази: испитник ум. јавни тужилац; правичити од им. пра- 
вило (κανών) из чега је изведен придевски облик правилни (κανονι-
κός); поклад ум. остава; вено ум. туђица - мираз и прћија; особна 
имовинсг, даровник ум. поклонопримац; раздеобина (τό φαλκίδιον) 
је законски или нужни део наслеђа (74); лихва ум. камата; својство 
(родбина) и близочаство·, прејемник (наследник); сужитник; нази- 
мче је једногодишњак; урочник је неко ко је урекао; устројење (ре- 
ституција); превраћање (преврат или поништај; прибитак (добит, 
добитак, корист); приплодије је плодоуживање; приставник, тј. 
старатељ; прикуп значи добит, доходак; особна имовина (peculium); 
неприсна браћа, тј. нерођена браћа; пажити (possesio) у значењу 
располагати иметком (притежање), односно поседнути итд.

Када се буде урадио речник Законоправила Светога Саве тада 
ће се видети колико недостатака има у Вуковом речнику (1818, 
1852) и званим „српскохрватским“ речницима, укључујући и најно- 
вији Речник српскохрватског књижевног и народног језика, који 
обрађује Институт за српскохрватски језик у издању САНУ, почев 
од 1959. године и надаље.

Вуку Караџићу, Ђури Даничићу, Доситеју Обрадовићу и дру- 
гима претходи Свети Сава, чији књижевни списи чине основу за 
израду не „српскохрватског“, него српског речника. Док се исправно 
мислило, исправно се и писало. Пример за то нека послуже наслови: 
Српско-Далматински Магазин·, Даница Вукова и др. Стара тежња 
Хрвата за истицањем хрватског језика наспрам српског језика изра-
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жавана је нарочито кроз наслове речника122, у којима за поједине 
појмове недостаје здраво просуђење и мера кад се ради о важећим 
правилима при творби речи. Заборављају се времена „хрватске 
ћирилице". Зато ће речник Законоправила Светога Саве показати 
колико је из тог дела сачувано српских речи и њихових облика у 
језику Хрвата. Обликх(ри)с(т)в нпр. није хрватски него српскосло- 

венски и као исправан унет у И. Доказ за то су облици:
(књ. 2, стр. 20, ред 14); х(ри)с(то)вк (исто, ред 17); х(ри)с(то)во 
(исто, ред 21); х(ри)с(то)воу (исто, ред 30); ск х(ри)стол\в (исто, 

ред 28; стр. 21, ред 10. и др.)122а, док је у Р С М за те облике основа 
грчки номинатив Χριστός тј. хр(и)стол\в.

Као што се за мањкаво издање Душановог законика (1349 и 
1354)123 може рећи да се кренуло са „тањег краја“, а не од Законопра- 
вила Светога Саве, исто то може да се каже и за израду српских 
речника. Није се полазило од „дебљег краја“, зато што се за издање тог 
дела, са преводом на савремени српски језик, захтевала мултидисци- 
плинарна стручност, уз незаобилазно коришћење, између осталог, и 
рукописних средњовековних номоканонских грчких изворника.

122 Ево неколико примера: Hrvatsko-njetnacko-talijanski riecnik znanstvenoga 
nazivlja, Zagreb 1874; Franjo Ivekovic-Ivan Broz, Rjecnik hrvatskoga jezika I-II, Zagreb 
1901; V. Mazuranic, Prinosiza hrvatskipravno-povjestni rjecnik, Zagreb 1908-1922. Да 
би показали самосвојност хрватског језика, они незаустављиво стреме 
неограничним новотаријама при стварању речи које и смех изазивају, какав је 
случај, на пример, са кованицама зракомлат (хеликоптер), околотрбушни 
хлачодржач (каиш), шмркљобрис (марамица), свјетлодавалица (сијалица), 
зракотрес (гром), јутрокрик (зора), мукњача (крава), околокућно водопишало 
(олук), извјешће о отегнућу (смртовница) . Иста тежња Хрвата за истицањем 
првенства њиховог језика наспрам српског језика исказана је и у наслову Rjecnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika. Izdaje Jugoslavenska akademija, Zagreb 1880. Носилац 
посла y изради тог речника био је Ђура Даничић. Можда и у то.м његовом 
прегалаштву важи она народна: „Певам песму онога чији хлеб једем“, јер је 1866. 
године отишао у Загреб „за тајника тада основане Југославенске академије".

1221У вези с тим в. књ. 1, стр. 30, нап. 1; опширно у: Миодраг М. Петровић, 
Одабрани радови у шест књига, Књига uiecnia, Неколика црквено-канонска, бого- 
службена и језикословна питања, Београд 2014, стр. 137-188; 236-241.

123 У вези с тим в. Миодраг М. Петровић, Одабрани радови у тест књига. 
Књига пета, Богомилсколатпнска јерес „Црква босанска" и мухамеданство, 
Београд2013, стр. 103-121.
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Зашто за Законоправило Светога Саве кажем да је рудник реч- 
ничког блага? Зато што обилује грађом из многих научних области: 
историје, еклисиологије, хришћанске философије, догматике, етике, 
права, психологије, социологије, грађевинарства, географије и др.

Академик Митар Пешикан, врстан зналац српског и српско- 
словенског језика, кренуо је да преведе једну само главу (55) из Зако- 
ноправила, тј. „Градски закон“, од укупно 64 основне главе. 
Закључио је да је немогуће преводити без напоредог коришћења гр- 
чких изворника које је користио Свети Сава. Брзо је одустао. У вези 
с тим, у писму које ми је упутио новембра месеца 1991. године пи- 
ше између осталог: „И сам сам пре доста времена, једно краће време 
посветио размишљању о проблемима превођења Законоправила, 
без икаквог личног плана у том правцу, једино у жељи да наговорим 
управо Миодрага Петровића да се тога прихвати. Да бих уочио 
проблеме, направио сам прелиминарни нацрт превода неколико 
страница Прохирона. Шаљем те странице на апсолутно необавезан 
увид, да их прелиставши баците или евентуално да буду од макар 
колицке припомоћи кад дођете до тога; разуме се, без икаквог 
спомињања или освртања, јер је ово само приватни знак колико ми 
је стало да тај посао урадите. Искрсла су ми при овом ситном огледу 
и нека начелна питања преводилачког поступка и технике“.

Овде и овом приликом изражавам дубоку захвалност пок. ака- 
демику Митру Пешикану на искреном признању и „размишљању о 
проблемима превођења Законоправила“, као и на подстицају „да се 
тога прихватим“.

Неизвесно је када ће бити одштампан овај други део Законо- 
правила Светога Саве, иако сам га завршио 2020. године. Неке од 
разлога кашњења изложио сам у предговору треће књиге мојих 
одабраних радова124.

121 Црквенограђански значај Законоправила Светога Саве, Београд 2013., 
стр. 8-12.

***

Вишеслојна су моја истраживања средњовековних номоканон- 
ских списа, почев од 1964. године до ове 2020. године. На предлог 
Сергија Викторовича Троицког, чувеног канонолога и проф. Пра-
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вног факултета у Суботици125, најпре сам проучавао Номоканон у 14 

грана, састављен 629. године. Из тих проучаваља проистекла је тема 
за докторски рад под насловом: ,,Ό Νοµοκάνων εις ΙΔ' τίτλους και οι 
βυζαντινοί σχολιασταί. Συµβολή εις τήν έρευναν τών θεµάτων περί 
σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας καί τών έπισκόπων Παλαιός καί Νέας 
’ Ρώµης"126, ‘Αθήναι 1970. Ректорат Атинског универзитета новчано 
је наградио тај рад пошто сам га одбранио са десетком.

Напоредо са истраживањем грчких номоканонских списа, 
проучавао сам Законоправило Светога Саве, настало из њих. Посе- 
бну пажњу сам посветио сачуваним преписима (укупно 11) српско- 
словенске редакције. Поред изложених у овом издаљу варијаната 
из Иловичког, Рашког, Сарајевског и Морачког преписа, које сам 
исписивао у периоду 1975-1978. године уз помоћ брата, Николе Пе- 
тровића, проф. Богословије у Сремским Карловцима, истовремено 
су бележене и варијанте преписа: Дечанског, Пчињског и Пећког, 
који нису обухваћени овим издањем.

Године 1979. засновао сам радни однос у Историјском инсти- 
туту у Београду, у којем сам основао Одбор за историју српског сре- 
дњовековног права, у шта спада и Законоправило Светога Саве.

Године 1993. потписао сам уговор о превођењу Иловичког 
преписа (1262) Законоправила на савремени српски језик. Тај уговор 
је ADOC - приватно предузеће у Београду, завео под бр. 40 и дату- 
мом 28. 01. 1994. Уговорне стране су: 1. Републички завод за 
међународну, научну, просветну, културну и техничку сарадњу, као 
наручилац превода; 2. Јован Обрадовић, директор предузећа 
ADOC, као донатор; 3. Миодраг Петровић и Љубица Ђорђевић, као 
преводиоци. Одређеније, посао између ње и мене је подељен: она да 
разрешава српскословенске речи, тј. да их одвоји, скраћене да испи-

125 0 животу и научном раду С. В. Троицког в. нпр. Црквено право. 
Приређивач и редактор проф. др Драган Митровић, Београд 2011.

126 „Номоканон у 14 грана и византијски коментатори. Прилог 
проучавању тема о односима Цркве и Државе и епископа Старог и Новог 
Рима“, Атина 1970.
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ше у целини, спуштајући у ред надредна слова, а ја да преводим 
савремени српски језик.

У том уговору нема Историјског института као уговорне ст 
не зато што се према раду на Законоправилу постављао „маћех! 
ски“ и „анемично“, како сам то и у писаним представк; 

директору истицао. Задовољавао се пројектом као таквим ради 
бијања новчаних средстава од надлежног министарства, која нз 
наменски коришћена. Због тога сам поднео оставку са ме 
руководиоца пројекта „Историја српског средњовековног пра: 
Уследио је одговор Тибора Живковића, в.д. директора, заведен ] 
бр. 116/1 од 22. априла 2002. године, у којем између осталог пи 
„...Искрено жалим због Ваше одлуке да се повучете са ме 
руководиоца пројекта Историја српског средњовековног права 
је Ваша стручност од непроцењиве важности за реализацију о 
пројекта. Бојим се да Историјски институт неће имати наследн: 
достојног Ваше репутације..."

Превод првог дела Законоправила Светога Саве предао са& 
штампање 2003. године. Штампарију „Типографик плус“ одабрал 
предузеће ADOC, које је за издавача наметнуло Историјски инс 
тут ради боље продаје књиге. Док је штампање под мојим надзоЈ 
било у току, склопљен је нов уговор, који је предузеће ADOC зав 
под бр. 1667 и датумом 30. 09. 2003. Потписници су: Миодраг 
тровић, Љубица Ђорђевић, ADOC и штампарија „Типограс 
плус“. Историјски институт је одбио да потпише тај уговор зато i 
није био задовољан са 30 (тридесет) примерака књиге, колико < 
и предузећу ADOC наменио. Наиме, Историјски институт је за> 
вао да му буде поклоњено 100 (сто) примерака, a ADOC чак „ 
икс примерака и по потреби да доштампава“, што је и дало пов 
за склапање наведеног уговора. По том уговору Љубица Ђорђе] 
је за свој рад, који је био више техничке природе, од мене на р 
примила хонорар у износу од 200.000 (двеста хиљада) динара. < 
се сводило на то - да се продајом књиге обезбеде средства за ц. 
мпање другог дела Законоправила Светога Саве, имајући у вид^ 
је папир само за први део коштао непуних 17.000 (седамнаест 
љада) евра.
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После тако уређених односа међу уговарачима, предузеће 

ADOC ми је забранило приступ штампарији и свако даље 
надгледаље штампања, без обзира на то што је потписник наведеног 
уговора. Закључило је, наиме, да никаква више интервенција при 
штампаљу књиге није потребна. Понашало се као да је научна 

институција. Историјски институт се у таквим околностима држао 
пасивно.

Све то дало ми је повода да из штампарије извучем одређени 
број пауса, не би ли на тај начин приморао предузеће ADOC да ми 

дозволи даље надгледање штампе. Истовремено сам директорима 
тог предузећа и штампарије упутио писма са упозорењем да књига 
не сме бити одштампана, јер нисам све странице парафирао, 

односно одобрио за штампање. Касније је судски вештак утврдио да 
преко 150 (сто педесет) страница није имало параф. У једном од пи- 
сама понудио сам предузећу ADOC да сав хонорар вратим само да 
ми се омогући приступ штампарији како књига не би била мањкава 
и за науку неупотребљива. Никакав одговор нисам добио.

Такви разлози пресудно су утицали да 2004. године одштампам 
целовиту и исправну књигу под насловом „Законоправило Светога 
Саве на српскословенском и српском језику 1“ у издању манастира 
Жиче. Исте те године поднео сам тужбу за заштиту ауторских 
права. Тужени су: ADOC и Историјски институт зато што су дого- 
ворно прибегли пиратском издању уз помоћ Љубице Ђорђевић, 
коју су ставили као коаутора. Плод љихове нестручности показао 
се, између осталог, и при преправљању мог предговора, из којег су 
исправан Савин израз „богонадахнуте књиге“, у пиратско издање 
пренели као „надахнуте књиге“. Да је постојало стручно лице да им 
уради други део књиге они за цену не би питали.

Од те 2004. године по мојој тужби тече судски поступак који ни 
после скоро две деценије није завршен. Крај се још не назире зато 
што се не суди „у разумном року“. Пред свако закључење расправе 
промени се судија. Преко десетак их се променило, и то све жене, 
ниједан мушкарац. У међувремену донета је 2018. године делимична 
пресуда на моју штету. У тој пресуди се уопште не помињу жалбени 
наводи и непобитни аргументи које сам истицао. Јединствен је
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предмет спора, што значи да и пресуда треба да буде једна 
јединствена а не делимична.

На основу такве делимичне пресуде тужени од мене потражују 
непуних 10.000.000 (десет милиона) динара, указујући суду да у то- 
ме буде ажуран с обзиром на године које имам. Поред новчаног 
потраживања, тужени од суда захтевају да се пиратско издање из 
2005. године прогласи важећим, а жичко исправ/вено издање из 
2004. године да се забрани. Сем тога, прете тужбом и пред међуна- 
родним судом уколико објавим други део књиге.

Уверен сам да би суђење сасвим другачије текло када би се су- 
дило „у разумном року“, без интервенција моћника, и када би се 
поштовало оно што Свети Сава у Законоправилу прописује: 
„...Судија расуђује да ли (сведоци) једнаке речи изговарају, и да ли 
наспрам питања уверљиво одговарају, и које доказе треба имати... 
не треба већини веровати него вери и незлобивости обојих супар- 

ника .12/
На моју жалбу уследиле су и противтужбе. О дубљој позадини, 

односно о подршци која се током спора пружа туженима, није ме- 
сто да овде говорим. Читалац сам нека расуди на основу овога што 
следи:

1. У парници по мојој тужби из 2004. године Историјски ин- 
ститут је списима судског предмета приложио фалсификат, позива- 
јући се на Министарство просвете као, наводно, покровитеља 
пиратског издања из 2005. године. Међутим, Министарство про- 
свете званично је обавестило суд да спорни документ, тј. фалсифи- 
кат, није производ његове администрације, и да не практикује да на 
издањима слови као „покровител>“. И поред таквих чињеница, у 
судској пресуди стоји да „немам правни интерес“! од тога.

2. За штампање првог дела Законоправила Светога Саве, Срп- 
ска православна црквена општина у Трсту поклонила ми је квали- 
тетан штампарски папир из Италије. Да не бих, као физичко лице, 
платио царину за увоз, уступио сам да увозник буде Историјски 
институт као правно лице. На том папиру су предузеће ADOC и

127 В. овде стр. 141-142.
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Историјски институт одштампали 2005. године пиратско издање 
првог дела Законоправила. Због тога ме је Српска православна 
црквена општина у Трсту подстакла да поднесем тужбу против 
предузећа ADOC и Историјског института ради обештећења. На 
СУДУ је лично председник поменуте Црквене општине тврдио да сам 
ја стварни поклонопримац папира, а Историјски институт фикти- 
вни поклонопримац. То је и писано, тј. званичним исправама уствр- 
дио. И поред тога, пресуда је донета на моју штету, што је повлачило 
веома велике судске и адвокатске трошкове.

Исти такав штампарски папир сам о сопственом трошку ку- 
пио у Грчкој, где сам и одштампао целовито, исправно издање 
књиге.

Нису само судске неправде биле на путу од времена када је 
2004. године одштампано исправно жичко издање књиге. Поред 
пиратског, мањкавог и за науку неупотребљивог издања 2005. 
године, појавила се 2006. године и фототипија исправног издања, 
коју је урадио приватни штампар у Земуну. Интервенисала је 
Републичка инспекција, али злоупотребама нема краја.

Све те потешкоће, неправде и непријатности утицале су да 
завршени превод овог другог дела Законоправила Светога Саве не 
предам у штампу. Изгледа да садашњи српски нараштај и не 
заслужује да има у рукама највећу и највреднију књигу, која нас је 
још у средњем веку чинила у сваком виду напреднијим од многих 
данас цивилизованих народа Европе.

Не жалим што сам уложио вишедеценијски труд, радећи на 
овој кљизи, али жалим што никога, изузев напред поменутог акаде- 
мика Митра Пешикана, из САНУ и врха Српске православне цркве 
она не занима. Да је бар мало подршке и разумевања било са тих 
страна, за штампу би био припремљен и трећи део књиге. Она би 
садржала зване допунске списе, који нису у склопу Иловачког 

преписа.
Шта ме је толике године неправди и препрека држало? Вера у 

Бога и велика љубав према лику и делу Светога Саве.
За стручну помоћ захвалност дугујем мом млађем брату Ни- 

коли; за моралну и новчану псимоћ - јеромонаху Кирилу Хилан- 
дарцу и архимандриту Стефану Хиландарцу; за моралну подршку
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МИОДРАГ М ПЕТРОВИЋ_____ ____________________________________________________________________________________________

- филологу Милославу Рајковићу, истраживачу богате ризнице 
умности и духовности Срба, који више од три деценије прати моја 
истраживања и предавања. Посебну захвалност изражавам проф. 
Александру Савићу са Математичког факултета у Београду, јер је 
великодушно, стручно и марљиво обавио компјутерску обраду мог 
рукописа.

Надаље, како је напред наговештено, следи табеларно излагање 
грешака у гл. 55. и 60, почињених од стране преводилаца Сарајев- 
ског преписа Законоправипа Светога Саве.
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Глава 55.
Градски закон

Погрешан превод 
преводилаца Сарајевског 

преписа

Тачка Страница

Грана 1.

1. „о постављању" 282.

9. „Ако у другој области“ 282.

1О.„или због неких битних
разлога“ 282.

12 .„удовичка“ 282.

13 .„ђавоимани“ 282.

„оца“ 282.

„хранитеља и оца“ 282.

Грана 2.

1. „врати двоструко“ 283.

2. „Заповедам" 283.

4. „скраћење времена“ 283.

„ако је могуће“ 283.

„Ако ће брак бити 
ништав“ 283.

„одговарајућег (разлога)“283.

Исправан превод 
у овом издању

Страница

„о рукоположењу" (w 
постдвлении, περί χειροτονίας), 
а „постављање" није исто 
што и „постављење“ (= ру- 
коположење) 53.

„а ако у другој области
живи“ 54.

„или због неких кривица 
кад се ради о глави“ 54.

нема изворни текст

„умоболни" 55.

„својих очева“ 55.

„старатеља њиховог оца“ 
(зато што је отац умоболан) 55.

„двоструко врати оно што је 
узео“ 55.

„заповест, дакле, налаже“ 56. 

„уступак" (пр^жддник = 
συγκατάβασις, concesio) 57.

„ако се одричу" 57.

„Ако ће бити немогуће да се 
брак склопи" 57.

„оправданог“ (разлога) 57.
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„таквог заручили" 283. „таквоме обручили“ 57

5. „одбијени“ 283.

„одриче заручника" 283.

„различитих божанствених 
заповијести" 283.

„да створи дијете“ 283.

„Ако за ово нису знали“ 283.

„забрањени“ 57

„одриче брачног спајања са 
обручеником“ 57

„разлике божаствених (= све- 
тих) догмата“ („заповијести“ 
и догме нису исто) 57

„да оствари спајање из којег 
настаје нада за рађање“ 57

„А ако не знајући тако нешто, 
узеше залоге обручења“ 5Σ

6. „властелину" 283.

„у којој живи“ 283.

„родитељима“ 283.

„задрже за себе“ 283.

„(односи се) на вишу
послуту“ 283.

„и све у дому“ 283.

Грана 3.

„Властелини“ (мн.) 5ί

„у којој владају“ 5Ј

„родитељима девојке“ 51

„задрже“ (нема „за себе“) 5{

„(важи) за старије укућане“ 5!

„оне који с њим седе“ (скдд- 
κ>ψπχκ с ними (συγκαθέ- 
δρων = consessor) 51

1. „и мираз је спремљен“ 284.

„никакве тужбе нема за 
имање које (му) није
дато“ 284.

„вено је засновано, јер је 
претходило давање“ 5'

„никаквог потраживања нема 
за непредате ствари“ 5

2. „уколико муж дарује 
родитеље“ 284.

„Колико год муж дарује 
родитељима“ 5

3. „Против овога заповјест 
(закона) пише брату и 
говори“ 284.

„Наспрам тога, дакле, пише
захтев брату и каже му“ 6

6. „не отима“ 284. „не поништава“ 6
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7. „Они којима је муж 
дужан... ако немају 
обезбјеђеље (за њу)“ 284.

Грана 4.

„О правилима" 284.

2. „Ово важи“ 284.

3. „који су се сабрали" 285.

5. „приведе“ 285.

7. „полудио" 285.

15 .„може се по закону 
удати“ 285.

16 .„узраста“ 285.

19 . „поријеклом и чашћу“ 285.

2О .„има имање“ 285.

„Приличи да у вријеме тог 
питања (о томе) најприје 
каже 286.

21 .„Дјеца не могу раскинути 
брак који су она 
уговорила“ 286.

25 .„чему треба додати и 
одвраћање од 
цјеломудреног 6рака“ 286. 

„Божји закон уништава 
наше човјекол>убл>е“ (!) 286. 

„блудним нечиститом“ 
(sic) 286.

„све док се не распусте 
са женом“ 286.

------------------- ---------------------------------------------------------------ПРЕДГОВОР

„Повериоци мужевљеви, 
уколико немају непокретне 
залоге“ 61.

„Оуставу" 61.

„Ово кажемо“ 61.

„који се спајају" 62.

„доведе“ 62.

„неурачунљив" 62.

„законито ступа у брак с 
мужем“ 63.

„узраста, и још једну 
годину" 63.

„по роду и опхођењу“ 64.

„има неприкосновену 
имовину“ 64.

„Треба то, дакле, рећи пре, у 
време постављања питања“ 64.

„Деца не могу раскинути 
уговорени за њих брак“ 64.

„тако да се клоне честитог 
брака“ 66.

„Божји закон спречава наша 
тихост“ 66.

„блудним оскврњењем“ 66.

„пошто се претходно растави 
од жене“ 66.
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26. „законски положај „такво законодавство 67.

27.

таквих“ 286.

„већ да је отјера" 286.

„Ако се дрзне да то учини, 
да му се изрекне казна 
мучења. То важи и за 
јереја.“ 286.

„Његова кривња ће бити 
истражена“ 286.

„него ту да отпусти"

„Јер онај ко се дрзне то да 
учини, односно јереј, нека се 
казни запрећењем“

„подвргнут да буде“

67.

67.

67.

Грана 5.

„0 склапању 6рака“ 287. „0 ваљаности брака“ 67.

2.

3.

6.

„који су се једном 
оженили“

„приступити браку“ 

„господарење“

287.

287.

287.

„једном се жене“

„остати при браку“ 

„власништво“

68.

68.

69.

2.

3.

Грана 6.

„или како прода другим 
видом“ 288.

„И то важи за све 
видове“ 288.

„прије“ 288.

„дјеца“ 288.

„дјеци“ 288.

„или да је неприлично 
учини без наслеђа ‘ 288.

„Ако дијете (!) умре без 
завештања... ако има своју 
Дјецу“ 288.

„или на други начин нипошто 
да не прода“ 69.

„Али ни то (не) на сваки 
начин“ 70.

„пре мајке“ 71.

„свадеца 71.

„детету“ 71.

„или је недолично лиши на- 
слеђа на оно што је чувала“ 71. 

„А ако без завештања умре 
(муж)... уколико има своју 
Децу“ 71.
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„већ се име (пред)брачног 
дара не одбацује“ 288.

4. „женама се не налаже 
ништа сем страха" 288.

„или ако се сазна“ 288.

„оптужба“ 288.

„примити“ 288.

„брачни“ 288.

„нити примити“ 288.

„ни дара за случај
смрти“ 288.

„сродницима остављеног 
првог мужа“ 288.

„са степеном очуваним у 
свом чину“ 289.

њеним сродницима" 289.

„нека само дође“ 289.

„из далека да дођу како 
би се нашли други 
насљедници" 289.

„никакве користи од 
мужевљевог записа 
нема“ 289.

„у неотуђиво наслеђе“ 289.

„по господарењу“ 289.

5. „сваком великоду- 
шности" 289.

„па ма било и дјелимичног 
противљења или 
мољења“ 289.

„него још и својство 
[пред]брачног дара да не 
промени“ 72.

„а женама ће се наложити [тај ] 
само страх“ 72.

„него да знају“ 72.

„казна“ 72.

„присвојити“ 72.

„предбрачни“ 72.

„нити уопште примити" 73. 

„ни по смрти дар“ 73.

„сродницима које је оставио 
њен први муж“ 73.

„Степени се чувају по свом 
реду“ 73.

„њеним блиским
сродницима" 73.

„залећи ће само“ 73.

„они који издаље приступе, 
ометају друге
наследнике“ 73-74.

„Никакве користи нема од 
одговора на тужбу“ 74.

(нема у изворнику) 

„по власништву“ 75.

„сваком другом 
дарежљивошћу“ 75.

»ако буде део (услед) 
противљења или молбе“ 75.
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„а након отуђења кроз то 
вријеме дођу пред онога 
ко господари тим 
имањем" 289.

„а дјеци је истекло 
више од годину дана“ 289. 

„чак може помоћи и ако 
нису пунољетна" 289.

Грана 7.

1. „Дјели се на двоје“ (!) 290.

„не може се лако нити 
брзо видјети степен" 290.

„Свако рођење засебно 
доприноси броју
степена“ 290.

2. „по основу законског“ 290.

5. „ако је по законском 
усвојењу" 291.

10. „као што ни жену 
усвојеног својевласног 
сина кога је усвојио 
његов усвојилац" 291.

„она има чин маћехе,
а ове (!) чин снахе“ 291.

11. „Рођени отац“ 291.

„Гледа се да брак буде 
праведан према природи 
и пристојан“ 291.

„Исто важи за тазбину 
робова“ 291.

12. „и дједа мога жена“ 291.

„А државина од толико 
времена учиниће власницима 
оне који су имовину 
наследили" 76.

„Деци време почиње да 
тече“ 76.

„изузев само ако им 
непотпуни узраст још и 
помогне“ 76.

„а дели се на троје“ 76.

„Теже је, пак, и не лако 
схватљиво налажење 
степена“ 77.

„Јер, стављање сваког 
рођења у посебан степен - 
чини број“ 77.

(нема у изворнику) 

„ако су и усвојене“ 79.

„као што ни очух не узима 
жену пасторка кога је 
учинио самовластним“ 80.

„јер, имају положај - једна 
маћехе, а друга - снахе“ 80.

„Небрачни отац“ 80.

„јер се по природи гледа оно 
што је праведно и 
благолепно у 6раку“ 80-81.

„А тако исто о сватству 
икодробова" 81.

„И деде мога и прадеде 
жена“ 81.
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усвојиоца“ 291-292.

16.„заповјеђено“ 291. „дозвољено" 81.

18.„Ни усвојилац“ 291. „Ни очух“ 81.

„ни унуку усвојеног 
сина“ 291.

„Ни унуку пасторка“ 81.

19. „Ни усвојени син од свог „Нити пасторак - мајку

усвојиоца (да не узима) 
мајку“

20. „чак и ако је измирио

291.

очуха“

„макар и пружио

81.

рачуне"

22. „И хранитељ нечије

291. образложење"

„И чувар неке кћерке (!)

82.

кћери или имања“ 

23.„Усвојени син не може

291. [треба: хране] или имања“ 

„Пасторак не може узети

82.

узети жену свога жену свога очуха“ 82.

Грана 8.

веновно“ 84.

„0 законском миразу“ 292. „0 веновном праву“ 83.

1. „ако се што на одјећи 
поцијепа11 292.

„ако жена одећу поцепа“ 83.

2. „од робиње“ 292.

„од принова и

„од робова"

„од новорођених и

83.

добијених“ 292. приплођених" 83.

3. „Ако није дошло до 
(склапања) брака, а да се 
новац, неће се наћи у

„Кад се брак не оствари, 
жена прима и (!) [треба: не] 
цену оног што је дато и

процијењеном (миразу) 
већ њега прима
жена“ (?!) 292.

процењено, него ствари“ 83.

5. „од дана тражења" 292. „од дана просидбе“ 84.

6. „дам дар од себе у њено „предам даровани њој с моје
даровање" (?!) 292. стране дар“ 84.

7. „Све купљено од миразног 
новца миразно је“ 292.

„Оно што је од веновног 
иметка купљено - све је
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8. „Где је оптерећена брачна 
имовина, ту и мираз треба 
брзо да се нађе“ (?!) 292.

9. „Такозвани „неопходни 
издаци“ су правило којим 
се умањује мираз“ 

„Ако по дијеловима бијаше 
издавано имање које бијаше 
вриједно" 292.

„Положивши жени
рачуне“ 292.

Грана 9.

„О заштити мираза и 
његовом оптерећењу"

1. „Кад је склопљен брак и 
није отпуштена жена“ 292.

3. „Муж који заповиједа да 
се неком другом да
мираз“ 293.

5. „Онај који затражи од свога 
зета да мираз и дар учини 
својој кћери“ 293.

9. „Не може се договором 
одредити“ 293.

11 .„прикупили обећане 
златнике“ 293.

12 . „већ у очекивању 
оптерећене брачне 
имовине“ 293.

„и заповиједамо да се тога 
држи и у свему другоме, па

„Где је имовинско брачно 
(стање) тешко, и ту вено 
треба да буде“ 84.

„Изрека је: „Потребни 
издаци по праву умањују 
вено“ 84.

„А ако је посебно у њиву 
утрошено онолико колико је 
вредела" 84.

„А кад жена положи
издатке“ 84.

„О потраживању вена и 
његових терета“ 84.

„При склопљеном браку, 
и док жена није разведена“ 84. 

„Муж који дозволи другом 
неком да да вено“ 85.

„Онај ко је уговорио са 
својим зетом да вено буде
и дар кћерки његовој“ 85. 

„Уговором се не може 
узаконити“ 86.

„прикупе злато“ 86.

„али он је поднео имовинске 
брачне терете“ 87.

„те она (тј. правда) у свему 
другом, а уз то и у суживоту, 
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самим тим и у браку као 
заједници живота“ 293.

12. „или је он даван за њу“ 293.

„и жени људи свједоче, и 
да је имала (мираз) и била 
спремна предати га“ 293.

„и неки оду од судије" 293. 

„и јаве ово мужевљевој 
страни" 293-294.

„остаће и одбија се, и неће 
(бити)“

„не може се од брака који је 
престао узети имовина 
предбрачног дара ако није 
дат мираз"

„Ако жељаше дати и 
мољаше оног ко хоћаше 
узети, па не бијаше 
прихваћена, ово одговара 
даваоцу“ 294.

14. „имовину за коју је познато 
да је њена (женина)“ 294.

„уколико нема имовину за 
коју се зна да је њена“ 294.

16.„свога мужа“

19. „нађе у чврстим оковима 
туђе куповине" 294.

„јасно је да је ствар
свршена“ 294.

Грана 10.

1. „и то није бракоразводни 
узрок“ 294. 

наређујемо да се држи“ 87.

„или онај ко га за њу даје“ 87. 

„док са женине стране људи 
сведочаху да и готово имају 
то да предају“ 87.

„и дошавши неки од судије“ 87. 

„јавише то мужу и онима са 
његове стране" 87.

„упорни остају тако, одбија- 
јући и не прихватајући" 87.

„не може код раздрешеног 
брака стицање предбрачног 
дара да буде ништаво зато 
што вено није дато“ 87-88. 

,Јер, ако онај који хоће да да, и 
који моли онога што треба то 
да прими, није прихваћен - 
то је слично ономе који је 
дао“ 88.

„ствари од њих, које су 
видљиве" 88.

„а ако постоје оне које се 
виде, раније дате“ 88.

(нема у изворнику) 

„уметне у свезу туђе 
куповине" 89.

„будући да је, очигледно, од 
богатих“ 89.

„И да за развод немају 
изговор“ 90.
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3. „Њима се дају само уколико 
се њихово властито имање 
не налази у граду 294.

„Син који је“

4. „За ово нема речи 
забране" 294.

5. „да прода“ 295.

„одузима се“ 295.

„Ако роба... прода 
(жени)“ 295.

„нека мужу (!) да пет 
(златника) за које је сада 
богатији“ 295.

6. „Ако се покаже да има датих 
дарова код забрањених 
бракова нека се узму“

7. „У вријеме кад се објави да 
је брак престао, и смрћу 
дародавца (дар) постаје 
даропримчев“ 295.

11. „од робова датих у 
мираз“ 295.

12. „Ако је мање од 10 година 
оној која се доводи и неко 
јој да дар“ 295.

Грана 11.

1. „због којих је прилично 
развести брак“ 295.

2. „оноје“ 295.

3. „док се муж“ 295.

„Дају (тј. поклањају) пак то 
уколико (дар) ономе који 
одлази у град не постаје 
сопствени посед“ 90.

„А онај ко је“ 90.

„у томе не постоји разлог за 
подвлашћеност' 90.

„да прода жени“ 90.

„поништава се“ 90.

„Ако роба... буде продао“ 90.

„пет да да ономе који је сада 
богатији“ 91.

„Код забрањених бракова, 
дакле, ако се види нешто од 
даних дарова - да се узме“ 91. 

„јер се подсећају на време у које 
брак престаје, а смрћу даваоца 
прималац потпуно бива (као) 
да је са даваоцем“ 91.

„од робова - што је дано у 
вено“ 91.

„Ако се пак ко млађи од десет 
година приводи да њој дар да“

„због којих је оправдано, без 

казне допуштено раздрешавати 
бракове“ 92.

„оно што је“ 92.

„док се то (тј. брак) видно 
одржава“ 93.
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„да остану" 295.

4. „заповиједам нека не 
приступају брзо“ 296.

„он (сам) нека прими 
власт над миразом“ 296.

6. „Уколико се његова власт и 
удио испуњава, утолико се 
испуњава и од нас 
заповијеђена казна“ 296. 

„заповијеђеним
законима“ 296.

10. „због такве кривице" 296.

16.„пребива“ 297.

17.„под нечијом влашћу ни 
документ" 297.

„к старјешинама" 297.

„пред светим Јеванђељем 
направе писмено увјерење, 
то јест да у документу 
напишу“ 297.

„узео“

„Ако за дато писмено 
увјерење које је написано 
под заклетвом буду касније 
оптужени“ 297-298.

Грана 12.

1. „Ово су дарови" 298.

„исказују, а захвалност 
изискују“ 298.

„да сужитство остане“ 93. 

„прописује.мо: не другачије 
некако, или пребрзо" 93.

„ти да уживају и власништво 
на вену“ 94.

„тако да се његовом 
власништву придодаје део; 
онима (тј. прељубочинцима) 
казна коју смо прописали“ 94. 

„прописаном закону" 95.

„због таквог узрока" 96.

„пребива у свом дому“ 97.

„под било којим (видохм) ни 
писма“ 98.

„ка писарима и старе- 
шинама“ 98.

„пред положеним Светим 
јеванђељем, у подсетницима о 
збивањима (тј. у деловоднику) 
завести, односно на грамати 
написати" 98.

„узео за брак“ 99.

„Уколико пак у подсетницима 
о збивањима (тј. у деловод- 
нику) они који са заклетвом 
записаше буду потом 
разобличени" 99.

„Једни од поклона су“ 99.

„изискујући и благодарност“99.
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2. „и ниједног другог разма- „никаква друга помисао споља

траља од других лица на- да не уследи или придода или

кнадно, или одмах затим, 
или другачије нека не 
буде“ 298.

преиначи" 100.

„и услова“ 298. „и поништавања" 100.

3. „Дар за случај смрти је када „Поклон по смрти јесте када
неко жели себе или онога ко хоће већма до себе да држи,

који прима дар учинити него до поклонопримца, а више
значајнијим од свога до примаоца него до свог
насљедника“ 298. наследника“ 100.

4. „други, због туђинаца који „Други пак (вид) је кад се даје
се договарају против њега и због оних који споља утичу на
не даје га онај који је њега, а не на подстицај онога
умро“ 298. који је на самрти“ 100.

„или од мјеста“ 298. „или бојећи се места“ 100.

„или старости“ 298. „или бојећи се старости11 100.

„присутну невољу“ 298.

Грана 13.

„могућу опасност“ 100.

„О повратку дарова“ 298. „О поништају поклона“ 101.

2. „Одлуке таквих су „јер свест таквих је ни у
ништавне" 298. чему“ 101.

3. „или подигне руку“ 298. „или неправедно подигне 
руку“ 101.

„или му нанесе велику „или га из сопствене
штету намјерно" 298.

Грана 14.

подлости обаспе великом 
пакошћу" 101.

1. „договарају“ 299. „сагласе“ 102.

„продато имање“ 299. „продату ствар, из чега 
предаја нераскидива 
проистиче“ 102.
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„Ако το бива са уговарањем 
нека се оно оконча са прет- 
ходно поменутим потпи- 
сивањем и начином“ 299.

3. „ако буде продат сав двор, 
па његов дио изгори у 
ватри“ 299.

6. „празних поља“ 299.

Грана 15.

1. „хранилиштима" 300.

2. (нека) добра и имања 
продају" 300.

З1. „Пуста места цркве 
Константинграда нека се без 
престанка дају у дугорочни 
закуп за трећину онога што 
домови узимају од цје- 
локупног тог имања или за 
половину зграде коју ће 
узимати након наплате онај 
који је узео у закуп вино- 
град или дом“2 3 300.

1 Погрешна нумерација зато што су преводиоци Сарајевског преписа 
Закоиоправила, услед недовољне пажње тач. 4. представили као тач. 3, а пре 
тога тач. 3. као тач. 2, због чега су и следеће бројке (4 и 5) погрешне.

2 Таквим представљањем ствари проистиче то - да уместо закуподавца, 
закупац узима закупнину.

3 Код преводилаца Сарајевског преписа Законоправила погрешно стоји да 
је то тач. 4, услед чега је тач. 6. представљена као тач. 5.

5? „(а да то, наравно, не
прелази 30 година)“ 300.

6. „Домоуправитељима“ 300.

„Ако пак преко писца уговора 
(тј. бележника) бива, извршење 
следи и пре реченог потписа 
иуговора“ 102.

„ако продат двор ватром 
изгори, сав или његов део“ 103.

„запуштеног поседа“ 104.

„хранилишта сиротих“ 105.

„исправно продају и поседе 
после поправке" 106.

„Пуста места (развалине) 
Константинградске цркве 
беспрестано да се закупљују за 
трећину дела који узимају од 
тврдих домова тог поседа, или 
за половину закупнине коју ће 
узимати, после поправке, 
закуподавац винограда или 
дома“ 106.

„а јасно је - да не прекораче 
време од тридесет година“ 106. 

„Економима“ 107.
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„и другим управитељима 
часних домова“

„писарима" 300.

„забрањујемо дугорочно 
закупљивање, тј. издавање 
под закуп онога што 
припада“ 300.

„и остаће без (свог) 
дугорочног закупа ствари 
онај који је узео под 
дугорочни закуп, и без 
(свог) закупа ствари онај 
који је узео под закуп“ 300. 

„Они који су под дугорочни 
закуп или под закуп дали“ 

„писари“

„нека дају и додају часном 
дому онолико новца колико 
је лишен онај који је узео 
(ствар) под закуп“(!) 300.

Грана 16.

2. „И ако је много прикупље- 
ног, раскида се зајам“ 301.

3. „но и они које је могао 
узети" 301.

4. „неће тиме изгубити залог 
најма, када зајмодавац 
јефтиније прода“ 301.

„и управитељима осталих 
часних домова“ 107.

„књиговођама“ 107.

„забрањујемо закупљивање 
односно преузимање4 ствари 
које припадају“ 107.

4 У овом случају пр^илшшк (гр. υποθήκη) означава заложно право на 
некретнинама, звано хипотека, залог. Заснива се ради обезбеђења 
хипотекарног повериоца.

„и отпашће, наравно, и 
закупац и унајмљивач од 
закупљене и унајмљене 
ствари“ 107.

„А они који су дали у закуп, 
илиунајам“ 107.

„књиговође“ 107.

„да дају и приложе толико 
колико је закуподавац био 
лишен цене (тј. закуп- 
нине)“ 107.

„и ако је више оно што је 
сакупљено, најам се
раскида“ 108.

„него и они које није узмогао 
узети“ 108.

„то не укида (право) на тужбу 
за тај зајам. Када поверилац 
продазамање“ 108.
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5. „Ако зајмодавац не 
упропасти залог“ 301.

„Треба да покаже како је 
изгубио“ 301.

»но може се десити да онај 
који је упропастио ствар 
потражује од онога који му 
једужан" 301.

7. „осим уговореног и 
главног прихода“ 301.

9. „Ако се покаже да му 
није наређено“ 301.

10 .„или савјетника“ 301.

„тај најприје нека не напада 
право на јемца, или 
заступника, или савјетника, 
нити да њима досађује не 
бавећи се дужником“ 301. 

„и начини зајам“ 301. 

„нека се обрати заступнику, 
или савјетнику, или јемцу и 
од њега нека узме
остало" 301.

„и позајмилац (!), и 
заступник, и јемац и 
савјетник“ 301.

„заступник, или савјетник, 
илијемац“ 301.

„а деси се да позајмилац 
није ту - нека зајмодавац 
покаже заступника, или 
савјетника, или јемца“ 301.

„Ако поверилац изгуби 
залог" 108.

„треба пак да докаже да је 
изгубио“ 108.

„али може онај који је случајно 
изгубио ствар да затражи исту 
коју му дугује“ 108.

„без договора и присуства 
власти“ 109.

„Уколико се пак не покаже 
да је дозволио“ 109.

„или мандатара, или 
посредника" 109.

„тај да не навали прерано на 
мандатара или на заложника 
или на посредника; нити пак 
дужнику, који је у овоме 
немаран, да досађује“ 109-110. 

„и за зајам спроведе радн>е“ 110. 

„за толико да навали на 
заложника, или на посредника, 
или на мандатара, те од тога 
остало да узме“ 110.

„и зајмопримац, и заложник 
и мандатар, и посредник“ 110.

„заложник, или мандатар, 
или посредник“ 110.

„а не догоди се да ту буде 
зајмопримац, зајмодавац да 
покаже заложника, или по- 
средника, или мандатара“ 110.
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10.„како би прво он примио 
тужбу“ 302.

„такође, овим се чува помоћ 

осталима. 14 помаже 
заступнику и јемцу, ако 
доведу пред суд онога коме 
бише јемци“ 302.

„тада се заступник, или 
јемац, или савјетник 
приводе на суд, и дуг се 
проширује на оне који га 
заступаше и за кога јемчише 
и потписаше се, или јемчи- 
ше за договор, и биће испи- 

тивани од зајмодавца на 
суђењу сваки понаособ" 302.

„прије него што пред 
свједоцима не дају сагласне 
изјаве јемац, и заступник и 
савјетник. Тако ће примити 
имовину првобитног 
дужника“ 302.

„и преостало тако узима. 
Ако од тога не отплати 
своје, нека тада приступи 
имању заступника, и јемца, 
и савјетника“ 302.

„Такође, ово исто важи ако и 

нека друга заступања имају 
они који су под разним

„да би најпре он поднео 
суђење“ цо.

„Тако се надаље свима 
обезбеђује помоћ, те се пак 

помаже заложнику, и посре- 
днику, и мандатару ако дају 
исказ, будући да су се 
заложили“ 110.

„тада се заложник, или 
мандатар, или посредник 
приводе на суд и полажу дуг за 
онога што су се заложили и за 
онога чији мандатори посташе 
и написаше или посредништво 
узеше на себе; од зајмодавца, 
разлучени један од другога, 
на суду упитани да бу-
ду“ 110-111.

„све док претходно не буде 
призната, пред сведоцима, 
сагласност у односу на 
мандатаре, и на заложнике 
и на посреднике. И тако ће 
иметак припасти истом том 
дужнику“ 111.

„узнемиривши тако, и 
наследнике. Уколико отуда не 
испуни своје (потраживање), 
од тог часа да крене на 
имовину заложника, и 
мандатара и посредника" 111. 

„Исто то рећи и уколико неке 
залоге имају они који су - код 
свих таквих, и код дужничких, 
и код домовних (тј. хипоте-
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обавезама, и за заложене 
куће као обезбјеђење." 302.

11 .„уз јемство за то да
дужник то може дати“ 302.

12 . „од измјене заклетве“ 302.

13 .„доносе на увид уговор“ 302.

14 .„наше човекољубље“ 303.

„никако ни због таквог 
разлога лихву узимати" 303.

Грана 17.

3. „и перачу одјеће“ 303.

7. „крив је онај који је 
кормиларио лађом“ 303.

10. „на прање или пеглање, 
крив је перач“ 303.

12.„ако је било од градских 
најмова" 303.

„тада је дужан (да плати) 
и за оне преостале, 
такође“ 303.

14.„дужни смо пружити 
заштиту“ 304.

19 .„неочекивани али не 
захвати све“ 304.

20 . „ни неко од његових 
помоћника“ 304.

„за дрвене“ 304.

карних) најмова - бачени 
утамницу“ 111.

„са таквом поузданошћу са 
којом би дао дужник, да је 
могао“ 112.

„полагањем заклетве" 113.

„доносе доказ давања (тј. 
признаницу)" 113.

„нашатихост“ 113.

„ништа и никако, ниуједном 
пак поводу да се лихва не 
узима“ 113.

„и белилац тканине" (б^а е и  
ри^ш, гр. γναφεύς је ваљао- 
ничар вунене тканине, лат.
fullo) 114.

„онима који су у лађи крив је 
кормилар“ 115.

„да се бели или глади, крив је 
белилац“ (тј. ваљаоничар) 115.

„што важи и за градске 
закупе“ 115.

„крив је и за ту (годину), а 
такође и за остале
потом“ 115-116.

„дужан сам чврсте да дам“ 116.

„али (зна) за ону која умерено 
бива“ 117.

„него оних који су му 
помагали“ 117.

„задрва" 117.
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26. „треба да онај коме је то у 
интересу уђе“ 304.

Грана 18.

„О остави“ 304.

2. „због побуне“ 304.

„или несреће“ 304.

„ако је кривицом примаоца 
оставе, насљедници 
двоструко (враћају) ако 
није једноструко" 304.

3. „на природан начин“ 305.

„као и у случају да 
пропадне кад он већ 
изађе пред суд“ 305.

LXXXII

„треба они којима припада 
даотворе“ 118.

„О покладу" (Треба вратити у 
употребу изворну реч поклад, 
јер остава је и просторија. 
Прихватљивије је рећи 
покладодавац ум. оставодавац 
и покладопримац ум. оставо- 
примац. Кад се каже поклад 
мисли се превасходно на 
нешто што је вредно као ствар, 
али и на место предвиђено за 
чување вредних (не суви- 
шних у остави) ствари. 118.

„због метежа“ (метежа) 118.

„или урушавања“ 118.

„а наспрам наследника онога 
који је преваром положио - 
двоструко(!); од свога (тј. 
ближњега) пак - једностру- 
ко(!).“ Ово што је са знаком ! 
исправља се помоћу гр. У 
првом случају је εις τό άπλοϋν 
(= једноструко), а у другом 
случају је εις τό διπλούν 
(= двоструко). 118.

нема у изворнику

„уколико је и од стране онога 
који га је позвао на суд пред- 
стављен (слуга као)
нестао“ 119.

..l
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5. „na и ако (το) обмаљујући 
га не дозвољава прималац 
(оставе)" 305.

6. „нешто што доноси 
приход“ 305.

9. „објави (о томе) онима који 
га надзиру, нисам ништа 
више дужан“ 305.

11. „положено имање узети 
насљедник" 305.

12. „дужан је, ако слаже да 
(остава) није примљена, 
(а) има имање“ 305.

„или без потомака умре“305.

13. „или неки други уговор, 
чувају уговор о узимању 
оставе" 305.

Грана 19.

„О оснивању удружења" (!)

1. „Оснива се удружење“ 305. 

„или од одређеног времена, 
или ради добитка“ 305.

3. „и испорука, и сав приход 
даје се на снабдјевање 
(удружења)“ 305.

„а ако прималац (поклада) не 
преда (добит) - чини 
лукавство“ 119.

„оно што мени припада“ 119.

„упознао са оним што ће му 
уследити, нисам крив“ 120.

„а положени иметак држи 
наследник“ 120.

„одговоран је ако, наравно, 
онај који је примио није с 
лукавошћу поступио, а држи 
иметак“ 120.

„или умре без наследника" 120.

„или друге неке уговоре о 
покладу, има потребу да чува 
уговоре по којима је узео
поклад“ 121.

„О оснивању задруге11 121.

„Задруга се оснива“ 121.

„или на дуже врехме, или 
условно“ 121.

„и дарови и сав прибитак 
(доходак) даје се за 
осиромашење (!) (треба: 
задрузи) 121.

„Ако је објављено да све 
имање буде (власништво 
удружеља), и наслеђе, и 
испорука, и сав приход даје 

„Ако изричито сва имовина 
чини [задругу] - и наслеђе и 
оставина (гр. λεγάτον, лат. 
legatum) и дарови и сав 
прибитак (доходак) даје се за
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ce на снабдијевање осиромашеље (!) (треба:

4.

(удружења)" 305.

„да је својина удружеља оно

задрузи)“ 121.

„заједничко нека буде како

5.

што на одговарајући начин 
добије“ 305-306.

„Удружење се оснива“ 306.

доликује, припадајуће“ 121.

„Задруга се оснива“ 121.

6. „Оснива се и ради било „А оснива се и од сваке

7.

какве имовине, и ради 
куповине, и ради“ 306.

„који имају различите 
способности“ 306.

„Ако удружење буде

имовине, и од трговине, 
И од 122.

„који неједнаку имућност 
имају“ 122.

„Ако просто (тј. спонтано)

8.

обично“ 306.

„и драгоцјености“! (и 
wcKoxpvkHhta) 306.

„што је неко стекао 
радом“ 306.

„испорука“ 306.

„у укрепљење" 306.

„Сматра се да нама 
(удружењу) припадају 
дарови у виду плате 
некоме“ 306.

„насилник“ 306.

настане задруга“ 122.

„и оскудности (!) (треба: 
наплате). Грешка је настала 
тако што је гр. реч έκληψις (= 
наплата) схваћена 
као έκλειψις (= оскудност, 
недостатак). 122.

„што од тешкога рада некоме 
припада“

„оставина“ 122.

„у посед“ 122.

„јер се сматра да поклони, 
као нечија зарада, нама 
остају“ 122.

„досадљивац“ 122.

9. „Ако одустанем од свог „Ако се одрекнем задругара

LXXXIV

преосталог удруженика“306. 

„Приход припада томе 
једином члану удружења, 
(као) и штета удружења“306.

који ме је оставио“ 122.

„док је прибитак задругара 
само његов, а штета
заједничка“ 122.

Ј
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1Ι.,,Ακο се прије отплате дуга 
један већ одијелио, удру- 
жеље се распушта, а о 
отплати утврђују један с 
другим“ 306.

14.„И приличи да су издаци од 
друштвеног, ако су у дру- 
штвеном били дати на 
пашу, чак и ако су у 
цијену ушли“ 306.

16. „Онај који на имовини 
удружења сребро продаје, не 
врши дијело удружења, јер 
оно што је изван трпезе 
њему се стиче“ 306.

17. „не учествује у (имовини) 
удружења оно што стекоше 
изван тога“ 307.

18. „и има право надзора над 
приходом дома“ 307.

Грана 20.

„О престанку удружења и 
тужби“ 307.

1. „Удружење се затвара ако 
пострада лице, или про- 
падне имовина, или 
вољно“ 307.

„или на захтјев“ 307.

„или измјеном суда, или 
због разлога удружења, јер

„а ако се пре полагања дуга, 
јер можда је условљено, за- 
друга растури, за положено 
један другога обезбеђују“ 123.

„а издатак треба да је на 
задрузи ако су од задруге биле 
дане на испашу, било да су и 
више процењене" 123.

„Онај ко у задрузи продаје 
сребро, не чини заједничким 
оно што му изван трапезе 
припадне“ (трапеза, ή τράπεζα 
је сталак или сточић на којем 
се тргује сребром или златом; 
отуда трапеза на гр. значи 
банка). 124.

„не чине заједничким оно 
што извана стекоше" 124.

„и да у потраживању има 
предност" 124.

„О раскиду задруге и 
најма“ 125.

„Задруга се раскида неста- 
нком лица, или иметка, 
или воље“ 125.

„или већањем“ 125.

„или променом суда! (треба: 
преко суда) или кривицом !
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се удружења одриче онај 
који ради његовог распу- 
штања позива на суд“ 307.

2.„Ако се друштво оснује 
ради продаје или ради 
изнајмљивања, по смрти 
једнога (члана) штета и 
добитак припадају 
друштву“ 307.

3. „распусти удружење с 
неким... без икаквог услова... 
говорити да се нада како ће 
бити твој насљедник онога 
што остане од удружења 
или дарова“ 307.

4. Када неко ради једне 
оптужбе позива на суд и 
(суд) разрјеши“ 307.

„нити додаје оптужбу 
везану за то“

Грана 21.

3. „женско“ 307.

12.„оставити, и њих нека 
упише да би дао на знање, 
тако да је тим стварима све 
објављено“ 308.

„Ако жени или туђинцима 
хоће да на неки начин оста- 
ви јавни дар, или ослобо- 
ђење и то“ 308.

(треба: променом основе) 
задруге, јер се онај ко 
позива на суд, ради раскида 
задруге, одриче ље“ 125. 

„Ако се на продаји или на 
најму оснује задруга, зајед- 
ничка је штета, настала по 
смрти једнога, и прибитак" 125.

„раскине задругу наспрам 
некога... без неког закидања... 
да говори: „Раскидох, или 
даровах, надајући се да ћеш 
ти бити наследник“. 125.

„Онај ко због једног узрока 
позива на суд и још раскида 
(задругу)“ 125.

„нити што приложити ради 
таквог узрока“ 125.

„жена“ 126.

„ускрати - нека запише и 
обележја њихова тако да је 
са тим стварима све јасно“ 128.

„Уколико пак хоће, било жени 
или неким лицима споља, да 
остави поклоне, наложене (тј. 
fideicommissum) или сло- 
бодне, да и такве“ 128.
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„и свједоцима све поједина- 
чно што се налази у запису, 
а они да то запишу и хоће 
држати, нека буде важеће и 
ничим необезвређивано, 
будући да се сматра како се 
даље разматрање завјешта- 
ња не прихвата. Насупрот 
томе, о овоме се само за- 
повиједа..." 308.

„како не жели надаље 
држати завјештање које је 
начинио, већ прави ово, 
друго“ 308.

12. „То да учини или у 
потпуном завјештању сва 
уређења везана за 
завјештање, или у 
завјештању употпуњеном 
писмено, као што може 
писмено или неписмено 
израженом вољом 
извршити (завјештање)“308. 

„или договору“ 308.

Грана 22.

1. „Код дјеце која су под 
влашћу сусреће се њи- 
хова лична имовина“ 309.

2. „или од клира“

„а и сведоцима да их кажу за- 
вештаваоци све појединачно, 
онако како у тексту леже, а ти 
(тј. сведоци) и записаше, и хоће 
да држе да буду чврсти и ни- 
чим умањени; пошто се има на 
уму да су на хартији записани, 
надаље (неки) приговор на за- 
вештање да не прихвате. Али, 
ово само да нареди..." 128. 

„да је засновао такву вољу коју 
више неће да држи, него другу 
заснива" 129.

„А тако нешто да учини - 
или у потпуном завештању 
које ће имати сва обележја 
завештања, или записивањем 
потпуне воље, тако да при 
записаној или незаписаној 
вољи има на уму да ће 
скончати“ 129.

„или вољи“ 129.

„Особна имовина5 оних који 
су под влашћу (тј. мало- 
летних) сматра се дечјом“ 130. 

„или од наслеђа“ 130.

5 Ос о бн о к им4ник (гр. τό πεκούλιον од лат. peculium) је, у ствари, при- 
ватни иметак неке особе која није самовластна (жена, дете, роб), а радо.м стекла 
неку сопствену имовину - новац или нешто друго на чему има властшност.
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5. „имовину коју је овај 
стекао тиме што му 
је он дао“

„од дане своје стечене
имовине

309.
130.

Грана 23.

1. „Ова три врсте (sic) 

уочавају се код 
6лагородних“

„Али ова три рода се на 
благородне (тј. слободне)

309. односе“ 132.

Грана 24.

4. „и не може је опет 
примити“

„и не бива прим;вен“ 
310.

134.

Грана 25.
1. „поништена“ 310. „ништава“

2. „чак и ако су насљедници „и ако у завештању стоји,
јасно записани у завјеш- уз одређене наследнике,
тању. Нека буду без овако: Без наслеђа да буду“
наслеђа“ 310.

4. „било да је у њему неко ко „било ко да је у њему, од
бијаше насљедник (по пр- оних који наслеђују, постао
вом завјештању), било наследник, било да није
да је неко ко не бијаше, постао“
он ће насљедити“ 311.

6. „раздјељивање" 311. „раздеобина"6

6,1. „или је под влашћу" 311. „будући под влашћу [само- 
властан постане]“

6,2. „поништено" 311. „поцепано“

6,3. „спор ce (sic) неким“ 311. „спор са неким“

134.

135.

•

135.

135.

136.

136.

136.

6 Шта се под им. рдзд-клни1а - раздеобина подразумева в. овде стр. 134, 
нап. 1. и стр. 135, нап. 4.
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7 нескдари (гр. έπιδίφριοι) су људи незнатпних занимања, који свој посао 
обављају стојећи (в. овде стр. 141, нап. 3).

„иако га никако другачије „уколико га другачије
по закону цар ие треба 
насљедити" 311.

„Ако се цареви законом 
и не покоравају“ 311.

б,4. „Сматра се да непотпуна 
завјештања настају" 311.

6,5. „ако оно што је у првом 
завјештању писано није 
одобрено, од оних ка- 
сније додатих не мо- 
жедобити снагу“ 311-312.

Грана 26.

3. „истовремено са обав- 
љањем произвођења у 
патриција“ 312.

4. „трговином“ 312,

некако по законима, цар не 
наслеђује“

„Јер, иако се цареви не 
повинују законима"

„А непотпуна завештања су 
појмљива"

„Оно што испрва у заве- 
штаљу не постоји запи- 
сано, од додавања потом 
снагу не може да добије"

„истовремено кад прими 
опоруку патричества'

„својим делима и трудом“

136.

136.

137.

137.

139.

139.

1.

2.

Грана 27.

„а не од оних који 
прикривају истину“ 

„сведоци незналице“

312.

313.

„ако и неки од неседећих“7

„Непознати сведоци”

141.

141.

3. „о потписаним" 313. „о написаним“ 141.

5.

6.

„како је потписивање" 

„сарађујући према 
кнежевим законима 
(ако су) у областима“ 

„У тужбама за кривична 
дјела“

313.

313.

313.

„даје полагање (дуга)“

„изведена по закону; у 
областима, наравно, преко 
кнеза“

„За кривичне преступе“

141.

141.

142.
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7. „поузданост“ 313.
8. „друг приведеноме, или је 
непријатељ његов при- 
веден" 313.

„послушно одговара" 313.
„икојезнаке“ 313.

9. „а не њиховим рије- 
чима“ 313.

„и не показују оно што су 
изложили" 313.

13. „и размотрити (да ли је то) 
из разлога непријатељства 
или лишавањем пријатељ- 
ства, и утврђујући на ос- 
нову представљеног и 
знакова пред судијом" 313.

14. „или“ ако изгледа да је 
њива у мом власни- 
штву“ 314.
„Нико не треба да 
оптужује“ 314.
„треба да се распра- 
вимо“ 314.

15. „за неправедно свједо- 
чење“ 314.

17.„Сматра се да онај који 
је дужан да се појави (на 
суду) сваки дан прелази

„вера“ 142.
„или је пријатељ ономе који
га је довео; или непријатељ 
ономе против кога је
доведен“ 142.
„уверљиво одговара“ 142.
„и које доказе“ 142.
„а не писаном исказу“ 142.

„и онај ко се не изјашњава на 
његов предлог“ 142.
„те уклањањем претпоставке - 
било непријатељства или при- 
јатељства - и потврђењем из 
душе, па на основу доказа 
пред судијом“ 143.

„односно да се покаже да је 
поље моје (тј. тужиочево) 
власништво“ 143.
„Није дужан да почне 
говорити“ 143.
„дужан сам да те на овом 
суђењу победим" 144.
„у кривици бивше сведо- 
чење“ 144.
„Двадесет врста*  свакога дана 
да се урачунава ономе који је 
дужан да се јавља, од нареченог

” Према гр. µίλι[ον]. Реч је о средњовековном новчићумале вредности. В. овде 
стр. 144, нап. 5. Погрешно тумачење даје и Марилна Цибранска - Костова, Прохи- 
рон / Закон градски. К)ридическото наследство на православното славлнство, 
Софил, 2021, стр, 273, нап. 92. Њено преношење српскословенског текста Градског 
закона из Иловичког преписа и превод на бугарски језик нису беспрекорни.
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no 20 врста, искључујући 
дан у који је изјавио 
(даћедоћи“) 314.

18. „као на примјер да је, заде- 
сивши се ради неке друге 
потребе, чуо ово, говорећи 
да је узето од онога злато 
илинекидуг" 314.

30 .„Онај... који је прикупио 
доказе“ 315.

31 .„Нико се не приморава да 
даје свједочанство против
себе“ 315.

33.„ђавоиманом“ 315.

Грана 28.

1. „због дара или неке 
љубави“ 315.

2. „нити увјеравати да ће 
дати нешто за постав- 
љење“ 315.

3. „као неваљао“ 315.

„уреди“ 315.

„ Ако тужитељ" 315.

„не покаже како је 
извјестио“ 315.

дана у који је признао“ 144.

„да не би ради друге неке 
искрсле потребе била усли- 
шена овоме који говори - да 
узме од онога злато или неки 
дуг. Јер таква су нам, очи- 
гледно, зазорна и ниједне 
речи достојна“ (сведочења) 145. 

„удружилац" 146.

„Нико се не обавезује да за 
себе доведе сведочење!
(треба: сведоке“)9

9 Према гр. µάρτυρας.

„бесан“ 147.

„ради наплате, ни друге неке 
наклоности" 147.

„нити пак обећати да ће 
некоме нешто дати за 
рукоположење“ 148.

„као неспособан“ 148.

„предложи" 148.

„Ако пак клеветник“ 148.

„не докаже оно што је 
тврдио" 148.

Грана 29.

1. „Кодикелос се назива до- 
пуна недовољне разумљи-

„Кодицилом се исказује 
допуна која у завештању 
недостаје мишљењу

XCI
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вости код завјештатеља 
узавјештању" 315.

2. „ни одобреног ни 
неодобреног" 316.

3. „Главно је прво уређење 
насљедства" 316.

4. „Замјена је прелазак 
наслеђа, кад се не нађе 
први насљедник" 316.

Грана 30.
6. „Рођена браћа“ 316.
8. „наслеђују брата са којим 
имају једног (заједничког) 
родитеља" 316.

9. „наслеђују тога брата" 317.

1 Енајстарији брат под 
влашћу“ 317.

12 .„Предбрачни дар као и 
мираз треба“ 317.

13 .„исправно се одобрава" 317.
15.„одобрење“ 317.

„но буде од свих при- 
знато познавање" 317.

16. „По правди, насљедни- 
ци су потомци" 317.

завештаоца“ 149.

„ни саставног ни 
несаставног'10 149.
„Саставно јесте прво место 
наследника" 149.
„Подсастављењеп је, пак, пре- 
ношење наслеђа са првог на- 
следника, који није 
прихватио“ 149.

„Браћа која нису присна"12 150. 
„наслеђују умрлог брата“ 151.

„наслеђују онога који им је 
брат од једног родитеља“ 152. 
„будући да је под влашћу своје 
старије браће“ 152.
„Предбрачни дар треба да се 
као вено“ 152.
„исправно се укључују“ 152.
„састав (тј. завештање)“ 153. 
„него исказано буде 
обележје43 153.
„Наследници су по праву 
прејемници" (тј. насле- 
дници) 153.

10 Објашњење в. овде на стр. 149, нап. 4. и 5.
11 В. овде нап. 10.
12 Под НЕПрискдга врдтига подразумевају се нерођена браћа.
1 ’ по^ндник (гр. γνώρισµα) је спољни знак као обележје за распознавање.
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20.„одобравање“ 317.

21 .„Робове који могу
уписати насљеднике" 317. 

„има право завјештања" 317.

22 . „као одобреног" 317.

„као што ћемо о таквом 
дјелурећи“ 317.

„одобрено (у завје-
штању)“ 317.

„јер он бијаше као узрок
тој оптужби за преступ“317. 

„Тако, иако је било
одобрено“ 317.

„састав (тј. завештање) 154.

„Робове који се могу запи- 
сати за наследнике“ 154.

„има (тј. ужива) предност 
(по основу) завештања" 154.

„као основног“ 154.

„као што је, рецимо, у оваквом 
предмету:" 154.

„састављено (тј. заве- 
штање)“ 154.

„која, као крива за исто 
прегрешење, би оптужена“ 154.

„Тако је, дакле, и састав 
настао“ 154.

Грана 31.

2. „или осиромашени, или 
себе учинише кривим“ 318.

4. „Исправно се враћа“ 318.

6. „неће добити повраћај 
иакојемлађи" 318.

7. „може повратити оно 
што је лоше продао“ 318.

„може вратити куп- 
љено“ 318.

„Овај приход припада и 
његовим насљедницима“ 318.

Грана 32.

„0 раздјељивању" 318.

„или не стекоше, или по- 
сташе окривљени" 155.

„Исправно... обарају" 155.

„ни као мањи (тј. млађи) 
неће бити обештећен" 155.

„може, затраживши помило- 
вање (на рачун) узраста, 
даобори" 155-156.

„може продано да врати“ 156.

„Та пак предност (привилегија) 
преноси се и на наследнике 
његове" 156.

„0 раздеоби - (законски 
део)“ 156.

хсш
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1. „буде заповјеђено о раздје- 
љивању, уз осталу имовину 
по коначној заповјести 
насљедника“ 318.

3. „и издатке (трошкове)" 318.

4. „о даровима неће разглаша- 
вати нити негодовати“ 318.

„Тамо је дозвољено оцу, 
који разматра удјеле све 
своје дјеце“ 319.

„а не за неразумне" 319.

„и покаже се кривица“ 319.

Грана 33.

„О одбаченима од 
наслеђа“ 319.

4. „не марише за њихове 
бриге“ 319.

5. „Ово за јемство запо- 
виједам за мушки пол“ 319.

6. „Ако буде оптужено“ 319.

„као што, ако“ 319.

8. „учлани“ 319.

„баве тим истим“ 319.

„ђавоиман“ 319.

„њихов запис ће бити 
оборен" 320.

12. „Но и овдје се одузима 
одобрено насљеђе" 320.

„буде одређено (да се усмере) 
на раздеобу (законски део) са 
[онима који] осталу имовину, 
према коначној заповести, 
наслеђуј[у]“ 156.

„и оно што је издатак за 
погреб“ 156.

„неће више за дарове ту- 
жити ни жалити“ 156.

„Јер тамо где је потребно, 
отац равномерно да разми- 
шља о свој деци његовој“ 157. 

„а не за незахвалну" 158.

„и докажу се узроци“ 158.

„О лишенима наследства“ 158.

„занемарише старање о 
њима“ 159.

„А то је, наравно, оно што 
код јемства прописујемо за 
мушки пол“ 159.

„Ако разобличено буде“. 159. 

„па уколико, наравно," 159.

„уврсти" 160.

„такве вештине“ 160.

„побесни" 160.

„обарањем њиховог 
противљења“ 161.

„Али и овде се састав 
наследника поништава“ 162.

XCIV



13 .„као стварног насљед- 
ника“ 320.

14 . „Код таквих кривица" 320.

1б.„Дајући родно проми- 
шљање правовјерној 
дјеци заповиједам, да 
цијели закон чувају 
наведени јеретици: и за“ 321.

„за безглавнике" 321.

„тако за њих без 
нарушавања чувати“ 321.

„но само дјецу присаједи- 
њену Саборној цркви“ 321.

„преобрате за насљеђе“ 321.

„никакво жалошћење 
или притужбу" 321. 

„Према томе као што за- 
брањујемо продавање такве 
имовине коју стјекоше од 
удјела браће која се не при- 
општише правовјерној 
Цркви,тако...“ 321.

„одвраћањем од 
општења" 321.

„њихово власништво 
имовине" 322.

_ ____________________________________________________ ПРЕДГОВОР

„за наследника" 163.

„У таквИхМ пак поводима“ 163.

„Онима пак који правовер- 
ној деци пружају домаће про- 
мишљање, прописујемо да се 
целовито сачувају закони у 
односу на већ изложене 
јеретике: и о“ 164.

„о безглавима“ 164.

„исто, и наспрам свих ових, 
без преступања (закон) 
чувати“ 164.

„него само децу правоверну 
и Саборној цркви приоп- 
штену“ 165.

„[њој14 врате], да се и у наслеђе 
врате“ 165.

„никакво узнемиравање или 
непријатност" 165.

„Јер такву имовину, што је од 
дела браће која нису 
приопштена Цркви, стекоше 
правоверни“ 165.

„развраћена" 166.

„Власништво над 
имовином" 166.

14 тј. Цркви.

XCV
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„свјетовне кривице“ 322.

„Пошто су овдје поменуте 
све кривице“ 322.

„и пошто је јављено за 
њих“ 322.

„или дарови остављени за 
старатеља, или се наведу 
нека која год поглавља 
позната закону“

17. „ако у својим завјешта- 
њима лично не напишу 
кривице“ 322.

„без било које кривице 
праведно наведене" 322.

20. „за личност“ 322.

23.„Ако се о свој дјеци, или 
једном од њих, која су по-
лудјела, тј. ђавоимана“ 323.

24 . „заточења“ 323.

25 .„Ако такве кривице, или 
њихово објављивање“ 323. 

„или све јаве или једну 
од њих“ 323.

„у одобраван>у“ 323.

„поглавља" 323.

26 .„казне одбачених од 
наслеђа" 323.

„мирске (тј. световне) 
узроке*45 167.

„Ако, дакле, све речене 
узроке“ 167.

„било да су од њих 
испољени" 167.

„или да управитељи оста- 
вљају давања, или било 
каква друга добра која се 
законом именују" 167-168. 

„(није допуштено) да их сасвим 
туђим чине уколико у својим 
завештањима посебно не 
напишу узроке“ 168.

„изузев оних наравно, узрока 
оправдано наведених“ 168.

„залица“ 169.

„Ако су сва деца, или једно од 
њих, неурачунљива, односно
побеснела“ 169.

„заробљавања“ 169.

„Ако, према томе, такве узроке 
- било очигледне“ 170.

„или отворено докажу, све 
или један од тих (узрока)“ 170. 

„у саставу“ 170.

„добрима“15 16 170.

15 ΒΐηίΑχκ (гр. αιτιών).

16 г а а в и '4НАЛ\к  (гр. κεφαλαίων) у значсњу: добра, катипал.

„казне за лишене наслеђа“ 171.

XCVI
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17 Цар се ословљава са: „Ваша тихости".

18 w с в о бо ж д е н и и х к  (гр. Περί έλευθεριών), што значи: О слободама.

„закоии заповједају“ 323. „закони прописују“ 171.

27. „нашег милосрђа“ 323. „наше тихости"17 171.

„одбијених од насљеђа" 323. „лишених наслеђа" 171.

30. „Ко има глува" 324. „Онај ко има сродника - или
глуха“ 172.

Грана 34.

„0 ослобођенима“ 324. „0 слободама“18 172.

1. „овдје одредити“ 324. „овако определити“ 172.

2. „кад (под) пријетњом „кад се претњскм мукама
казном одустанем“ 324. спутавам“ 173.

4. „који нам припадају“ 324. „који са нама пребивају" 173.

„Поробљена лица не „И, наравно, ропски поло-
потпадају ни под једну жај никакву поделу не
поделу“ 324. прихвата“ 173.

9. „било којим (sic) другом „било којом другом после-
коначном одлуком“ 324. дњом вољом“ 174.

10.„ако ослободи за живота, „било да жив [ко] ослободи;

да ако је неко при заједни- било да ко приопштен

чком господару, ако умре господару, скончавајући;“ 175.
ослободитељ“ 325.

„цијену“ 325. „цену, да слободан тај буде“175.

„и узимање цијене" 325. „а приме цену2“ 175.

„без вјештине" 325. „без заната“ 175.

„Сви ослободитељи тако „а поштовање (које припада)
треба да чине са дије- ослободиоцу, слично такође

ловима имовине одавати свим ослобо-
ослобођеног“ 325. диоцима2" 176.

11. „другог купљеног" 325. „другог роба“ 176.

„купљеног“ 325. „роба“ 176.

XCVII
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„да ти да купљеника 325.

„за тужбу због преваре у 
обећаном" 325.

„и вјеру договореног" 325. 

„и тужити због преваре 
у обећаном давању“ 325.

„запис“ 325.

12. „Но након овога ћутати 
о ослобађању" 326.

„Ако господар било ког 
лица не склопи брак“ 326.

„скрије, будући под- 
мукао“ 326.

„Тако нека буде учињено 

ако удеси или ако зло 
учини господар" 326.

14 . „Нека заузврат прими 
ослобођење“ 326.

15 .„3намо и сада неку од 

древних заповијести" 326. 

„милостивост наша“ 326.

»и чинити их по закону 
Грцима“ 326.

Грана 35.
5. »предомисливши се“ 326.

6. „Ове дјелове" 326

„да ћеш за њу дати роба“ ιγ6 

„кад се ради о обмани (код) 
обећаног најма" ру

„(добру) веру уговорача" 177. 

„те (потом) си дужан да 

захтеваш оно што је у вези са
обманом - да се теби да 
обећани најам" 177

нема изворни текст

„него следити прећутну 
слободу“ 177.

„Уколико тај, дакле, не 
склопи брак, господар 
било којег лица“ 177.

„довијањем скрије" 177.

„Код тако настале завршнице, 
било да се сагласио или било 
да је злотворио господар“ 178. 

„да добије слободу као 
награду“ 178.

„Сада од древних знамо неку 
одредбу“ 178.

„наша тихост“ 178.

„А Грцима чинити у свему по 
њиховим законима“ 179.

<с 179„опоравивши се 1/7,
180.„jep део ових 10
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Грана 36.

1. „заступати" 327. „да управљају" 180.

4. „Синовима" 327. »Сину“ 181.

9. „Ближи" 327. „Најближи“ 181.

Грана 37.

2. „или да уграби неку „или изнуди неко 
признање“ 182.изјаву“ 327.

3. „тужба“ 327. „потраживања“ 182.

2.

„Никакву смутњу, јасно, 
нека немају тужитељи због 
таквог чекања и времен- 
ског рока, или због 
правилности било које 
врсте“ 327.

Грана 38.

„не одјељује“ 328.

„Никакво јавно пресуђење 
тужилаца уопште да не бива 
од таквог рока и времена 
застарелости, или при било 
ком правдању уопште" 182.

„не приграби“ 183.

3.

4.

6.

„ако и само једном буде 
заповијеђено“ 328.

„након заповијести" 328.

„начинити у њој прозоре 
кроз које жели да гледа" 328.

„договор“ 328.

„уколико и од једног само 
буде одобрено“

„после одобрења“

„истурена окна на њему да 
направи, са којих хоће 
нагнут да посматра2“

„уговор“

183.

183.

184.

184.

7.

„нечију службеност" 328.

„службеност“ 328.

„некоме постојећи радови“ 

„радове"

185.

185.

10. „прозоре кроз које се 
гледа“ 328.

„прозорчић“ 329.

„прозоре преко којих се 
« 1 Qнагиње

„А светларник“
186.

186.

19 В. стр. 184, нап. 2.
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20 суирАВленигд (гр. δίκαια) тј. права.
21 ддлечЕ (гр. έπί δέ άπόντων).

„и гледати кроз њих“ 329. „с којег се нагиње" 186.

15.„унутар ивице олука „унутар крова куће“ 186.
крова“ 329.

17.„пећ“ 329. „пекару" 187.
„уз једини" 329. нема у изворнику

21.„према потреби" 329. „насилно“ 188.
23.„глинене цијеви" 329. „цеви од опеке“ 188.
24. „цистерне" 319. „канале“ 188.

„учествујући у сличним „уз прикладну и усмераза-
поправкама које врши јућу улогу држаоца таквог
онај који држи такав врта“ 188.
врт“ 329--330.

З1.„која кроз прозоре" 330. „којој кроз постојећа окна“ 190.
„запуших“ 330. „заборавих“ 190.
»кућу“ 330. „свој дом“ 190.
„због правде која је пре- „због припадајућег му
шла на моју страну“ 330. права“ 190.

З2.„ослобођење“ 330. „слободу" 190.
„добићеш ослобођење“ 330. „припада ти слобода“ 190.

34. „стару управу“ 331. „стара права“20 192.
З6.„градњу“ 331. „службеност" 192.
38. „и свако (договорено) „и свако коришћење“ 192.
употребљавање“ 331.

„ако су ту присутни а „наравно, (неупражњавање)
то не помену" 331. од стране ту постојећих“ 192.
„ако су далеко“ 331. „а од стране оних који су

даље (тј. одсутни)“21 193.
40. „према затеченом „отприлике“ 193.

(стању)" 331.



„колико бијаше добро 
поље“ 331.

„Све што је створио онај 
који држи земљиште, 
након разрушења (те) са- 
грађене ствари, продаје 

уколико жели узимати, 
ако господар земљишта 
није спреман да му да 
(зато)“ 331.

„да само земљиште на којој 
(sic) је грађевина да за 
цијену, но ако у нечему 
земљиште постаде“ 331.

41.„ихда“ 331.

„не успротиви према 
закону“ 331.

„дошле“ 331.

„прије истека 10 година“331. 

„да се он не искључи“ 331.

„боравио“ 332.

47. „имајући у томе корист“ 332.

„масноћу“ 332.

48. „Да би се стекло ослобо-
ђење од службености" 332.

50 . „да подигне зид“ 332.

51 .„својевољно“ 332.

„жар“ 332.

„онолико колико је њива 
постала боља“ 193.

„довољно је од држаоца љиве у 
доброј вери одузети, без 
оштећења њиве, све што је 
створио, изузев ако је власник 
њиве спреман да њеном 
држаоцу да онолико колико 
хоће да узме по разрушењу 
здања, продајући ствари“ 193. 

„само за земљу! (пре.ма гр. 
треба: материјал) где је грађе- 
вина дати цену, али ако је у 
нечему њива постала боља“ 193. 

„отуђи“

„не засведочи по законима“194.

„припале“ 194.

„после десет година“ 194.

„да тај не буде другачије
спречен" 194.

„одлази“ 194.

„имајући, уместо тог терета, 
прибитак8'”2 195.

„гнојиво" 195.

„Јер, при стицању слободе
службености' 196.

„ограду да зида“ 196.

„слободно" 196.

„креч“ 197.

22 О значењу им. привштккк в. стр. 102, нап. 1.
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42.„вријеме за које се 
тражи" 333.

„законско вријеме 
пропада" 333.

55.„прије почетка (суђења). 
Овако је осим ако се ра- 
зличитим смјенама држа- 
лаца и судом оних који су 
неко вријеме држали, међе 
покажу измијењене. Тада 
треба размотрити њихове 
међе које бише од држа- 
лаца установљене" 333.

61 .„која је држана из 
неправедних разлога“ 333.

62 . „Неопходно и по вољи 
нам бијаше заповије- 
дити" 333.

64.„ђавоимани“ 333.

Грана 39.

1. „Онај ко изазива 
непријатеље у рату“ 333.

3. „онда ће бити казне" 334.

6. „нека буду потпуно 
отјерани“ 334.

„није помињао“ 334.

7. „потпуно“ 334.

10.„дом његов се разгра- 
бљује“ 334.

13.„Ономе који прави 
губу у животу“ 334.

„време некоришћености" 197.

„пропада (услед) закоиског 
времена" 197.

„с почетка, само ако се по- 
кажу да нису - преузимањем 
(од стране) различитих саз- 
датеља1 и судом повремених 
држалаца3 - међе измењене. 
Тада пажњу посветити овим 
међама које одређене 
бише од саздатеља' 197-198.

„не држаоцем по основу 
правног узрока" 199.

„А долично нам би и ово 
прописати“ 199.

„бесан“ 199.

„Онај ко раздражује 
ратнике у боју“ 200.

„без казне бива“ 200.

„трајно да се прогнају“ 200.

„није опоменуо" 200.

„трајно“ 201.

„дом његов да се плени“ 201.

„Ономе ко кривотвори у жи- 
воту5! (ум. „у животу“ треба: 
новац“ 201.

сп



29. „њих нико не наслеђује „и нико од њих да не наследи

15.„убијепих“ 334. „убијених од њих“ 202.

17.„прилазе“ 334. „одлазе“ 202.

18.„нека буде предат огњу“ 334. „пошто се разобличи, 
предат да буде огњу“ 202.

22. „који у ланце везују и „који слободне поробљавају

одводе слободне“ 335. и одводе3 202.

23.„Ономе који одбија „Одредба забрањује да се

заповијести обје руке 
одсијецати“(!) 335.

обе руке одсецају11 202.

24. „са другима који су с „уз оно друго такође, то јест1

њим, или 20 златника“ 335. 20 златника 203.

25. „такву ствар“ 335. „такве имовинске ствари“ 203.

„уколико се помене 
пред судијом“ 335.

„опоменут пред судијом“ 203.

27.„Они који уче бешча- „Они који поучавају
сним заповијестима“ 335. безбожним догмама“ 203.

28. „или у друштвима“ 335. „или у зборницама“ 203.

по завјештању, или од по основу завештања или
незавјештања11 335. незавештања“ 203.

ЗО.„или их кади, или им „или им пали ливан2'' 204.
пали тамјан“

З1.„казна ће бити плаћање

335.
„подлеже обезглављењу“ 204.

главом“ 335.

37. „не окупише се“ 335. „не притекоше (у помоћ)“ 205.

З8.„кажњен ће бити пла- „подлеже обезглављењу“ 205.
ћањем главом“ 335.

41.„Промјена ће бити „оправдан да буде за осно-
уколико је потврђена 
оптужба“ 336.

вану клевету“ 206.

42.„Ако неко подозријева „Ако пак неко основано

да се неко жели непри- посумња на некога да хоће
лично подсмјехнути" 336. да се подсмехне" 206.

СШ
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„његове жене“ 336. „своје жене“ 206.
„три писма опомене, „три писана обавештења
имајући" 336. која садрже“ 206.
„са његовом женом“

„због само овог казнити
336. „са својом женом“

„као одговорна само због

206.

за гријех"

„говори против своје

336. те кривице"

„своју жену да оптужи"

206.

жене“

44. „једино због потребе
336. (καιτηγορεΐν)

„једино коришћење

207.

остајући код ње“

45. „примају одсијецање
336. остаје њој“

„подвргавају се одсецаљу

207.

носа“ 336. носа“ 207.
„нека се отерају“ 336. „заувек да се изгнају" 208.

46. „на захтјев судије“ 336. „судском одлуком" 208.
49.„упркос забрани судије‘ 337. „без судске одлуке“ 208.
52.„козе“ 337. „овнови“ (јер козе не 

убијају) 209.
„свиње“ 337. „вепрови" 210.

56.„иза границе" 337. „из области“ 210.
58.„Они који“ 337. „Онај ко“ 210.

„из цркве“ 337. „из друге цркве“ 210.

„ван границе“ 337. „из области“ 210.

59.„измјена“ 337. „измена1 (оних који бати- 
нају) да се уразуми" 210.

„нека буде кажњен“

62.„дјевојкама чине што је

337. „да се уразуми“

„девама као Христовим
210.

срамно, као они који се 
ругају невјестама

невестама чини срамотност4 
(тј. блуд), ругајући се

Христове Цркве“ 338. Цркви 211.

„носеви“ 338. „нос“ 211.

63.„Јасно, ако се та најприје „очевидно пошто се најпре

отпусти" 338. раздвоје“ 211.

CIV
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„са кумом од мужа“ 338. „с удатом кумом“ 211.

64. „да његова жена“ 338. „за своју жену“ 211.

„носеви" 338. „нос“ 211.

65.„кад се за све сазна" 338. „и кад се за то дело сазна“ 211.

„оскврни" 338. „раздевичио" (силовао) 212.

„половину имања“ 338. „половину свог имања“ 212.

69.„или са ћерком од тетке“338. „или са двема сестрама“ 213.

72.„или два брата са двјема „или два брата са двема
кћерима од двије сестре“338. сестрама“ 213.

„син са бившом женом „синовац...“ 213.
свога стрица" 338.

74. „Ономе“ 339. „Они“ 214.

75.„стабла“ 339. „стабљике“ 214.

„а огањ са њега“ 339. „а огањ остављен“ 214.

„земљиште11 339. „њиве“ 214.

„незнањем" 339. „због неискуства“ 214.

7б.„онај који се први „онај који се (дом) претхо-
запалио" 339. дно запалио“ 215.

77.„искрвари“ 339. „ослаби“ 215.

„направио" 339. „починио“ 215.

78.„намјеравајући да ово „сматрајући да се ове
људима даје ради (амајлије) дају људима на
љубави“ 339. заљубљивање“ 215.

„пошто буду заплије- „пошто им се одузме
њени“ 339. имовина“ 215.

„ђавоимани" 339. „бесан“ 215.

81.„клевета“ 339. „са клетвом покренуо“ 215.

Грана 40.
„0 подјели плијена“ 339. „О подели користи (од 

ратног плена)“ 216.

CV
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„од неког плијена који 
се облчно нађе код 
њлх“ 339-340.

„властеллма који су осво- 
јллл нека се раздјели. Бо- 
љарима је довољно оно 
што им допадне у руке“ 340. 

„Дло од онога што се у 
ратовлма нађе, примају л 
онл чувари у војнлм 
логорлма“ 340.

„задоблше како доллкује, 
неку корист“ 216.

„да разделе властела и 
поданлцл, јер бољарима је 
довољна исплата на руке5(!) 
њихове“ 216.

„А део онога што се издво- 
јено у рату нађе, и што је у 
(војним) стаништима, прима 
онај ко је остао за чувара“ 217.

Толлко погрешан превод Сарајевског npemica Законоправила 
Светога Саве говорл о неозблљностл и нестручности преводилаца 
л прлређлвача тог изузетно значајног преписа. Истовремено, тај 
превод говорл л о оправданом одустајању многих стручњака, било 
појединаца ллл установа, кад закључе, раније или касније, да је без 
напоредог коришћења одговарајућих средњовековних грчких 
лзворнлка немогуће да се ваљано тај посао обави.

Прлређлвачл фототипије Сарајевског преписа Законоправила 
Светога Саве су, не случајно, изоставили у поговору23 важне речи 
Н. Радојчлћа: Заиста је штета што Номоканон није у целлнл 
лздан... Но још већа 6и штета била, кад би Номоканон св. Саве био 
недостојно издан. А њега није лако тако објавити да напори лзда- 
вача буду достојнл веллчлне рада св. Саве и његових сарадника. 
Њлх, збиља, не треба лакомислено срамотити с једним издањем Но- 
моканона, које би могло лзазватл неправичан суд о знаменитости 
дела што га је учлнло св. Сава...“24 

________________________________________________________________________

23 Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека, изд. 
„Дабар“ Издавачка кућа Митрополије дабробосанске 2013., стр. XXIII.

24 Н. Радојчић, Властелу Закону градском Номоканона св, Саве, Глас САН, 
СХСШ, Београд 1949, стр. 1-2. Пренето у Μ. М. Петровић, Законоправило 
Светога Саве на српскословенском и српском језику, 1, Манастир Жича, 2004 
стр. XIII-XIV.
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Насупрот томе, преводиоци Сарајевског преписа Законоправи- 
ла Светога Саве пркосно и заносно у предговору истичу: „Очекујемо 
да ће овим преводом бити олакшана будућа истраживања научних, 
теолошких и културолошких феномена који су садржани у овој 
значајној књизи, да ће она помијерити границе досадашљих 
сазнања и исправљати оцјене које су у различитим научним 
областима, усљед непознавања овог споменика, олако изрицане. 
Процесом приређивања обнављају се и сами језици, па је тако и 
овим немалим преводилачким напором оживљен и древни српски 
језик - преведеним текстом продужен је живот изворног текста, 
самим тим и аутентично светосавско предање и традиција.“25

25 Законоправило Светог Саве, превод Сарајевског преписа, Добрунска 
Ријека 2019., стр. XIV.

Таквим приступом и преводом не само да неће „бити олакшана 
будућа истраживања“; или „помјерене границе досадашњих 
сазнања; или „оживљен древни српски језик“; или „продужен 
живот изворног текста", него ће постати јасно то - колико су оште- 
ћени лик и дело Светога Саве, и колика је пскметња унета у науку.

А сада ћу се, према напред изнетој најави, задржати на преводу 
још једне главе Сарајевског преписа Законоправила Светога Саве:

Глава 60.

Беседа откривења светог Дијадоха, по питањима и одговорима

Погрешан превод 
Страница

питање
„зашто се, у старини, тако 
дивљем и неприступачном 
мјесту прилијепи?" 362.

„бесјеђаше ријечи“ 363.

Исправан превод
Страница

„што си за оно дивље и 
неприљежно место, го- 
ворах, тако топло некада 
прионуо?“ 275-276.

„беседоваше речима"
(λόγοις) 276.

■■
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одговор
„О, како - рече - могу 
говорити“ 363.

питање
„како би ти поучавао, 
а ја ћу учити“ 363.

„Ради чега је твом разуму 
и живљењу пустиња по- 
стала тако слатка...?“ 363. 

одговор
„Живљења су чистог траг - 
рече - мириси пустиње, 
измјена градских обичаја, 
тамо је достојанствено ве- 
сеље истинског тихо-
вања“ 363.

питање
„Истина“ 363.

одговор
„јавном проповиједи 
представљајући виђење“363.

питање
„Вјерујем“ 363.

питање
„задивих“ 363.

питање
„Што ти“ 363.

одговор
„Послушањем смјелост“ 363.

одговор
„Нема ништа смиреније 
од послушања“ 363.

„О, како hy узмоћи, рече, да 
говорим“ 276.

„да ме ти, дакле, поучиш, а ја 
научим“ 276.

„Ради чега си тако заволео 
пустињу речима и
живљењем...?“ 276.

„Живота, дакле, траг чистоте 
је пустињски мирис; ослоба- 
ђање пак од грађанских 
обичаја; тамошњег ћутања - 
благообразно весеље“ 276.

„Добро“ (καλώς) 276.

„јасном загонетком 
изображавајући виђење'“ 277.

„Верно“ (Πιστώς) 277.

„задивих, рекох“ 277.

нема у изворнику 277.

„Послушањем, рече, 
смелост“ 277.

„јер од послушања, рече, 
ништа није смерније“ 277.
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питање
„Тачно“ 363.

одговор
„Право рече“ 363.

одговор
„и они недостојни тог слу- 
шања (последњи) неће 
чути“ 363.

„Да није овако“ 364.

„дође, чак и да је био 
анђелски глас. Ономе ко 
жели научити, ово је 
могуће из Јеванђеља, 
тачније из онога које је од 
божанственог Марка. Он 
помиње глас који на гори 
сиђе када се Господ 
преобрази, говорећи:" 364.

питање
„Он је вјечан" 364.

одговор
„Ево - рече - тамо се због 
гласа Очевог дивите 
виђењу. Није се“ 364. 

„но они који су удостоје- 
ни видеше ову Красоту" 364. 

„Ономе који је видео ја- 
вило се изображење 
хтјења“ 364.

„у том смиреном обличју, 
као тајно изображење 
могаше видјети“ 364.

„Веома се“ 277.

„Право говориш, рече“ 277.

„а недостојни тог слушања неће 
чути“ 278.

„А ако и не би било тако“ 278.

„одјецао; ако би и анђелски био 
глас, то је ипак из Јеванђеља, 
превасходно божаственог (тј. 
светог) Марка, остављено 
ономе ко хоће да научи. Јер кад 
се Господ преобрази на Гори, 
силазећи запамћени глас 
говори:“ 278-279.

„јер је савечан" 279.

„Рече и то - да се тамо 
(треба) дивити гласу Оца, 
јер се није“ 279.

„него онај ко се удостојио 
Његове доброте то виде“ 279. 

„тако да се по вољи, рече, 
јави обличје ономе који је 
видео“ 279.

„у тој умерености (τό µέτριον) 
као по скраћењу види зрак2* 
који се обликовао“

26 0 значељу им. ^рдкк (гр. είδος) в. стр. 279, нап. 2.
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„На овај начин - виђењем 
обличја“ 364.

„Јер дејство хтјења се 
као обличје славе“ 364.

одговор
„који им се у виду савјета 
хтједе јавити“ 364.

питање
„дакле, 364.

одговор
„човјеку“ 364.

„Они“ 364.

„на начин који је немо- 
гуће разумјети“ 364.

одговор
„увјерени смо због њене 
велике чистоте, одакле и 
оно што се још није де- 
сило једино Бог види 
као да (већ) јесте“ 364. 

„Ако би у неком изобра- 
жењу била она неизре- 
цива природа, она не 
би оно што још није било 
гледала као да (већ)
јесте“ 364.

одговор
„Као што онај који је са- 
свим у неком подобију“ 364. 

„у подобију природе, 
тако је и ако“ 364.

„чији се изглед заиста држи 
за сву природу“ 364.

„На тај начин, дакле, као у 
виђељу зрака' 279.

„јер се дејство воље као 
зрак славе“ 279.

„који је усхтео сасвим у виду 
воље да им се јави“ 280.

„дакле, рекох“ 280.

„људима“ 280.

„Зато ће они“ 280.

„а каква је природа божаствене 
(светлости) није могуће 
разумети“ 280.

„потврђује се ради многе 
чистоте. Стога, и нимало 
постојећу (доброту), као 
будућу једини Бог види“ 281.

„Јер, ако би она неизрецива 
природа била у неком обтшчју, 
никада се непостојеће не би 
гледало као постојеће" 281.

„То што у неком потпуном 
обличју постоји“ 281.

„у природном обличју; 
билодаи" 281.

„којима се изглед - уистину 
сва природа - схвата да по-
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питање
„Зашто, дакле, неки сматрају 
да су небеске силе и душе 
изнад (домета) вида?“ 365. 

одговор
„Далеко, рече, њихове 
мисли стижу“ 365.

„Треба знати да доброта 
њиховог ума и појава 
имају неко обличје, као 
што постоји облик 
красоте њиховог разума 
и доброте" 365.

одговор
„Због овога, када душа 
мисли о добру, свијетла 
је и прозрачна; када 
мисли зло, тамна је и 
ружна“ 365.

„Као што се сјенке, 
ухваћене од очне зјенице 
због љене велике и оштре 
јасноће, а то чуло приличи 
звати силом вида 
(пожељно је преко 
откривеног примјера, 
колико је могуће, гово- 
рити о неоткривеном 
виђењу), јављају као слике 
тог дејства, такође и ако ум, 
према својој наклоности, 
ухвати похотну мисао, она 
(помисао) бива као слика

стоји“ 281.

„Шта, дакле, то - да и небесне 
силе и душе више од виђења 
неки сматрају?" 281.

„Далеко су они, рече, од 
поимања (смисла) речи (тј. 
беседе)“ 281.

„треба знати да су у неком 
изгледу - и добротом ума и 
виђењем, као што је 
поимањима благољепије изглед 
њихов и доброта“ 282.

„Због тога је душа, кад смишља 
оно што је добро, сва светла и 
преуочљива; а када смишља 
оно што је зло - није светла и 
није дивна“ 282.

„Јер, као што су од (стране) 
очне зенице истргнуте сени 
ради многе и бистре њене 
јасности којом треба казати 
осећај зрачне силе, лепо је да се 
(и) из испољеног указања као 
могуће виђење искаже то 
неиспољено, пошто се обличја 
тог дејства јављају. Исто тако, 
ако ум из себе истргне похотну 
помисао (жељу), то постаје као 
обличје дејства душе, што је 
њој својствено због многе 
тананости“ 282.
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душевног дејства, што се 
збива због њене велике 
осјетљивости“ 365.

„било да се догоди да се 

она прикључи слави, 
било страсти" 365.

„Ово се односи и на 
анђеле који одступише" 365. 

„та красота мисли бијаше 
им узрок обличја славе“ 365.

питање
„Не треба ли“ 365.

одговор
„Свако стварање завршава 
се настанком обличја“ 365. 

„Увијек постојеће, које није 
стварно - а вјерује се да је 
одувјек само Доброта - 
изнад је обичаја. Није од 
стварања завршена, но од 
Онога Који јој је дао 
постојање, од Натпри- 
родне природе" 365.

питање
„Кажи ми због чега, гово- 
рећи о Богу, помишљамо 
Доброту, а образ не 
помињемо? У образу је и 
Доброта дивна. 365.

питање
„Шта ако каже неко оно 
што изговори појац 
Давид:“ 365.

„било да се то са славом или 
пак са страшћу догоди да 
настане“ 282.

„То и код отпалих анђела 
треба схватити" 282.

„та красота разумевања 
биваше им у виду славе“ 282.

„Није ли тако“

„Сваком бићу, дакле, исход 
је облик (тј. изглед)“ 283. 

„а увек постојећем, које нема 
рађање, увек се изнад облика 
само доброта верује, јер није 
настало од рађања, већ из себе 
постојање има, из природе 
изнад природног" 283.

кажи због чега за Бога 
говоримо доброта, а не 
говоримо (каквог је) обличја, 
јер у обличју је свакако и 
дивна доброта?" 283.

„Рекох - шта дакле ако ко 
рече оно речено од појца 
Давида:“ 283.
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одговор
„(а како не зна се)“ 365.

„да онај који жели у вје- 
кове царевати увијек 
види свога кнеза“ 365.

питање
„Ријечи, Јованов ми лик 
увјек показујући. Окон- 
чај с осталим - рекох - и о 
анђелима, молим те, дај ми 
слово виђења: сматрам да 
су као што ће бити душе 
по васкрсењу тијела“ 365.

одговор
„За шта питаш? - рече“ 365.

„Према умној речи - рече - 
они бијаху у некој подије- 
љености у чулима, према 
својевласној ријечи“ 366.

питање
„или неким умним 
видом“ 366.

одговор
„како Писма објављују, 
јасноје“ 366.

пшпање
„Но све до сад неки 
говоре“ 366.

питање
„дужни смо сматрати и о 
ријечи анђелског гласа“ 366.

„Како, дакле? - не знам1"27 283. 

„да оии који хоће у векове 
царевати под Богом, сазнајно 
хоће увек да виде свог Кне- 
за“ 284.

27 В. стр. 283, нап. 1.

„о учени, увек показујући 
ми Јованов начин. А надаље 
рекох (нешто) што је остало - 
оно о анђелима, што сматрам 
да ће и о души слично бити 
по васкрсењу тела“ 284.

„Које је то? - рече“ 284.

„По разумности, рече, беху 
у неком раздвојеном знању, 
према самовластном 
разуму“ 284.

„или у виду речи“ 285.

„како Писма откривају, 
казују се да су бића; оче- 
видноје“ 285.

„али можда неки кажу“ 285.

„и за анђелски глас треба 
сматрати да је реч“ 285.
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одговор
„Тврдим“ 366. „исповедамо“ 286.

„усвојила шта гово- 
рити“ 366.

„примила то - говорити" 286.

оглашавањем" 366. „гласовима" 286.

„јављајући, не само то „звучећи, него то дивно
кретање, као непрестанс>> имајући као самопокретљи -
узрок је некога гласа који вост ка узроку неког гласа'1‘286.
чудесно има“ 366.

питање
„како се при виђењу „да се они претварају у
мијењају" 

одговор
366. виђење“ 286.

„Страно је слуху“ 366. „Страно је дакле слуху,
рече“ 286.

„одговор лута“ 366. „одговора промашује" 286.

„који им је заповијеђен" 366. „у којем им је заповеђено 
да помисле“ 287.

„Виђење, тако, захтијева „Зато је тада и чувствени
чулни глас“ 366. глас потребан“ 287.

питање
„о Ријечи учитељу" 366. „о учитељу умни“ 287.

питање
„Не подносиш да душа „пошто не трпиш прекид
чека пред тобом на одговор. души која говори у сврху
Оно што бих те још, у час одговора, даље питам за оно
одступања од образа што начас одступа од
(земаљског) живљења, овоземаљског обличја“ 287.
питао:“ 367.

одговор
„јер то је једином оваплоће„Ово је својство Једино

Бога Ријечи Који се 
очовјечио“ 367.

ном Богу Речи својствено" 287.
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одговор
„ствари и оне на земљи, 
као да отуда с њима бо- 
раве. Прозрачност њи- 
хове природе, и то што 
свуда имају обличје, а 
прије свега благодат 
Светога Духа, чини да 
они све виде“ 367.

„изнад свега“ 367.

„Не само оно што јесте, већ 
и оно што тек треба да буде 
види као да је већ било, 
славом коју је имао прије 
свега. Тако, једино Он и 
помисли срца зна“ 367. 

„Својство је прозрачне 
природе да је невидљива 
за оне грубље природе, 
а она све такве природе 
види“ 367.

„оне који су на (неком) 
мјесту“ 367.

„и постојеће ствари у свету 
као да потпуно у њима 
пребивају, јер ваздушна 
љихова природа и оно што 
као зрак одасвуд имају, више 
благодаћу Духа Светог, тако 
чини да све виде“ 288.

„изнад њих“ 288.

„и не само постојеће, него и 
оно што ће било када бити 
већ као постојеће види, 
славом све обухватајући. 
Зато и Једини помисли 
срдаца зна“ 288.

„Јер реткој (тј. разређеној) 
природи је својствено да 
невидљива буде од стране 
оних који су у честоти 
природе; да види пак сву 
такву природу" 289.

„оно што је у месту“ 289.

Ето зашто сам напред написао да ме превод Сарајевског препи- 
са Законоправила Светога Саве подсећа на тешког болесника. 
Парафразе у том преводу делимично сам у овом табеларном пре- 
гледу изложио, а има их много. Ако би се све бележиле направила 
би се велика књига. Свети Сава нас је примером подучио да таква 
књига никаква парафразирања не трпи.

Да би читалац схватио веродостојност изложених разлика из- 
међу мог превода и превода Сарајевског преписа Законоправила, 
неопходно је да пред очима има, не само изворни српскословенски 
текст, него и одговарајуће грчке предлошке.
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Задивљујућа умешност Светога Саве да верно пренесе смисао 
обимних текстова из грчких изворника, као и љегово виђење о томе 
да се ради о „богонадахнутим књигама“, додатно су ме обавезивали 
на будност при раду. Свестан сам, међутим, смисла латинске изреке: 
„Errare humanum est“ (Грешити - људски је). Зато, ко уочи да сам 
погрешио тамо где ми је будност опала, нека грешку јавно исправи 
на славу и радост Светога Саве.
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АПАЧ Архив за правне и друштвене науке
АПФБ Анали Правног факултета у Београду
άριύ. αριθµός
БАИ Библиотека Археолошког института у Београду
ББФ Библиотека Богословског факултета у Београду
БВ(ЧМДА) Богословскш В-ђстникЂ (часопис Московеске 

духовне академије)
Бен. В. Н. Бенешевич, Древнеславлнскал Кормчал 

XIV титулов без толковании, 2, Болгарскал 
академил наук, Софил 1987.

БСВ Библиотека семинара за византологију
ΒΖ Byzantinische Zeitschrift
BS Byzantino-Slavica
Бн. В. Н. БенешевичЂ, „Вид-ћже" Диадоха, епископа

Фотикшскаго в ђ  Dnnpt, Записки Императорскои 
Академш НаукЂ, т. VIII, № 11, С.-Петербургв

1908,1-9.
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Журнал Московскои патриархии
женски род
заменица

CXVIII



___________________________ СКРАЂЕНИЦ!

Zepi Ј. Zepi et P. Zepi, Jus graecoromanum, vol. II, 
Athenis 1931, σελ. 120-228.

ЗИАН Записки Императорскои академЈи наукЂ
ЗИЈКСН Зборник за историју, језик и књижевност 

српског народа
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Zagreb
Јак Јаковљева посланица
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monumenta t. III, Lutetiae Parisiorum 1686.
JG Jacobius Goar, ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ sive Rituale
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јевр. јеврејски
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Јез Језекиљ, пророк
Јн Јованјеванђелист
Јер Јеремија, пророк
ЈР Analecta sacra et classica spicilegio Solesmensi
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RHD Revue d’histoire du droit
C Сарајевски препис Законоправила
CAH Српска академија наука
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• AVI. И^КрДНИЕ Wr(b) χΑΚΟΙΙΑ во(го)л\в 

ДДНАГО 117/рди)лиТ0АЛк ЛХОИСкхУЛХК. G) 

смрдк ii w прдвд!

.a .1 Νε приимЕши εΛογχΑ εογιετιίΑ. κε 

скдгши с нгпрдвгднв1лхБ β β ιτ ν ιιεπρΑ- 

в е д в н в  св-кд^ктглв. ιιε воудЕши cb л\но- 

Гк1л\и нд :ζΛ0. ιιε приАбжиши се св лхно- 

ЖВСТВОЛХВ оуклонити се Cb ЛМ10ЖДИ- 
Ш1ЛХИ. ΙΑΚΟζΚε №т(в)врЛТИТИ С0\рдк. и оу- 

бо |г а г о  ιιε ιιοΛΜίΛογιειυιι нд сслрд-к. ιιε 

рд^врдтиши соудд о^бо |г а г о . ввнггдд соу- 

днти εε ΐΕΛχογ. wr(b) в с д к о г о г л (а г о л )д  
ΙΙΕΠρΑΒεΑΙΙΑ а’т(к)стоупиши. ПОВИННАГО 

и прдвЕднлго ιιε оувииши. и ιιε шпрдв- 

ДИШИ НЕЧВСТИБАГО. И AXb^bl ιιε вцлшии. 

ли^дд бо ωεΛΕΠΛΙΛίετίι w mh видгцЈи^. 

и ποΓογΕΑίΑίετκ г л (д г о л )б 1 прдвгднш. 

ιιε створиши нЕпрдвди вв соуд^. ιιε 

приилиши ЛИЦД ΟγΕΟΓΑΓΟ. НИЖЕ ПОЧО^- 

диши с е лицоу с и л ’н а г о . Г1рдвдок> соу- 

диши влижнглхоу εεσίΕΛχογ. ιιε п о и д еш и  
лвстно вв ιε^Βΐΐ|1ι c b o w a v l . ιιε с е с т д е иш и  
НД KpbBb ВЛИЖШАГО CB0m>. A^b r(oc- 

под)в б(о г)в ТВОИ. ’

.e . СЗт(в) Αεεετιι с л о е б ижг sb κΑΛ\ε- 

Hbl^b СКрИЖААЕ^В I1HCДИ.
,А. il^b lECbAXb г(оСПОдХ fi(or)b ТВОИ. 

и^е е д м и τε WT<b) ^A\(b)AE ιεπρπ’τΈ- 

εκΒίιε. и w t (0 домоу рдвотш. ν ε Βογ- 
доутж τεεί в(о)^и инии рд^в-к Λχεκε.

,е . Νε створиши εεε^ идолд. ни всд- 
кого жг под(о)ви1д. иликд cwpTb || нд 

Η<ε>Β<ε^ειι rop-k. и ie a h k a  h a  ^a x a i дол-к.

48. Избор U.3 Закона Бо г о м даног 

Израилћанима преко Мојсија
-() суду и о Правди-

1. Не примај лажну реч. Не седи с нс- 
праведним бићеш нсправсдан свс- 
док. Не буди с многима на зло. Не 
припајај се с мнонггвом - застрани- 
ћеш с многима. тако да ћеш одврати- 
ти суд и убогог нећеш помиловати на 
суду. Нс развраћај (тј. не изврћи) су- 
ђење убогом кад му се суди. Одступи 
од сваке неправедне речи. Нс убиј 
невиног и праведног. и не оправдај 
безаконика; и поклоне не узми. јер 
поклон заслепљује очи оиих који 
гледају. и погубљује речи правичне.* 
Не стварај неправду у суду. Не 
потцени лице убогог. нити се диви 
лицу моћника. Правдом суди своме 
ближњему. Не крећи се варалачки у 
своме народу. Не устај против крви 
ближњега свога: Ја сам Господ Бог 
твој.

2. [<9] десет заповести које су писа- 
не на каменим таблицама
1. Ја сам Господ Бог твој, који те је 
извео из земље египатске и из дома 
ропства. Неће теби бпти други бо- 
гови осим мене.
2. Не стварај себи пдола. а ни икакав 
лик оних који су горе на небу. и оних 
доле на земљи, и оних у вода.ма, под

2. Мојс23,1-3 2. Мојс 23,6-8; уп. 5. Мојс 16, 19 ' 3. Мојс 19, 15-16 ‘ 2. Мојс 20,1-3: уп.
5. Мојс 5,6-7
1 И^БрАши, εκλογή AL 93, CS 1121, έκλογαι V 1167, κεφάλαια κατ’ εκλογήν ΕΒΕ, CS 1117 2 λ \ο - 
HctwMb, διά του Μωυσέως 18 о^клоннти с е  ] оуклонн c e Μ, έκκλϊναι I ссудд, κρίµα I 8-9 ск л\ножк- 
CTBOrtih Р110-11 n e рд^врАтиши, ού διαστρέφεις I 13 π ο β η η 'η α γο . άύωον I 15 н е ч в с т н бд г о , τόν ασεβή 
ΜΜ^ω,δώραΙ 16л\к’4ДА, τάδώρα(ΜΗ.)117 γλ (α γο α )µ , ρήµατα CS 1117, ΕΒΕ 1377, V 1167. AL Β 93 δώρα 
(!), CS 1121 αίµα (!) I прАБЕДнм, δίκαια I 18 ιιε ] η η Ρ Μ I 18-19 η ε прнимЕшн. ού λήψη 19-20 
п о чк јд иш и es C Μ 120 «ιλ ’η α γο . δυνάστου I 22 н е с н с т л в иш н , ούκ έττισυστήση I 25, ум. w t (k ) треба 
0. како je у Р М и rp. - Περί 126 пнсднми^ћ нема V 1167129 рдвотм. δουλείας ! 28-29 «гуп тнсккиЕ] 
кг^фктвсккиЕ Ρ I 32 п о д (о )би 1а , οµοίωµα
1 У Р С М бројке су испнсане на белини покрај текста и односе се на наслове.
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и кликд β ε в о д а х е подк ’4бл\(в)лек>. ιιε 

поклоннши се и л \е . ннже послоужиши 

3 и л \е .'
.г. Ne приилшин имене г (о с п о д )а б(о г)а  
свомго нд соук. не ш чи с т и т е бо г (о -

6 с п о д )е при1ел\лк>ЦЈДго ил\е кго нд соуи.

.д. Полини д (е )н е coysoTiiEin wce(e)- 

ЦЈДТИ иго. ш с с т е д (е )н и и д^лди и ство- 

9 риши всд дклд c b o ia . д (е )н е же седлхши
C0V60TA. г(о)с<ПОд)оХ б(о г )о \' тво»ел\оу. 

не створиши в е n e в с д к д дкла. t e i и
12 c (e i)h e т в о и И ДЕЦЈИ ТВ01А И рДБЕ твои

И рдвд ТВО1Д. И ΒΟΛΕ ТВОИ. И WCEAE ТВОИ.

И ПрИШЕЛЕЦЕ ЖИВЕ1И О\[ ТСБе.

15 .е. Чти \и (т е )ц д т в о к г о и л\(д)т(е)рЕ 

твок·. дд бл (д )г о теБ"к ΒογΑετΕ. и дд 

ДЛЕГОлктЕНЕ Бо^деши ΝΑ ^Л\(е )лИ.
18 .e. Ne оуБН1еши.

Пр^ЛМБЕ! не створиш·.

.и. Ne охкрлдеши.

21 .·£. Л же не св-кд-ктелЕСТвоучеши. нд бл и -
ЖН1АГ0 СВ-кд-ктеЛЕСТВА ЛЕЖНА.****

1. Ne ποχοιµεωκ жен^ бл и ж н г д г о  t b o ie - 
24 го. ни селоу iero, ни равог iero. 1 ни рл- 

б^ кго. ни иклети iero. ни всдкол\ох же 

οκοτογ1 кго. ни кликд же бл и ж н г д г о

1 Задржавам изразе скот и скотина (ум. живинче или животиња), јер се одпосе превасходно 
на теглећу марву, и стоку уопште као благо. а живинче и животиња може бити свака врста 
живих створова који се крећу, као нпр. пас. мачка, мајмун и др.

27 ТВОКГО СОуТЕ.*****

СЗ \ovA-k.

СЗт (е ) леветикд .г. Глд(голд) г (о с п о д )е  
30 кв MoiickwBH гл(дгол)е. c (e i)h o a \e w i,-

(рди)левол\Е вЕ^гл(дгол)еши гл(дгол)е. и 

реч(е)ши к н и л \е . чл о в^к е чл о в^к е е

33 иже Αψε ηοχογΛΗΤΕ б(о г )а с в о и г о . τρΐχΕ

земљом; не клањај им се, нити им 
служи.

3. Нс узимај узалуд имс Господа Бога 
свога, јер Господ неће очистити оно- 

га ко узалуд узима име његово.
4. Сети се дана суботњег - да га 
светкујеш. Шест дана ради и обави 
све своје послове, а седми дан је субо- 
та Господу Богу твоме; у тај не оба- 
вљај никакав посао - ти и син твој, и 
кћи твоја, и слуга твој. и слушкиња 
твоја, и во твој, и магарац твој, и до- 
шљак који живи код тебе.
5. Поштуј оца твога и мајку твоју да 
ти добро буде, и да дуголетан будеш 
на земљи.
6. Не убиј.
7. Не чини прељубу.
8. Не укради.
9. Не сведочи лажно - против бли- 
жњега (не казуј) лажна сведочења.**** 

10. Не пожели жену ближњега свога, 
ни њиву његову, ни слугу његовог. ни 
слушкињу његову, ни магарца њего- 
вог, ни икаквог скота  његовог, нити 

пак ишта што je ближњега твога.

1

3. О хули
Из Левитске (књиге). Каза Господ 
Мојсију говорећи: „Синовима Израи- 
љевим реци, говорећи, и кажи им, 
ако би ко похулио Бога свога - при-

2. Мојс 20.2-5: уп. 5. Мојс 5, 8-9 " 2. Мојс 20,7; уп. 5. Мојс5,11 “’2. Мојс20,8-10; уп. 5. Мојс 
5. 12-14 2. Мојс 20,12-16; уп. 5. Мојс 5.16-20 ....... 2. Мојс 20,17; уп. 5. Мојс 5.21

7 Помени] Помнн Р С М. гр. µνήσιίητι I 9 седлиии] Р I 13 w c k a e , гр. τό ύποζύγιον (= марва) I 
16 и нема С I дд нема Μ 121 Л’ж е н е св-кд-ктелвствоуиши] Леж е н е св-ћд-ктлвствохиши Р. Леж и  
н е св-кд-ктЕлвствокши С. гр. Ού ψευδοµαρτυρήσεις I 24 «Λοχ. τον αγρόν I 29 л е в е т и к д , του Λευιτικοΰ I 
32-33 4λ (ο )β (Ίι)κ ε ... а ц је . άνθρωπος δς έάν AL Β 93, CS 1117, ΕΒΕ 1377, CS 1121 I 4λ ο β(ϊ )κ ββ ] 
члов(-к)кк Ρ С Μ
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lipilHAlETk. IIMEIIWIE ЖЕ 11Л\Е г(о)с(|1ОДк)нЕ

СЛ\ркТИК> ДД ОуЛфЕТВ. KAAUHHIEAlh ДД 

3 НОБШЕТк ΙΕΓΟ ВСДКД д(оу)шА. Д1|1Е ЖЕ lipH- 

швлцк. Αίµε ж е то^Ел\(в)лкЦк. ВкНЕГдд 

ИЛХЕИОКДТИ 1ЕЛ\Оу ΗΛΙΕ г(о)с(пОДк)нЕ. ДА 

6 СКОНЧАКТ’ СЕ.
(Д ЧВСТИ ctAbl^b СТДркЦк.

СЗт(в) ЛЕВИТИКА ,д. СЗт(в) АИЦА скдд- 

9 ГО ВкСТДНЕШИ. И ПОЧЕСТИШИ ЛИЦЕ СТА"

Р'киШАГО и оувоиши СЕ в (о г )а с в о к г о . 
Д'<к г(оСПОд)к. б(о г)в ТВОИ.

12 □ ТОЛ\к 1ЕЖЕ ΙΙΕ шсоудити рОДИТЕЛВ '<Д 

ЧЕДД. 1111 ЧЕДВ '<Д рОДИТЕЛЕ.

СЗт(ћ) ВБТОрДГО ΙζΑΚΟΙΙΑ .Е . Не оул\- 

15 роутв w (t b )h h ψ ч е д а . н и c (k i)h o b e

ОуЛфОуТк ^Д рОДИТЕЛЕ. КВЖДО БО H^b 
Bb CBOIEA\b rp'kck OyAVpETb.

’ 18 □ ДОСд|| ЖДА1ОЦЈШ^ w(Tb)uoy и л \(а )-
TEpii.
(Дт(в) ЛЕВ1ТИКД .2. ίίψε члов(-к)|љ чло- 

21 β (40ΚΒΒ. W^AOSHTh ш(т0ЦД СВО1ЕГО

ИЛИ Л\(а )т (е)рВ CBOIO. CA\pbTH10 ДД oy- 

ЛфЕТк. G)t (e ) ИС^ОДД. ИЖЕ BHIETh 

24 кУт(0ЦД СВО1ЕГО ИЛИ Л\(д)тЕрВ СВОК>. ДА 
*****

CKOlPIAIETb СЕ.

СЗ Т0Л\В 1ЕЖЕ НЕ ЛИШДТИ Alb^Abl н н ц ја - 
27 ГО. И ВСДКОГО ΙΙΑΙΕΛΛΒΗΙΙΚΑ Α^ΛΑΙΟψΑΓΟ.

СОт(0 ввтордго ίζΑΚΟΗΑ .у. Да н е оус-

IIETb Л\В'4ДД НАКМНИКА ТВСЧЕГО О\' ТЕВЕ 

30 ДО уД1ОТрИ1Д. НИ ЛИШИШИ ЖЕ AVb^Abl оу-

БОГДГО. TpiiSOyiOqJArO Wt (b ) врдт! ТВ0- 

IEIE или w t (b ) пришвлвцв Bb грдд-kyb 

33 TBCH^b. Bb Tb A(b)nb ДД WT(b)AACM 

миће r pex. a именујући име Г осподње 
- смрћу да страда, камењсм да га 
заспе свака душа. Ако пак придо- 
шлица. или домородац. именује када 
име Господње - да сс усмрти“.

4. О поштовању седих стараиа 
ИзЛевитске (књиге). Наспрам ссдог 
лица устани. и поштуј лице старијег. 
и бој се Бога свога. Ја сам Господ 
Бог твој.
5. О томе да се не осуђују родишељи 
за децу, ни деца за родшпеље
И з ДруГе (књиге) закона. Да не 
страдају оци за чеда. нити синови да 
страдају за родитеље: свако од њих у 
своје.м греху да страда.
6. О онима који досађују оцу и мајци

Из Левитске (књиге). Ако ко зло- 
ставља оца свога или мајку своју - 
смрћу да страда.
Из (књиге) Изласка. Ко бије оца сво- 
га или мајку своју - да се усмрти.

7. О томе да се не лшиава плате си- 
ромах и сваки најамник који ради 
ИзДруГе (књиге) закона. Да не зано- 
ћи код тебе плата твог најамника до 
јутра. нити пак да лишиш плате си- 
ромаха; ономе коме је потребно. од 
браће твоје или од дошљака у гра- 
довима твојим - у исти дан да даш

■ 3. Мојс 24. 15-16 3. Мојс 19. 32 5. Мојс 24. 16 3. Мојс 20. 9; уп. 5. Мојс 27. 16
......2. Мојс 21,15
1 имЕноук, όνοµάζων I 2-3 дд п о би к т к . λιϊΐοβολησάτω. ΛιΟοβολείτω I 3-4 прнињл цк. 
προσήλυτος 15 илиновдти] и м е н о к д т н c e Р. όνοµάσαι 17 скдихн. γερόντων стдрнцк] н стлркцк 
Р и гр. - κάΐ πρεσβυτέρων I 8 л е в и т и к а ] л е в е т н к а  Р Μ I 10 св^мгој твоигс Р ' 16 «ј-л х^-т в ] не 
сул\роутк Р С Μ118 и] ia h  Р Μ118-19 (Ϊ)... литЕрн. гр. Περϊ πατραλοιών 20 λ ε κ ιτ β κ λ ] λ ιιγ ,ε τ η - 
кд Ρ, л квЕтикд Μ I 20-22 ум. ίΙψΕ члов( к)кн чдов(10ккк. άνθρωπος άνθρωπος CS 1121. y CS 
1117, EBE 1377 - 'Ός 122 илн л\(д)т(Е)рк сво» нема Р С Μ. V 1167. a CS 1121 има ή τήν µητέραν 
αϋτοΰ I 24 или] ιι додато изнад реда Μ I 27 ндиммннкд] нднллннкд Ρ I 28 '<] с е дм о ■< Μ I 28 29 
оуснЕтк] оустн-ктк Μ 129 ндмл\никд] нднмникд Ρ I 31 врлт1] врдтик Р С М 1 33 тк] тд орт.-јез. 
црта М
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Л\к’4Д0\( КГО. ДА IIE '{АНДЕТк СЛ<к)н(к)ц8 

W Н'ки ΙΑΚΟ <М[БОГк КСТк. II IIA το илгк- 

КТк НАДЕЖДО^. II ДА НЕ ΒΜζΟγΠΗΤΒ IIA 
ТЕ Кк г(о)с(по)доу II БОуДЕТК ТИ Вк 

rp-kXb.

СЗ ТОЛ\к КЖЕ ΙΙΕ W^AOEHTH ВДОВИЦЕ II 

сиротк!.

СЗт(к) ЛЕКИТИКА1 .и. Ес а к к п е ВДОВИЦЕ II 

сиротш NE W^AOEHTE. Αψε ЖЕ ΙζΛΟΒΟΙΟ 

W^AOBHTE Ιΐχκ. II ΒΒΙζΟγίΙΙΙΒΙΙΙΕ ΒΒχΟΒΟγΤΒ 
кклмгк. СЛОХХОЛ\к ΟγΕΛΒΙΙΠΟγ ιιχ’ I ιι προ- 

гнккдк« CE tApOCTHK». II ΟγΒΙΙΙΟ Bkl л\’ч е л \в  
Н ВЛ[Д«[Тк ЖЕНК1 ВАШЕ ВДОВВ1 II ЧЕДА 

ВАША CHpOTkl.
Gi) л\крил-кХк и w стдвил^хк прдвЕ- 

ΑΗΚίχΒ.
СЗт(к) ЛЕВИТИКА .·£. НЕ СТВОрИТЕ НЕ~ 

ПрАВДк! Вк СЛрД^. Вк Λ\^ρΐ1Λ^χΚ II Вк 

стдвил^кхк. ιι вк и^в-кскхв и^в-кси прл- 

ВЕДНИИ. II лгкрила ПрАВЕДНА. и пркстк2 

ПрАВЕДНА ДА ΒΟγΑΕΤΒ.
СЗ ндсл-кдниц-кх^в).

СЗт(к) Ч1СЛк .Ϊ. Реч(е) г(оспод)к Кк 

Л\оиск\мви. с(к|)нОЛ\к И^(рАи)лЕВОА\к ΒΚξ- 

г л (а г о л )еш и г л (а г о л)е . 4λ ο β(^)κ β ΑψΕ 

©уЛЛрЕТВ II c(kl)llA НЕ БОуДЕТк Ογ ΝΕΓΟ. 

ДА Вкт4Л\ЕТк НАСлкдШЕ ΙΕΓΟ ДКЦЈИ ΙΕΓΟ. 

Αψε ЖЕ НЕ БОХДЕТк Ογ НЕГО ДВЦЈЕрЕ. 
ДДСТк СЕ НАСЛ-кдИН ИГФ ΒρΑΤΟγ КГО. Αψε 

жг ιιε εογΑογτΒ ογ ιιεί’ο врдтшд. д а д и т е  
НАСлкдШЕ КГО ΒρΑΤΟγ \у(тк)цд КГО. Αψε 

жг ιιε воудЕТк вк ки(тк)цд нго врдтА. 

ддстк οε НАСд-кдик иго Ближнглхоу 

плату његову, да нс зађе сунце са њом. 
јер је сиромах и на то полажс наду, 

те да не завапи против тебе ка Госпо- 
ду и биће ти на грсх.

8. О томе да се не злостављају удо- 

вице и сироте
Из Левитске^ (књигс). Нијсдну удо- 

вицу и сироту не злостављајте, а ако 
их злобом злостављате. па завапи- 
вши повичу к мени, слухом ћу их чу- 
ти и разгневићу се јарошћу. и убићу 
вас мачем, и жене ће ваше бити удо- 
ве и деца ваша сирота.
9. О правичним мерилима ιι о мерама 
Из Левипиже (књиге). Нс чинпте не- 
правде у суду. У мерилима (дужнн- 
ским), и у мерама и у мерењима (те- 
жинским) - теразије правпчне, н ме- 
три правилни и мерило за течност2 

правилно да буде.
10. О наследницима
Из (књиге) Бројева. Рече Господ Мој- 
сију: Синовима Израиљевим кажи, 
говорећи, ако умре човек а нсма си- 
на - наслеђе његово да узме кћи ње- 
гова; ако пак нема кћер - наслеђе 
његово да се да брату његовом; а ако 
нема браћу - наслеђе његово дајте 
брату оца његовог; ако ли отац ње- 
гов нема брата - наслеђе љегово да 
се да ближњему из рода његовог и из

5. Мојс 24. 14-15 ' 2. Мојс 22. 22-24 "*3. Мојс 19. 35-36
2-3 HA\ti€Th] ил\дтк Μ I 3 ΒΚ'4«γπιιτκ] вн^оупиктк Р С Μ I 4 Боудетв] воуде Р Μ I 6 n e w ^a o e iit h . 
µή κακώσαι I 8 а е в и т и к а ] л е в е т и к д  Р Μ I Вс д к в п е ] Bc a k k i Р М. гр. Πασαν I в д о в и ц е ] оудовицЕ Р С 
М : 9 !ζήθΕοκ>. κακία I 11 слоухомв. άκοη I оуслшшоу ιιχκ. гр. άκούσοµαι της βοής αυτών 113 β ’α ο β β ι] 
оудовм Ρ С Μ I ч е д д ] µ ε α β ι Ρ I 17 л е в и т и к д ] л е в е т и к д Ρ I 18 вк] кд Ρ I 19 β κ n^etcfexi», έν ζυγοΐς I 
h ^bIc h . ζύγια I 20 пркстк. χοΰς I 21 дд БоудЕтк] дд воудетв вдл\в Р С М и гр. - έστω υµΐν AL В 93, 
CS 1117. ЕВЕ 1377. a у V 1167, CS 1121 έσται ΰµΐν I 20-21 и првств прдвЕднд нема С I 22 (Ό 
испуштено у Р i 28 дкцирЕ ογ ниго инв. Ρ I 29 кго1 нсма Ρ I ум. врдтоу кго у М грешка: бл н ж н№М8 
w t (0 род« ero I 30 ΒογΑοχτκ] ΒογΑογ Ρ Μ I 31 кго1 не.ма Ρ I 32 β κ ] οχ Ρ С Μ I 33 ιε γ ο  нема Ρ
_ Ум. лЕкитикд. τοΰ λευνπκοϋ V. 1167. треба исходд τής εξόδου, како je y AL Β 93, CS 1117, EBE 1377 
пркстк. χοΰς (= старо атичко мерило за течност), лат. congius.



W'r(h) рОДОГ ΙΕΓΟ. >1 шт(к) ПЛЕМЕНЕ ИГО 

НАСлкдИТк ЈАЖЕ COVTh ΙΕΓΟ.

3 (*) ДА1АНИИ Bh '{AIEMh. И W ΛΗχΒΊί1.

СЈт(к) ИС)(ОДА ,д7. ΠψΕ срЕвро ДАСИ Вк 

'■· 7,А1ЕЛ\К Брдтоу || TBOIEMOVf ОГВ0ЖЕИШЕ- 

6 Λ\ογ w t (l ) т е в е . н е воуди НАПАДА1Е h a

Нк. II НЕ НАЛОЖИШИ HA Hh ΛΙΐχΚΚΙ. ΑψΕ 

ЖЕ Вк ^АЛОГк ВЦЛУЕШИ ρίΚζΟγ БЛИЖН1Д- 
9 ГО СБ61ЕГ0. Kb ’-ζΑχΟΑΟγ Crt(b)ll ЦД WT^!»)-

ДАСИ ΙΕΛΧΟγ. БОуДЕТК БО Ογ НЕГО ТДА УУДЕ~ 

ЖДД 1ЕД11НА. ТДД р|ЦД срдл\отм ИГО. 

12 ВЧЕМк ДД ΟγΕΗΕΤΚ. Д1|ЈЕ ΒΒχογίΙΙΙΙΕΤΒ Кк
Л\Н'ћ 0\ЧЛк1Ш0у ΙΕΓΟ л\(ило)стивк БО 

lECkAMi.

15 (? ПОКЛДД'к2 И W ШБВЦЈЕНИИ.

СОт(к) исрдд .β ϊ. ίίψε кто ддств вли-

ЖНЕЛ\8 СрЕБрО. ИЛИ СКСО^ДБ χρΑΗΙΙΤΗ. И 

18 ОуКрАДЕИО БОуДЕТБ Wt (b ) ΑΟΛΧΟγ ЧЛО~ 
к('к)кд ТОГО. ДЦЈЕ WBpiipETh СЕ ογκρΑ- 

Дк!И. ДД \К'т(к)дАСТК ΕΟγΓΟγΕΟ. АЦЈЕ ЖЕ 

21 tlEWBp-kqjETh с е оукрддми. ПрИДЕТК г(о)- 

с(пОДи)нћ ΑΟΜΟγ пр-кдв в (о г )а . и к л к - 
ПЕТк СЕ 1ДКО НЕ САЛУК ΛΟγΚΑΒΚΟΤΒΟΒΑ. W 

24 ВСЕМк ПОКЛАд! БЛИЖН1ДГ0. ПО ВС'ки рЕ-

Ч<е)н 41И НЕПрДВД’к. W ТЕЛкЦИ ЖЕ И W 

WCAET-k. И№ШВ’ЧЕТИ и w pir<k. и w всд- 

27 КОЛ\к пр-ккословии ΕΚΙζΙΚΚΑΙΕΛ^ΜΒ. ЧТО
ΛΙΟΒΟ ΑψΕ БОуДЕТК. Пр^Дк в(ого)л\к ΒΟγ- 

ДЕТк | СОГДк WBOIO. И АЦЈЕ ΟγΒΟ НЕ ПрИ~ 

30 ЧЕСТКНк Мт(ки)н0ХАк. ПОКЛДДЛ БЛИЖША-

ГО СВ01ЕГ0. ΤΑΚΟ IipiHETk ВОуДЕТК Шт(0 

г(о)с(пОДи)нА им-кник». И НЕ ИСТЕЖЕТК СЕ

33 W т о л у е .

племена његовог. да наследи пгго је 
н>сгово.
11. () давању ки зајам и о лихви' 
Из (књиге) Изласка. Ако даш на зајам 
сребро брату тво.м, сиромашнијем од 
тебе. не буди нападљив на њега и не 
надажи лихву на њега. А ако у залог 
уз.меш одећу свог ближњс! - при зала- 
ску сунца врати му, јер биће да је у н>е- 
га та одећа једина: та одећа голотиње 
његове; у чему ће да спава? Ако зава- 
пи к мсни - чућу га јер са.м милостив.

12. О покладу- и о учеснтитву
Из (књиге) И.зласка. Ако ко да сребро 
ближњему. или сасуд да чува. а буде 
украдено из дома тог човека. уколико 
се нађе онај ко је украо - двоструко да 
врати. А уколико се не нађе онај ко је 
украо - господар дома да дође пред 
Бога π да се закуне за сав поклад бли- 
жњега да лично није прибегао лукав- 
ству. У свакој речсној неправди - за 
теле. и за магарца, и за овцу. и за оде- 
ћу. и за сваку распру која се потсже. 
или друго шта ако буде - обома суд 
пред Богом да будс. и ако. дакле. (оп- 
тужена странка) уопште није учесник 
у (нестанку) поклада свога ближњега 
- господар иметка тако да прихвати и 
да не потражује то.

4. Мојс 27.8-11 " 2. Мојс 22. 25-27 2. Мојс 22. 7-9
3 (ΰ ДА1А11ии] И w д а н и и С I G) ДА1ДННН вк XAKiWh. гр. Περί δανείου и w лн\*в1. гр. και τόκου
4 срЕБро. αργύρων 14-5 ддси вк '4а к л \к . гр. έκδανείσης 15-6 суБождишемз М : 7 не н а л о ж и  \1 8 вк 
ά λ ο γο υ  РI вв ίζΑΛΟΓκ вв^бшн. гр. ένεχύρασµαένεχυράσης 1> своиго] твожгоРСМ И) r.o h c m.i 
Μ111 срдл\0'П11. άσχηµοσχύνης (односи се на срамни уд) 12 κ^λ ιιϊε τ β  М 15 Ο ιιο κ λ µ ’Η. Περί πα- 
ραύήκης AL Β 93. CS 1117. CS 1121. a не Περί διαθήκης како је у V 1167 и w ш бк ц и н и н . гр. καί 
κοινωνίας 120 скгоуво С125 и] ш Р I w2 нема Р С126 iv c a e t I] w c a e t h  Р 31 ιιριικτκ бл ј -д г г б] н е  
upiiiETh воудЕТБ С. гр. προσδέςεται I 32 iirtvkrtMiiiK·] ιιριΚΛυι (!) СI н нема С н е н с т еж е т б с е . οΰκ 
άποτίσει CS 1117, ЕВЕ 1377. CS 1121. a у V 1167 ούκ απαιτήσει I 33 w тол\к нема гр.
1 Лихва ум. камсшш због израженијсг зеленаштва.
2 Поклад ум. остива или όακυιιιΤι (гр. παραΟήκη ii.ni παρακαταθήκη, аат. depositum), јер шивп 
у односу на пок.и1<) може да значи и нешто друго. В. даље стр. 118. нап. 2.
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G) КК’4ЕЛ\ЛК>1|1ИЛ\К BCAKOVf CKOTHH«!*1 г л (а - 
γο λ )ε τ κ . (!) СЗт (е ) ικχοΑΑ .π. ίΐιµε д а с т е  

3 н-ккто БЛИЖНЕЛ\СА[ WCAE. НЛИ К*НћЦК.

или WK4E. или вслкоу скотиноу XPAHH- 

тн и скроушитк СЕ. или оул\рЕтв. или 

6 iia +u ie h a  бс^д е т к . и н и к т о ж е н е вкстк.
ДА RCAfAETh КЛЕТКА б(о )жША ПОСр^Д^ 

WEOK». Αίµε НЕ САЛ\к тоу ЛОуКАВкСТВОВА 
9 Шт(ки)н«[Дк W CKOTii БЛИЖН1АГО. И ΤΑ-

ΚΟ приктк бо^д е т в  w t (0 г (о )с (п о д и )н д  
скотоу. И НЕ Бк^ИЦЈЕТК WT<k) ΝΕΓ0. АЦЈЕ 

12 ЖЕ ΟγκρΑΑΕΗΟ БОуДЕТК WT(h) НЕГО.

ИСТЕЖЕТВ КГО г(о)с(п0Ди)нк ΙΕΓΟ. Αψε ЖЕ 

’<В'крЕЛ\К И^-кдЕНО БС^ДЕТВ ИрИВЕДЕТВ 

15 1ЕГО HA ДЕНИНО^. И НЕ ИСТЕЖЕТВ Мт(к)

НЕГО.

G) НСТЕ'4АК«ЦЈИЛ\В w t (b ) бл и жш а г о с к о - 
18 TUHOVf 1АЖЕ СКроуШИ СЕ И Ο^ΑΧρΐ.

СЗт(к) ИСХ©ДА ,Д|. Лц је испроситк кто 

адт(к) БЛИЖШа ЦгО СКОТИНСЛј·. И CKpOVf- 

21 ШИТк СЕ ИЛИ ОуЛ\рЕТВ. ИЛИ ПЛ^НЕНА Б©у- 
ДЕТВ. Г<о)с(пОДи)нк ЖЕ НЕ fi-klUE С HEIO. 

ИСТЕЖЕТВ CE Wt (b ) НЕГО. ΑψΕ ЖЕ г(о)~ 

24 с(пОДи)нк ΙΕΙΕ ПрИ Ц-kli Б’к. НЕ ИСТЕЖЕТВ 

с е . Αψε жг ндилшикк ιεετκ. дд воудгтк 
илхоу вк ц-кнш лтксто.

27 G) ΤΑτεχκ.

СОт(к) исходд .e i. ίίψε κτο οχκρΑΑετκ 

к>нкцк или ννΒΜε. и ^дколгтк ιε. ηετκ 
30 ГСНкЦк ДД ВкДАСТк вк К>Н ЦА лгксто. и 

чгтмри мвчгтА вк νοκοετε лгксто. Αψε 

жг WGp-ki|i8Th εε тлтк. и оурднгнк вшвк 

33 ογΛ\ρετκ. н-кстк то оуБииство. Αψε ж е

13. 0 ономе који узнма било коју 
скошину^ да [чува/

14'3 (књиге) Изласка. Ако неко 
ближњему да чува магарца или јун 
или овцу. илп било коју скотину, 

се сатре, или угине нли заплење 
буде, а нико не зна - пека будс закЈ 
тва Божја међу обома. Уколико ’ 
лично уопште није прибегао лукг 

ству кад се ради о скоту ближњега 
и господар скота да прихвати такс 
да (га) не тражи од њега. А буде . 

га он украо - господар н.егов нека 
потражује. Уколико су га пак зве| 
изјеле - да га доведе на изједенину 
да не потражује од њега.
14. О ономе који тражи од ближњ 

Га скотину која се сатре и угине 
Из (књиге) Изласка. Ако ко и зм о ј  
од ближњега скотину и (ова) се сат] 
и угине, или буде заплењена. а њ< 
господар није био с њом - потражу 
се од онога. Уколико је пак њен г 
сподар био покрај ње - не потражу 
ce. А ако је најамник - нека му (н 
јамнина) буде уместо цене [њене].
15. О крадљивцима
Из (књиге) Изласка. Ако ко укра; 
јунца или овцу и то закоље - умест 
јунца пет јунаца да врати, а умест 

овце - четири овце. Ако се пак кра, 
љивац пронађе, а рањен умре - з 
није убиство; а ако ли на њега изгр.

2. Мојс 22. 10-13 2. Мојс 22. 14-15
1 скотнноу всдкоу инв. Р I 1-2 гл(дгол)етк (!) нема СI ум. г л (д г о л )е т к треба хрднити, гр. φυλάξω 
AL В 93. CS 1117. ЕВЕ 1377, CS 1121: грешка је могла настати од гр. скраћенице φα како је нпр. 
V 1167. под претпоставком да је та скраћеница схваћена као 3. л. једн. од глагола φάσκω I 3 wc/ 
гр. ΰποζύγιον i кнвцк. гр. µόσχον 17 клетвд. όρκος 18 τογ] τκ Ρ Μ, твк С, гр. αύτόν I лоуклввствс 
вдти Μ I 9 ум. w εκοτΐ. гр. έπι τη παρακαταθήκη V 1167, της παρακαταθήκης AL Β 93, CS 111 
ΕΒΕ 1377, της παραύήκης CS 1121 ί 11 ιιε в в^н ц је т к . οΰκ άποτίσει I w t (l ) nero нема гр. I 14 дв-крел 
М '<в-крел\к πχί дено. гр. Οηριάλωτον I и^кдЕНо] и’<кде(д е )н о  дитогр. С122 с шк» ш в-пше ин 
С ! 23 w t (k ) него нема гр. I 24 вк] вкшЕ Р, вкмше С I 25 η α κ λ µ ιη κ β ] н а н м н и к в Ρ I 26 в н цкн 
л\1сто. гр. αντί του µισθού I 28 оукрАДЕТв кто инв. Ρ Μ I 30 вк к>н цд] вв (оницв орт. јез. црта 1 
1 Видети нанред стр. 2. нап. 1.
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KKCHiaiETh сл(к)н'це нд iib. д а  огмрЕтк 

сллм* οχ того лгксто. повинмњ бо  
3 lECTb. А1|ЈЕ ЖЕ TATh НЕ ИМАТВ НИЧТО ДД

продднк БОуДЕТК Eb О\[КрАДЕНДГО wfc- 

СТО. Д1|1Е ЖЕ WCTAflET’ CE Eb pCAfKWf ИГО 

6 TATbBA. WT^b) 1О11КЦД И WCAETE. И ДО

ШКЧЕТЕ. ίθχΓ8ΒΒ СИ1Д ДА Eb^AACTb.
(V) СВОВОЖДЕНИИ О^КрДДА101|ЈИ 4ΛΟβ(ί1)- 

9 Kbl.1
(ϊ)τ(κ) »ΚχΟΑΑ .21. Ιίϊκο ΑψΕ ОХКрд|дЕТБ 

кто »ΊίκοΓΟ w t (0 с (м )н о е в и^рди)- 

12 AEBb. И IIACHAOEABb ΙΕΛΧΟχ ПрОДАСТЕ ΙΕΓΟ

И ДЦЈЕ WEp-kqjETL· CE b ' т о л х в сл\рвтик>

ДА ΟχΛψΕΤΒ. ВТОрАГО 7ЈАКОНА.

15 ΠψΕ lETb БОХДЕТЕ 4λ ο β(ϊ )κ ε . крддми 

Wt (l ) БрАТШЕ CBOIE д(оу)шоу. И НАСИ- 

AOEAEb ΙΕΛ\θχ ПрОДАСТЕ И ДА ΟχΛίρΕΤΒ 

18 TATb Tbb.

СЗ TOAXb 1ЕЖЕ НЕ <Ј\(ДрЕЖАТИ СВОВОДНАГО 

Bb ρΛΕΟΤΟγ.
21 С3т(0 ЛЕВИТИКА -ϊζΐ. Πψε слгћритв СЕ 

BpATb TECH Οχ ТЕБЕ. И ПрОДДСТК ТИ СЕ. 

ДЛ НЕ pABOTAIETb ТИ рДБОТВ рДБШЕ. Hb

24 IAKO НА1ЕЛ\НИКК ИЛИ ПрИШБЛћЦВ ДА Βθχ~ 
ДЕТБ Οχ ТЕВЕ. ДО СКОНЧДНИ1А Л^ТА ТОГО 

1ЕГДА ШТ^ХОДЕТБ НД1ЕЛ\'НИЦИ ИЛИ Д^-

27 ЛДТЕЛИ рДБОТАВШЕИ Οχ ТЕБЕ. ТОГДА И 

ТОГО WT<b)nOXCTHmH II 1ЦИДЕТВ w t (h )- 
ΠΟγψΕΗΕ И ЧЕДА ΙΕΓΟ С НИЛЊ. И ШТИДЕТВ 

30 Bb рОЖДЕНИК СВОИ. И Bh КУДрВЖАНИЕ 
w(Tb)uA ΙΕΓΟ ВВНИДЕТВ. НЕ ПрОДАСТВ С6 

ПрОДАНШЕЛХВ pABHMb И НЕ Шт(ћ)цЈ£ТИШИ 

јс сунце, уместо тога са.м (нападач) 
да умре јер је крив. Л ако крадљивац 
нема ништа - продаи да буде уместо 
украдсног. Уколико пак украдено 
остане у његовој руии. одјунпа и ма- 
гарца па до овис - то двоструко да 
врати.
16. О онима који краду слободне 
људе
Из (књиге) Изласка. Ако ко украде 
некога од синова Израиљевих. и учи- 
нивши му насиље прода га. па ако сс 
у томе нађс - смрћу да страда. Из 
Друге (књиге) закона. Ако буде 
ухваћен човек који из браће своје 
краде човека. и причинивши му на- 
сиље прода (га) - да се усмрти крад- 
љпвац онај.
17. О томе дп се слободан не задржи- 
ва на (ропском) раду
ИзЛевитске (књиге). Ако осирома- 
ши брат твој код тебе и прода ти се. 
да не ради ропске посдове. него као 
најамник или придошлица да буде 
код тебе до свршетка те године када 
одлазс најамници или делатници ко- 
ји су радили код тебе: тада и тога от- 
пусти. и отпуштен да изађе; с њим и 
деца његова, те да отиде у род свој. у 
баштину оца свога да уђе: да се не 
прода како се продају робови. и да га 
не оштетиш у јунцу; и бој се Бога

2. Мојс 22,1-4 ” 5. Мојс 24,7; 2. Мојс 21,16
1 в в с и г л је т к , άνατείλη I нд нк с л н н к ц е  и н в . Р Μ I 1-2 дл о\-л\ретн с а л \в оу того AvtcTo. гр. άνταπο- 
ύανεϊται 16 wr(b) нема М, гр. има - άπό I w c a e t k  Р17 w k me t k  Р i бк -<д а с т к ] бк д а с т н С 8 0\-крАдлк>- 
ц ји\ Р С Μ114 в тордго] вкторАдго СI 16 w t (b )] w  Р i свок] своке Р С Μ I 17 и нема гр. д а  ^‘мретв. 
άπούανεϊται I 18 ткк нема М, гр. има - εκείνος I 19 СЗ испуштено у Р 21 лш т н к а  Р \1 сл\ критк 
с е , ταπεινωΰή I 23 рдвотн] рдвоти Р С Μ I 24 нли] н С 1 25 скснчднни нема гр. 26 27 ум. 
ид1ЕЛ\'инци... рдвотдвшеи, гр. έργαται I д-клдтели Μ I 27 рдвотдкшЕ Р 28 и -^и д е т к ] н х и д еш и  Р i 30 
вн рождЕннк, εις τήν γενεάν I 31 н е ] ii iie  PI 32 рдБНЛњ] рдвкиЕл\к CM
1 Овај наслов w... члов(4)кк1 у гр. р. је рамичито заступљен. као нпр. Περί των ελεύθερον κλε- 
πτόντων σώµα και πιπρασκόντων CS 1117 (са разликом:... ελεύθερα ... σώµατα ... ΕΒΕ 1377); Περί 
των ελευθέρων άνδραποδιζόντων V 1167. У појединим поглављнма те ра Јлике су јот и Јраженије.
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ΙΕΓ0 ΒΚ 1011 ЦИ II ОуБОИИЈИ СЕ б(о г)д  
твокго и'4(рди)лк>. ||

■ 3 Q НСПАСДК>1|1И\К IIHBIU ИЛИ КИ11ОГрДДК1.

СЗт(к) ис\одд .κι. Πψε попдсетк кто

твог Израиљу.
18. О онима који uciiacajy и.иве η 

винограде
Из (књиге) Изласка. Ако ко поп;

ΗΙΙΚΟγ HAU виногрддћ. И WCTABIITL 

6 СК0ТК CB0II. ИСПДСТВ1ТИ HHBOVf ЧЈОЖДОу.
ДА КДЛСТк г(ф)с(поди)но\р IIIIBkl. 16ЛИ-

К0ЖЕ БОуДЕТБ НСПАСЕНО ЖИТА ΙΕΓΟ. АЦ1Е 

9 ЖЕ всоу HHB0\f ИЛИ виногрддв ПОПАСЕТК.

ΛΟνΜΚΗΙΟγΚ» ΗΙΙΒΟγ СЕОК5 или виногрддв 

OV Т0ГО AVECTO П6КЛ\АТИ ДА Wt (0- 
12 ДАСТК.

GD \К’т(в)врК^ВШИЛ\К 1АЛ\0\[ II НЕ 110- 

кривишл\к IEIE.
15 СЗт(в) ИСХ0ДА .❖!. ίίψε кто кот(в)врв- 

'4ETB 1ДЛ\0\' ИЛИ ΙΚΚΟΠΑΙΕΤΚ И ΝΕ ПОКрИ" 

KTk ΙΕΙΕ. В ПАДЕТК ЖЕ CE ВК Н10 1ОНВЦВ
18 ИЛИ WCAE. г(оСП0Ди)|1К ГДЛШ СрЕБрО ДА 

ВДАСТк г(о)с(поди)но\[ 1ЕГ0. О^Л\ћрШЕ1Е 

ЖЕ ΙΕΛ\θγ ДА БО^ДЕТВ.

21 Ci) τΒορεψπχΒ пожлрш.
От(к) ικχοΑΑ .к. ίίψε и^вшвдв wrbiiu 

\МБр*кц1ЕТВ ТрКНШЕ. И \1’т(к)тоудоу ζζΑ- 

24 ПАЛИТК ΓΟχΛΧΙΙΑ ИЛИ ΙΙΙΙΒΒΙ. ДА Wt (0- 
д а с т б и ж е шгвнв оуждгжг.
GD 10НЦИ ПрОБОД’шИЛМ1 рогомк чло- 

27 β(^)κ α и л и в о л д .
СЗт(в) и с х о д а .к а . ίίψε 1©н’цк прово-

Αετ I роголлв ЛХСЛрЖА1 ИЛИ ЖЕНОу И О\[- 

30 Λ\ρετ^. ΚΑΛχειιπιεΜΚ дд п о би к н б во^дгтк 

к>н’цв т бб . и и^-кдгтБ се лдгсд кго. 
г(о)с(поди)|1к жг иго Βετ, β ιη µ  во\(дгтв.

33 Αψε жг к>нцв водливћ Β^ωε. и пр^ждг

њиву или виноград п остави свог ci 
та да испасе туђу њиву - да пакна 

ГОСПОДару 1MIBC онолико колико ( 
де испассно његовог жита. А уко; 
ко сву њиву или виноград испасе, yN 
сто тога да узмс и преда најбољу ci 
ју њиву или виноград.

19. О ономе који οιΤιβοριι јаму и 
покрије је
Из (књиге) Изласка. Ако ко οτκρι 
или ископа јаму и не покрије је, пг 
њу упадне јунац или магарац - њег 
вом господару господар јаме да п 
ложи сребро, а оно што је угпнуло 
његово нека буде.
20. О онима који изазивају пожаре 
Из (књиге) Изласка. Ако огањ ко 
је избио наиђе на трње п одатле зап 
ли гумна или њиве - (изазивач) ј 
накнади оно iirroje огањ изгорео.
21. О јунцу који рогом прободе чов 
ка или вола
Из (књиге) Изласка. Ако јунац пр> 
боде рогом мушкарца1. или жену, з 

умре - камењем да буде убијен т 
јунац и месо његово да се поједе, 
господар његов без кривице да буд 
Ако је пак јунац бодљив био и пр

3. Мојс 25. 39-43 2. Мојс 22. 5 2. Мојс 21. 33-34 *'** 2. Мојс 22. 6

1 вк к>11 ци. τω µόσχω 1 3 СЗ испупггено у С 1 ικιΐΑοαιοψιιχι>] ικιιικΑΐοψιιχι> (!) Р I СЗ... виногрдд! 
гр. Περ'ι των πραίδας ποιούντων I 4 п о п а с е т к . καταβοσκήση i 6 h c iia c t b it h . καταβοσκησαι I чк 
ждоу] то^ждоу С I 7-8 ум. г(о)с(поди)но\·... кго. гр. άνπ του άγροϋ αύτοΰ κατά το γένηµ 
αΰτοϋ AL Β 93, CS 1117. V 1167: ум. γένηµα у ΕΒΕ 1377 έϊΐισµα, a y CS 1121 αίτιον I 9 или вннс 
град нема гр. I 11 поимдти] поимдти Р С Μ I 17 ум. вк нк>. гр. έκέϊ I 21 w испуштено y Р I 2 
гоу-л\на или НИВК1. гр. άλωνα ή στάχυν (јсдн.) I 25 иже] «ж е  Р I о^ждсже] с к ж еж е Р. в к ж д еж е  
М 29 рогомк] poroAMi члов(-к)кд Р I 29-30 оумрЕтк] ογΛ\ρ1ΐΤ8 М

1 Мушкарац у c miic .iv  мутка особа, а не муж у смислу брачни сапутник, или у смислу истакн) 
itia особа.
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33

ВЧЕрАШШАГО и третшдго д (к )н е . '<ДСК-к- 
дктЕЛМТВОВАВШЕ г(о)с6|оди)ноу 1ЕГ0 UJ

ΙΙΕΛΜι. И ΙΙΕ ΙζΑΚΟΛΕΤΒ ΙΕΓΟ. ПрОБОДЕТ ЖЕ 

AlOlfzKA ИЛИ ЖЕНОУ. 101ЊЦВ КАМЕНИКМВ ДД 

ПОБШЕПВ БОуДЕТВ OlfMpETh ЖЕ С НИЛЛВ И 
г(о)с(пОДи)||В ΙΕΓΟ. ΑψΕ ЖЕ Ц-kllOy 1ЦКД- 

ВЛЕНН1А НАЛОЖЕТВ НА 1Њ. дд вддств 
11^БАВЛЕН111Е '<А д(оу)шар CBO1O. 1ЕЛИКОЖЕ 

ΑψΕ НАЛОЖИТБ IIД llh. Αψε ЖЕ с(м)нд 

КОЛ\О\Л ИЛИ ДКЦЈЕрВ ПрОБОДЕТВ. (10 WIipA- 

ВДАНИ10 £ΕΛ\θγ ДА CTBOpETh ИЛ\О\[. ΑψΕ 

ЖЕ рДБД ИЛИ рДБВИИО ПрОБОДЕТВ. СрЕБрА 
трИДЕСЕТЕ ДНДрАГБМБ1 ДА ВДАСТВ г(о)" 

с(|1ФДи)н01р 1ΕΓ0. 10К ЦБ ЖЕ КАЛ\ЕНИ1ЕЛ\В ПО~ 

БШЕНВ БОуДЕТБ. ΑψΕ ЖЕ ПрОБОДЕТВ К>И ЦЕ 

ion'цд ηΈκ ο ιε γο бл и ж н г а г о . и оул\рЕтв. 
ДД ПрОДАСТА 11 БОДЛИВАГО 10НЦА ЖИВА. И 

рДЦД’клИТА СрЕБрО ΙΕΓΟ. 11 ОулњрШАГО 1ОЦ- 

ЦА ДА рА'4д4л1ТА. ΑψΕ ЖЕ В^ДОМО БО\(- 

ДЕТБ 1ОНЦВ 1АКО БОДЛИВБ IECTL· Пр^ЖДЕ 

КЧЕрАШШДГО II ТрЕТШАГО д(0НЕ ^АСВ^- 

Д'ктЕЛБСТВОВАЛИ БОуДОуТБ г(о)с(пОДи)- 

110Г ΙΕΓΟ W НЕЛ\В. И НЕ '^АКЛА КГО. ДА ВДАСТВ 
ΙΟΙΙΙνίψ ВБ 10НЦА ftvkCTO. ОуЛХБрМИ ЖЕ 

1011‘ЦВ ΙΕΛ\θγ ДД БО^ДЕТВ.

G3 11ДЛ0ЖН1ЦИ.
С9т(|») ввтордго ΙζΑΚΟΚΑ .КВ. ΠψΕ В1ф|- 

ДЕШИ ΙΙΑ БрАНБ НА ВрДГМ СВО№. И Пр*к~ 

д д с т б is г(оспод)к вв роуцк ТВОИ. И 

плкниши ΠΛ-knL· ιιχκ И О\7риши ВВ пд-к- 

нк ЖЕНОу крдснох вид^никлхв. и ποχο- 

1|ЈЕШИ IEH. И ПОИЛЛЕШИ 10 с е б! ЖЕН’к. и 

БВНИДЕШИ К нки. II ЖИВЕШ1 С ΙΙΕ10. 11 

јучерашњег и накјучерашњег дана. 
[и] приговоре господару његовом 

због н>ега. а не закоље га. па прободс 
мушкарца или жену - јунац камењем 
да буде убијен, а с н»им и господар 
његов да умре. Лко се пак њему на- 
ложи откупна цена - откупнину да да 
за живот свој онолико колико му 
наложе. Λ ако некоме сина или кћер 
прободе - по том праву (и) њему да 
учине. Ако ли роба или робињу про- 
боде - сребра тридесет дидрагама1 да 

да господару његовом. а јунац ка- 
мењем да буде убијен. А ако прободе 
јунац јуица, некога ближњега. и уги- 
нс - да продају бодљнвог живог јун- 
ца и поделе сребро (од) њега: да по- 
деле и угинулог јунца. Ако ли се зна 
да је јунац бодљив био пре јучера- 
шњег и прекјучерашњег дана. [и] (да 

су) приговорили господару његовом 
због њега и није га заклао - да уме- 
сто јунца да јунца. а угинули јунац 
њему нека буде.

22. О наложници
Из Друге (књиге) закона. Ако оти- 
деш у рат на непријатеље своје и Гос- 
под их преда у руке твоје и заробиш 
их, па у плену угледаш жену красну 
изгледо.м и пожелиш је. и узмеш је 
себи за жену. и уђеш к њој. и живпш 
с њом. и буде ти жена. па дође време

2. Мојс 21.28-32; 35-36
1 ВЧЕрДШШАГО] ОуЧЕрДШШАГО Р С Μ I 1-2 ^АСК^.дктЕЛкСТКОВАКШЕ] ^АСВ-кд ктЕЛКСТКОКАШЕ Р С М. 
гр. και διαµαρτύρωνται 13 ум. не ^а к о л е т в . гр. µή άφανίση 4-5 к д м ен н к м в д а  п о би к н в воудЕтк. 
λιύοβοληΰήσεται I 6-7 µΐιιοχ и^в а в л еш п а , гр. λύτρα I 7 н а л о ж и т к  М и  гр. - έπιβληΟή h a  н к . гр. 
αύτω 19 н д л о ж е т в  Р М и  гр. - έπιβάλωσιν 110-11 no ичцмвддни». κατά τύ δικαίωµα 13 трндЕСЕТ«] 
Λ. PCI дидрдгкмв. δίδραγµα I 14-15 ιιο β η κ η κ ] дд ιιο β η κ η κ Ρ С Μ i 17 продлстл] медмтк М W 
ж е нема С I вкдолч» С Μ I 20 вко бо д л и бк к с (т н ) »н  ц к  п н в . С I кстк. гр. ήν I 21 вчЕрлижиго] 
оучердиГшАго Р С Μ I 21 д (к )н е . гр. ηµέρας και I 23 дд нема С I 25 д а  б^д е т в инв. Р 2 ■ 2S 
вћ^ндЕШи] 1ЦИДЕИ1Н Р С Μ 128 свок] твом С129 к] тни Р М 30-31 ж е н л - крмноу вк плкнк инв. 
Ρ I 32 ЖЕНоу Ρ Μ 133 ж н в е и и ] ж е в еш и (!) М
1 дидрдгкмк од гр. δίδρα'/µον (δίδραχµον п δίδραχµο;) означава среорн новац илч тежину нред- 
ности од две драхмс. Према Хиснхију (Ησύχιο;) лексикографу (V в. noe.ie Χρικτ.ι) дидрагма 
износи '/4 унце. Λ колика је унца в. стр. 156. нап. 1.
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воудЕтв тн ж е н а . и бо^д е т б к г д а  Αψε 

ιιε Βκεχοιµειιιιι ιε ιε . шт(ћ)|1а[стиши ιο 

3 СВОБОДНОу. II проддннклхк IIA Среврк НЕ

ПрОДАСН ιειε. ПОНЕЖЕ CrtvkpilAli К> IECII.

О WT(h)p-kKAK»l|lHA\L· СВОК> ЖЕНОу II КЛЕ- 

6 ВЕЦ1О\-Ц1ИЛ\К НА НК>. |

О)т(к) ктордго '4АКОНА .КГ. Πΐ|1Ε КТО

ПОНЛХЕТБ ЖЕНОХ[ 1АК0ЖЕ ЖИТИ С HEIO. И 

9 ВБ^НЕНАВИДНТК 10. II ВК^ЛОЖИТК НА НК>

ΙΒζΒ^ΤΟΛΧΒ СЛОВЕСЛ. II СВЕДЕТВ IIA 1110 

СЛОВО ΛΟγΚΑΕΗΟ ГЛ^АГОЛ^е. ЖЕНОу сшо 

12 ιιοιεχκ. и пристоуплк кв нкн. н е wep-k- 

τοχκ ιειε Д^ВкСТВА. и поилхв \ит(к)цв 

хмтроковицоу II Л\(а )т (е)рК ΙΕΚ. И^НЕСЕ-

15 ТА II α (10ΒΒΟΤΒΚΗΑΙΑ хмтроковицЕ пркдв 

СТАрЦЕ ВБ. врдтд ГрАДНА1Д. И рЕЧ^ТВ 

w t (k )u ,k νυτροκοΒίψε пр-кдв стдрцш.

18 ДКЦЈЕрв ЛХОК5 СИ1О ВДА^В ЛХО^ЖЕВИ СЕЛХОу 
ЖЕН^. И ВВ^НЕНАВИД-квк К> н(в|)н!А ВБ^- 

ЛАГАКТВ НА НК> П0ВИ11 ΗΑΙΑ СЛОВЕСА Гл(д~

21 г о л )е . н е WBpdiToxb д(-к)ввствА ΑκψΕρε 

TBOIEIE. И СЕ СОХј-ТВ Д^ЕБСТВБНАГА ДВЦЈЕ- 

ρε ΛΧΟΙΕΙΕ. И ρΑίζΒΓΗΟγΤΒ ρΐΐϊζογ пр^дв СТАр- 

24 Цк! грддвскшлхи. и стдрци грддд того
HMttfTk члов(-к)кд ТОГ0 И ПОКАГ4НЕТ11

КГО. И \УСО\(ДЕТВ «ГО Bh СТО КБББЛБ1 П’ШЕ- 

27 НИЦЕ. И ДАДЕТБ \м(т0Ц0\“ WTpOKOBHLJE

ТОИ. 1АК0 1ЦНЕСЕ СЛОВО ЛО^КАВНО. НА 

1 д('к)в(и)цох1'· || №/ρα η )λ β τ4η η η µ [. и εογ-

30 ДЕТВ КЛ\8 ЖЕНА И НЕ ВВ^ЛХОЖЕТВ КК ПО\(- 

СТ1ТИ ВСЕ Вр-клЛЕ ЖИВОТА СВ01ЕГ0. АЦЈЕ 

ЖЕ ИСТИНА БОуДЕТБ СЛОВО ТО И НЕ WBp^-

кад је више пе будеш хтео - отпусти 
је слободну и продајом ради сребра 

немој јс продати, [нити да јс одба- 
циш], јер си јс осрамотио.
23. О ономе који одбацује своју жену 
и KJieeehe против ње
Из Друге (књигс) закона. Ако ко 

узмс жсиу да с њом живи и омрзне јс, 
и наметне против н>е изговоре, и 
нанесе јој лош глас. говорећи: „Узех 

ову жену. и приступивши к њој не 
нађох њеног девства“, нека отац, узев- 
ши девојку и мајку њену, изнесе и 
знаке девствености девојке на град- 
ска врата пред старешине. И (тада) 
отац девојке каже пред старешина- 
ма: „Ову моју кћер дадох за жену 
овом мужу, и омрзнувши је, сада 
намеће против н,е изговоре, говоре- 
ћи - ’Не нађох девства [у] кћери 
твоје’, - а ево су знаци девства кћери 
моје“. И нека разастру хал.ину пред 

старашинама градским, а старешине 
тога града нека узму тога човска и 
нска га покарају, и нека га осуде на 
сто кабала1 пшенице и нека (је) да 

оцу те девојке, јер изнесе лош глас 
против девице Израилћанке. И биће 
му жена, и неће узмоћи да је пусти 
све време свога живота. А ако тај 
глас буде истина, и не нађе се дев-

' 5. Мојс21.10-14 
2 w t (k )iio v c t h u h ни цгтринЕши КЕ Р С М и гр. - ούκ άΟετήσεις

ч

t ______  и WT^iiMfCTHiui Μ I 4 ιειε] ιεε. ι , __ .r.
αυτήν I см-крил] слх-криши Ρ. rp. έταπείνωσας! 5 Ο испуштено у Ρ I 7 кто, τις нема V 1167 I 8-9 и 
ΒκχιιειίΛΒΗΑΗΤΗ κ> нема Μ 9 вк^ложитк. έπιύη I 10 η^βΊϊτ ο λ Μι с л о в е с а , προφασιστικούς λόγους I 13 
ιιο η λ χ η ] π ο ιε λ χ ε  Ρ C. rp. λαβών I 14 ιειε не.ма rp. 1 15 и нсма гр. I д(-к)вксткинд|л. τά παρθένια I 15—16 
upIiAh стдрцЕ. πρ0£ τήν γερουσίαν I 16 стдрцн C Μ I грдднд|д] грддд Ρ I ρΕ4<ε)τΐι.] ρειΐΕ Μ. rp. έρεΐ I 
18 л \л 'ж е в и . τώ ανύρωπω 19 вв^нгндвидитк Ρ. rp. µισήσας I 21 Ακψερε. τη ύυγατρι I 22-23 ΑΚψερΕ 
испуштено у Μ I 25 ποκΑχιιετΒ. παιδεύσουσιν I 26 wc«fA8Ti χ---- ----------'---------
26-27 ιι ωειίιιηε нема rp. I 29 1с<рди)лклк.тгнинсл.'. rp. Ίσραηλΐτιν 
го нема rp. I 32 истинд. επ' αλήθειας CS 1117. ЕВЕ 1377, CS 1121.

, , , ΛΗψερε. τη ύυγατρι I 22-23
и’со\-дЕтв.__гр. ζηαιωσόυσιν I кивклн. σίκλους I 
р. Ίσραηλΐτιν I 30 и нема гр. I 31 животд c b o ie - 
_ . αληθώς V 1167

1 Ka0u.i ii.m καόαο (rp. ή µέδιµνος |«ик.1. ό σίγλος је мера више за одрсђивање новчанс врсдности], лат. modius) је јсдиница 
ia sicpeibe углавном ipnacnix али и течиих намирница. Коаичинска односно тсжинска запремина капла је од места до 
места н од 'народа до народа неуједначеиа. Тако je нпр. у време Солона (630-560. пре Xpucra) .»едимн (кабао) у Атинн 
шносио 51. М литре (реч је ο Λΐιιίφιι. а не о литру као јсдпиици ча мерењс течносги). Извесне разлнке су постојале. 
даклс. и 1међ> атичког епшског. сицилијанског меукмни (снцилијански је нпр. био ча '/<, лакши од атинског) нтд. Слнчно 
јс и va ι ιικ.ι,,Μ кад je реч о нхговој новчаној врсдности. Тако је нпр. источшачки сикл нредео четири атичке драхме. док 
jv перси|ски < врсдео 7. 5 атичкнх οόο.ια. а обол је обично био еробри најситнији новац вредности 'lh драхме.
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l|JETk CE д('к)вкСТВО КУТрОКОВИЦЕ. »ЦВЕ" 

доутк МТрОКОВИЦОУ пркдк врдтд домог 

3 Ц>(’Гк)цА IEIE. И КДЛ\ЕНИ1ЕЛ\к ПОБИЈОТк К>.

Л\О\[ЖИ ГрДДкСЦИИ. и ОуЛУрЕТк. 1ДКО 
сткори БЕ'<ОГЛ\И1Е Вк И^рДИ^ЛИ. БЛОуДк

6 СТКОр ШИ Вк ДОМОу ш(тк)цд СВО1ЕГО.

(л) ζΚΕίΗϊ Вк БОИ. ΙζΑ ИСТЕСА1 л\оужд ογ- 

ХКАТИВШШ.
9 СЗт(к) Вктордго ^ДКОНА .КД. (ΙψΕ БИ" 

1ЕТД СЕ 4λ ο β(Ί;)κ λ Вккоуп-к. 4λ ο β(ϊ )κ β  
Ck врдтомк ΙΕΓΟ. и пристоупитк кдино- 

12 ГО WT(k) HEIO ЖЕ11Д. Η'ξΕΤΙΙ χΟΤΕψΜ Λ\θγ- 

ЖД СЕО1ЕГО Шт(к) ρογκογ 8БИ10ЦЈАГ0 И И 

просткр’ши ρογΚ8 ИЛ\ЕТк ΙΕΓΟ ^Д БА1ЦНк~ 

15 ЦА.2 Оус+1ЧЕШИ ρογΚΟγ IEIE. ДА НЕ ΠΟψΕ~ 

ДИТк IEIE WKO ΤΒΟΙΕ.

&'!· рдстл'кк>ЦЈ1Хк α (4)β(ιι)ι|ε .
18 G; r(k) исходд ,к е . Пц је пр-клвститк нк- 

КТО Д</к)вИЦОу HEWEpOyMEHOy. И СПИТк 

Ск IIEIO. В'кнОЛ\к3 I ДД вкнитк ЈОСЕвкжЕ”

21 trk. ДЦЈЕ ЖЕ WT<k)pHUAIE Шт(к)рЕЧЕТк СЕ. 

II НЕ ВкС^ОЦЈЕТк шт(0цк КЈЕ ДДТИ ΙΕΛ\θγ 

IEIE ЖЕН'к. СрЕБрО ДД ИСТЕЖЕТк и’т(к) НЕ~

24 ГО. ΙΕΛΙΙΚΟ ЖЕ 1ЕСТк Β^ΝΟ Д^В^Оцк. 

СЗт(к) ИСХОДА. ΠψΕ БОуДЕТк WTpOKOBH" 

ЦА α (1ϊ)β Α ШБроуЧЕНА МОуЖЕВИ. И WB-

27 Р’ктк ΙΟ 4Λ0β(^)κ Β СПИТк С IIEW Вк грд- 

дк. јц бе д^т е w b o io пр кдк врдтд грддд 

ВАШЕГО. И КДЛЛЕНИ1ЕЛ\к П0БИ1ТА 1Д Μ Ογ- 

30 МрЕТД. WTpOKOBHlJOY ΟγΒΟ ΙΑΚΟ ΝΕ ΒΒΙζΟγ- 

пн вк грдд^. и µ λ ο β(^)κ λ т о г о . г д к о  
слгкри ЖЕНОу БЛНЖН1ДГ0 СВ01ЕГ0. И И5Ј- 

ство (у) девојкс. да изведу дсвојку 
пред врата оца њенога и нека је заспу 

камење.м људи града. и нека у.мрс. 
јср створи безумље у Израиљу. по- 
чинивши бдуд у до.му оца свога.

24. О жени која у тучи хвата .чу- 
шкирца за мошнице1

ИзДруГе (кн>иге) закона. Ако сс бију 
(два) човека заједно - човек са братом 
његовим, па једнога од н>их приступи 
жена. хотећи да истргне свога мужа из 
руку онога који га бије. и пруживши 
руку ухвати га за близнаке- - одсеци 
јој руку: да је не поштеди око твоје.

25. 0 онима који обешчашћују девице 
Из (књиге) Изласка. Ако неко прева- 
ри необручену девицу и спава са њом 
- ecHOM·' да је вени себи за жсну. А ако 
се, одбијајући. одрекне. и отац њен не 
усхтедне је дати ње.му за жену - да 
потражује од њега сребра онолико ко- 
лико јс вено девица.
Из (књиге) Изласка. Ако девојка бу- 
де дева обручена за мужа. и нашавши 
је у граду (неки) човек и спава с њо.м 
- обоје да изведете прсд врата ваше- 
га града. камење.м да их заспете и да 
умру: девојку. дакле. зато што није за- 
вапила у граду. а човека тога зато што 
је понизно жену свога ближњега, те

' 5. Мојс 22,13-21 “5. Мојс25,11 2. Мојс 22.16-17
1-21ЦВЕдоутн] и >цвЕДоутћ Р Μ. έξάξουσι AL В 93, CS 1117. ЕВЕ 1337. V 1167. CS 1121 3 k mu h h k a u i 
iio g iiio t k . λιΟοβολήσουσιν 17'^д и с т е с а ] и с т д с а о к е с д  (!) Р. гр. τά αϊδόϊα 17-S ^д-кдтикшш] кну- 
вдтившии С111-12 h e w к д и н о г о  и н в . Р113 к би м ц јд г о ] бн в ц м г о  С и  гр. - του τύκτοντος и 
αυτόν AL В 93, CS 1117, ЕВЕ 1377.CS 1121. a V 1167 нема I 14-15 бл и '<н к ц д . των διδύµων (мн.) 15 µ ιε ] 
ιε  Р120 с б] ш P123 и с т еж и т к  Μ124 д(1)в(и)цк. των παρθένων 25 ум. нсуодд треба втордго ?дк$нд 
како је у гр. - του δευτερονοµίου I у С лево на марг. бр. ks који И Р М нема 27- 2S вк грдд! спитк 
с h e m инв. P СI вв грддк нема Μ 129 ум. в дш е г о . гр. αύτων ’ п о в и и т е  Р С М
1 Реч истсск билаје непојамна ппсару РашкоГ преписа Законоправи.ш па зато и прави крупиу грешк\. Нспо- 
јамна је она н другима, тако да је чак ни Franz von Miklosich није унео у свој Lexicon. /L ш·ч је µ ο ι ло  на<тати ο.ι 
гр. речи κύσΰος која значи αϊδοΐον (сра.»нч [полнн] у<); мошнице). У гр. номоканонским р. ум. κύσΟος innue τα 
αιδοία (мн.).
; Блчзнаци (од ι;λ ιι<ιικ ιικ ) јс назив за јијца н јијнике. Отуда н назив за рођене п.т.гнике.
3 веш> ум. тур. мнраз (miras) и гр. tiphuja (προίς).
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лгкте лоуклвкство w t (b ) в а с е сдлгкхв.
ΑψΕ ЖЕ НА ПОЛИ ШБр^ЦЈЕТк ЧЛОв('к)кк 

3 ШТрОКОВНЦ<М[ WEpO(4EH«f C0yi|J«f. н ноу-

ЖДОу СТВОрИВк ЈЕИ СПИТк С НЕК* ОуБИИТЕ 
ЧЛОв('к)кА СПАВШАГО С НЕ1О ИДИНОГО.

6 ШТрОКОВИЦН ЖЕ НЕ СТВОрИТЕ ННЧЕСОЖЕ.
НЕ БОуДЕТк бо штроковици ΓρΈχκ слхрк- 

THklH. 1АКОЖЕ БО ΑψΕ BkCTAHETk 4ΛΟ~ 

9 β (Ί;)κ Κ HA БЛИЖН1АГ0 СВСНЕГО. Η ©γΒΙΗΕΤΒ

■’ . ΤΑΚΟ Н Д’клО CE II IAKO HA HH“

B'k WBpkTK K>. Η ΒΚ'^ΟγΠΗ иггроковицд 

12 WEpO\j'4EHAIA И HE E’k ПОЛ\АГАЈЕ КИ.

Ο ηρ^ΛίΟΒΟΑ^Ηχκ.

СЗт(к) л е в и т и к а  ,ка. Члов(-к)кк. чло- 

15 в(-к)ккк. ИЖЕ ΑψΕ Пр-клЈОБМ створитк Ск

ЖЕНОК· лхоужд. ИЛИ ΑψΕ ПрклКЈБМ СТВО" 

ритк Ск ЖЕНО10 БЛИЖНГАГО СВО1ЕГО. СЛ\р’- 

18 THW ДА ΟγΛψΕΤΑ. И Пр^ЛЈОБОД-ки. и пр-к- 

ЛЈСБОД-киЦА.

0 ЖЕН^ ОуДАрЕН^ иит(к) ΕΗΙΟψΗχΕ СЕ. И 

21 Јцвркг шш Д’ктиц1к.

СЗт(к) ИСХОДА .Κξ. ίΙψΕ БИК>Ц1А СЕ ДВА“ 

л\д лхоужд. и оурд^итд ЖЕНоу вк чр-кв-к 

24 ΗΜΜρψΟγ. И И^ИДЕТк ЛАЛЛД^Цк IEIE НЕ 

»ЦкШБрАЖЕНк. ΤΕψΕΤΟΚ» ШТкЦЈЕТИТк СЕ. 

И ГАКОЖЕ ΑψΕ НАЛОЖИТк НА Нк Л\ОуЖк 

27 ЖЕНк! ТОИ. ВкДАСТк Ск ИСТКЦЈАНИ1ЕЛ\к.

ΑψΕ ЖЕ ВкШБрА^ИЛО СЕ БОуДЕТк. ДАСТк 
A<«f)ui«f ’<А A<Of)m«f/ ’

30 Ο ΑκψΕρπ икр-kwE-k ΤΒορεψΗΗ влоудк.

СЈт(к) ЛЕЕИТИКА .КИ. ДкЦЈИ 4Λ0Β<4)κ Α 
икр-кгд Αψε шсквркнитк с е . и Блоудно 

33 ИЛ\Е НАНЕСЕТК кџ(тк)цо\г CB0J£A\O\f. | ТА

избаците зло из вас самих. Ако ли п. 
пољу човек (пеки) нађе обручсну дс 
војку. па причипивши јој насил>е спа 

ва с њом - убијте само човска који ј< 
спавао с њом. а девојци пишта да н< 
чините, јер девојци грех неће 6πτι 
смртни; то је као кад устаие човек н< 

ближњега свога и убије живот. Такс 
је и ово дело, јер на њиви је нађе, ι 

завапи обручена девојка, а не беше 
никог да јој помогне.

26. О прељубочинцима
Из Левитске (књиге). Ако неко о; 

људи почини прељубу са женом зг 
мужем, или ако почини прсљубу сг 
женом свог ближњег - смрћу да сс 
казне, и прељубочинац и прељубочи- 

** 
ница.
27. О жени која је добила ударац ос 
[некихј што се бију, и побацила дете 
Из (књиге) Изласка. Ако се бију два 
мушкарца и ударе жену. која у утро- 
би има (дете), и њено дете изађе не- 
уобличено - штету да претрпи (онај 
који је ударио), и онако како му муж 
те жене наложи - да да с понижењем; 
а уколико се (дете) буде уобличило - 
да да живот за живот.
28. О свештеничкој кћери која чини 
блуд
Из Левитске (књиге). Ако се кћи не- 
ког свештеника оскврни и нанесе блу-

’ 5. Мојс 22, 23-27 3. Мојс20, 10 ’ " 2. Мојс 21,22
1 w t (l ) нема Р I вдс(к) инв. Р I 4 ии нема С I оувиите] и ογοπιτε Μ I 10 доушк> С I д41ло,
гр. πράγµα I 11 орт.-јез. црта Μ I 14 леветикд Р Μ I к$]|цна белини између стубаца С I
16 л\оужд] моужд ток> Р С М. гр. άνδρός I 16-17 д ц је пр^лкЈви створитв нема С I 18 оумретв 
С I 20 оуддрен-к нема гр. I w t (k ) ΒΗκ>ιµκχκ се. υπό τινων διαµαχοµένων I и нема гр. I 20-21 и 
и-<вркг ши1 д-ктшр нема Μ 121 1цврм''ши1 д-ктиџ, гр. άµβλωσάσης 122 №ζ] ки на белини између 
стубаца С’ I 23 и нема С I 26 и нема гр. I н д л о ж е т в  Р I нд нв нема гр. I 27 иствцижЕлхк Μ I 30 
творефии влоудк. πυρνευούσης I 31 л е в е т и к д  Р Μ I 32 и нема гр. I 32-33 влоудно и д \е н д н е с е т в . 
гр. τοΰ (τό V 1167) έκπορνεΰσαι τό ονοµα
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П0Н1ЕЖЕ WCKliphlllAIETh. ДД СВЖЕЖЕНД ι;ογ- 

ДЕТВ ПД шгни.

3 Q ЖЕ11'к Блмрдћ ТВОрЕЦЈИИ Ch CKOTOA\h. 

G)t (u ) л е в и т и к д .к -о ·. illjlE ЖЕНД при- 

стоупитн Kh ВСАКОЛХОу CKOTOIf BhITH χθ~

6 TEipiI C IIIIAAh. дд OlfGIIIETE жсноу и с к о - 
ΤΙΠΙΟγ TOlf.

0 KphBOAvkcUII Ch CBOIEIO МДТЕрИЈО.
9 СЗт(в) ЛЕВИТИКД .л. Члок(+^кк чло- 

в('к)кЕВ. Kh БСДЦ-ки СВО1ЕИ 1£Л\8 ПЛЕТИ 

ДД IIE ВБНИДЕТК. Шт(к)крК1ТИ СрДЛ\ОТО\' 

12 ΑξΚ г(оСПОд)в СрДЛ\ОТМ Цј(т б)ц Д CBOIE- 
ΓΟ. HCpAAIOThl Л\(д)тЕрЕ CBOIEIE. НЕ WT(h)" 

КрвПЕШИ. Л\(д)тИ БО lECTh ТЕБ^.

15 0 Chrp'kllJAIOl|lHMh Ch CBOIEIO ΜΑψΕχΟΚ). 
Gi)T<h) ЛЕВИТИКД .ЛД. ΠψΕ КТО СПИТЕ Ch 

ЖЕНО1О ш(тв)цл СВО1ЕГО. СЛ\рВТИК> ДД

18 ОуЛ\рЕТД WBA. ПОНЕЖЕ СрДЛ\ОТОу w (t 0- 
/ \ ♦♦♦♦

цд CBoiero wT\b/Kphi.

О CTB0pillHA\h БЛОуДВ Ch CBOIEIO AhLJJE-

21 pino. ИЛИ Ch Βΐιογκοιο.
С3т(0 ЛЕВИТИКД .AB. GpAA\OThl ДћЦЈЕрЕ 

c(hl)ilA ΤΒΟΙΕΓΟ. ИЛИ ДЕЏЕрЕ TBO1EIE. HE 

24 WT(h)KphllEUJH.

., ’.w4 0 ChrpillJAlOipHAUi Ch CBOIEIO СЕ||стрОК>.
СОт(в) ЛЕВНТИКД .ЛГ. ИЖЕ ДЦЈЕ I10HA\ETh 

27 СЕСтроу c b o io no Ц|(т0ци или по л \(д)т е - 
ри CBOIEI1. II ВИДИТЕ СрДЛ\ОТОу IEIE. И ТД 

ВИДИТВ CpAAXOTOIf ΙΕΓΟ ПОНОШЕН1ПЕ lECTh.
I / \ ******

30 ДД ΠΟΤρΈΒΙΙΤΛ CE WT\h/ рОДД ТОГО.

0 ChrpkuiHBllJHllA\h Ch TETKOIO.
СЗт(в) ЛЕВИТИКД .Л~Д. Срдл\отш CECTphl

33 до(тв)цд ΤΒΟΙΕΓΟ. ИЛИ Л\(д)тЕрЕ ΤΒΟΚΙΕ.

дно име своме оцу - та. пошто осквр- 
нављује, спаљсна да будс на огњу.
29. 0 жени која чини блуд са скотом 
ИзЛевитске (кн.иге). Ако жена при- 
ступи било ком скоту, жслећи да (блу- 
дно) буде с њим - да убијете жену и 
τν скотину.
30. 0 крвомешатељу са својом мајком 
Из Левитске (књиге). Нико да не уђе 
код било ког свог сроднлка да откријс 
голотињу (срамни уд). Ја сам Господ. 
Голотињу оца свога: и голотињу мајке 
своје не откриј. јер ти је мајка.
31. 0 ономе који чини Грех са својо.ч 
маћехом
ИзЛевшпске (књпгс). Ако ко спава са 
женом свога оца - обоје смрћу да стра- 
дају. јер откри голотињу оца свога.

32. О оноле који почини блуд са сво- 
јом кћерко.ч ц.аи са унуком 
ИзЛевитске (књиге). Не откриј голо- 
тињу кћери сина твога илн кћери 
твоје.
33. О ономе који чини Грех са својом 
сестром
Из Левитске (књиге). Ако ко узме 
сестру своју по оцу или по мајци сво- 
јој. и види њену голотињу - сра.мота је. 
да се униште од (стране) тог рода.
34. 0 оно.ие који је саГрешио са те- 
тком
Из Левитске (књиге). Не откриј голо- 
тињу сестре оца твога или мајке твоје.

* 3. Мојс 21, 9 ' 3. Мојс 18, 23: 20. 15: 2. Мојс 22, 19 3. Мојс 18. 6-7 3. Мојс 18. S
......3. Мојс 18, 10 ........ 3. Мојс 18. 9
3 влоудк творЕфии ск скотомк. гр. άλογτυοµένη I 4 л е в е т и к а  Р Μ i 9 л е в е т н к д  Р М 11 ккнн- 
детк] в а н и д е т борт.-јез. црта Μ 112-13срдлкотш и.’(тн)цд... скокк] срдл\отм л \(а )т (е)р« с в о и к  
и cpArtvsThi w (t e )u a  с к о к г о  и н в . C I 15 0 испуштено у Р I 16 л е в е т н к а  Р Μ I 20 створнвшилкк Р 
21 вноукок»] ογιιογκοιο Р С Μ I 22 л е в е т н к а  Р Μ I 26 л е в е т и к а  Р Μ I 30 дд потр квнтл... того. 
έξολοΟρευΰήσονται µεταξύ γένους αυτών AL Β 93 I... ένώπιον υιών γένους αυτών CS 1117. ΕΒΕ 
1377 I... έκ του γένους αυτών V 1167 I... µεταξύ γενεάς αύτών CS 1121 131 Ο испуштено у Ρ , 32 
ΛΕΒΕΤΙΙΚΑ Ρ Μ

13



n e шт(к)крк1икшн. своиство1 бо  w t (b )- 
KpklBUIA rp li^k ПОНЕСЕТД.

3 0 Chrp*klilAK>l|lllA\k Ck CBOIEIO CHk^OK». 

СЗт(к) ЛЕВИТИКА .ΛΕ. ill|JE КТ0 CHHTk Ck 

СВСЧЕК5 CHk^OK» СкЛ\ркТИ1О дд ОуЛ\рЕТД

6 WBA. 1ДКО НЕЧкСТШЕ СТВОрИСТД.

СЗ П0ИЛ\к1Ш1Л\к ЖЕНС^ БрДТД СВО1ЕГО.

С9т(к) л е в и т и к а  .лг. А\оужк а ц је п о и -
9 Л\ЕТк ЖЕНОу врлтд СВСЧЕГО. НЕЧИСТОТА 

»ЕСТк. срдлхото^ ВрДТД СВСЧЕГО WT<k)- 

KpklAk ИСТк. БЕ^кЧЕДНИ ДА О^ЛХрО^Тк.

12 G3 1КМЕЛ\ШИЛ\к ДкЦЈЕрк ЖЕНк! CBOIEIE. 
СЗт(к) ЛЕВИТИКА .Λξ. ИЖЕ ДЦЈЕ ПОИЛХЕТк 

ЖЕНОу И ДкЦЈЕрк КК. БЕ^АКОНИИ lECTk.

15 WrHEASk ДА СкЖЕГО^Тк И ТОГО И ТОК>. | 
СЗ СкГр-кшкШИА\к Ск ДкЦЈЕрИК» ΜΑψΕξΒΙ 

СВСЧЕК.

18 СЗт(к) ЛЕВИТНКД .ΛΪΙ. СрАЛХОТШ ДкЦЈЕрЕ 
ЖЕНк! \Д’(тк)цл ТВО1ЕГО НЕ 99т(к)крИ1£ШИ. 
КДИНОГО БО ку(т0ЦД СЕСТрД TBOIA JECTb. **

21 СЗ ПО11Л\АК>Ц1И1Л\к ДВ^ СЕСТр-кнИЦИ. 

СОт(к) ЛЕВИТИКА .л<>·. Женм НД СЕСТрф^ 

К1£ IIЕ ПОИАХЕШИ. pEBUOyiETA БО ПрОТИВОу
24 СЕБ^. НЕ иит(к)крк1ИШИ СрДЛ\ОТБ1 IEIE С 

HEIO. и 1е ц је тои живк с о г ц јш .
0 СКГр-кшАК>Ц1ИЛ\К Ск стркжок».

27 СЗт(к) ЛЕВИТИКА .м. Срдлхотм врдтд 

и?(тк)цд ТВОИГО НЕ Ц.’т(к)крк11ЕШИ. И Кк 

ЖЕЦ-к КГО НЕ БкНИДЕШИ. СрОДНИКк БО

30 твои lECTh.*...........

СЗ прочил\к сродкств!;.

СЗт(к) ЛЕВИТИКА .ЛХД. ИЖЕ ΑψΕ СПИТк С

33 рОДНИЦЕК» СВСЧЕК). СрАЛМЈТО^ СрОДкСТВД

јер ће понсти грех они који су открили 
својство1 (родбинство).

35. О ономе који чини Грех са својом 

снахом
ИзЛевитске (књиге). Ако ко спава са 
својом снахом - обоје смрћу да стра- 
дају. јер безакоње починише.
36. 0 ономе који узима жену свога брата 
Из Левитске (књиге). Нечистота је 

ако мушкарац узме жену брата свога; 
открио је голотињу брата свога - (ако 
су) бездетни, да се усмртс.
37. 0 ономе који узима кћерку своје жене 
Из Левитске (књиге). Безакоње је ако 
ко узме жену и кћерку н»ену - огњем 
да спале и тога и те.
38. О ономе који чини Грех са кћерком 
своје Atahexe
Из Левитске (књиге). Голотињу кћер- 
ке жене твога оца не откриј. јер је ис- 

• ***** 
тог оца сестра твоја.
39. О онима који узимају две сестре 
Из Левитске (књиге). Не узми женину 
сестру, јер ће бити љубоморие; не от- 
криј голотињу њену с љо.м док је та 
• ****** 
јо ш  жива.
40. О ономе који чини Грех са стрином 
Из Левитске (књиге). Голотињу брата 
оца твога не откриј и код жене његове 
не уђи. јер је сродник твој.*******
41. О осталом сродству 
МзЛевитске (књиге). Ако ко спава са 
[с]родницом својом - открио је голо-

3. Мојс 18. 12-13 3. Мојс 18. 15 3. Мојс 18, 16 ” 3. Мојс 18. 17 ....... 3. Мојс 18. 11
3. -Мојс 18. 18 3. Мојс 18. 14

1 ум. и’т(|>)крм1£кши (грешка писара) треба шт/ћЈкрнкши као у Р С М. гр. αποκαλύψεις I своиство 
οικειότητα i 1-2 ц.'т(н)кркш11ЈА. άπεκαλυψαν V 1167. CS 11211 άπεκάλυψας AL Β 93. CS 1117. ЕВЕ 137712 по- 
неатд. αποίσονται AL Β 93. CS 1117, EBE 1377. V 1167 I ποιήσαντες CS 1121 13 ΟΗκχοκ» c b o ie io и н в . P Μ I 
ίΗΑχο» орт.-јеч. црта Μ ! 4 λ ε β ε τ ιικ α Ρ Μ ί 6 ια κ ο нсма rp. I н е чв с т и и створистд. ήσέβησαν V 1167 1 
ήσέβησαν ένοχοι εισίν AL Β 93. CS 1117, ΕΒΕ 1377 I ένοχοι είσιν ήσέβησαν CS 1121 17 поклпииимв С Μ I 
8 л е в е т и к а  Ρ \f I 11 бе с  ч е д н и  С. άτεκνοι I 12 поимвшимв Ρ СI 13 л е в е т и к а  Ρ Μ 114 двшЕрк] дврв (!) Μ 
гр. ι)υ-/ατέραν V 1167 I µητέραν AL Β 93. CS 1117 ΕΒΕ 1377, CS 1121 115 н1 нема Ρ С Μ I το»] τον С. τκκ> 
Μ. гр. αΰτας (µ η .) 16 свгр-кшившилцв) Μ 118 л е в е т и к а  Ρ Μ I СрАлхотм] рдмоти Ρ (испуштено Ο) 118-19 
ум.двцЈЕре ж е н м .ΟυγατροςγυναικόςALB93.CS 1117.ΕΒΕ 1377.CS 1121,yV 1167γυναικόςύυγατρός. ж е - 
η κ ι дмрЕрЕ ннн. Ρ 20 v m. СЕСтрл. άόέλφή AL Β 93. CS 1117, ΕΒΕ 1377. CS 1121, y V 1167 грешка - αδελφός I 
22 лЕВЕтикА Ρ Μ ; 23-24 ρε β ιιο ιί ε τ α во протнвоу ε ε βΙ, гр. αντίζηλον I 25 н нема гр. I 26 св стрвшсчо. гр. 
εις γυνατκα θείου 29 ве нема Ρ 31 нрочЕл\в Ρ I 32 л е в е т и к а  Ρ Μ I 33 родницЕК»] свродннцЕк» Ρ М
1 Отуда им. својта.
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6

9

12

15

18

21

24

27

30

c k o ie po шт(0крм. ΓρΗχκ свои приили- 

ТА. СМрЕТИК) ДА 0γΛ\ρΕΤΑ .

Ο ΤΚΟρΕψΗχΚ ВЛОуДБ Cb CKOTOMb.

Qt (k ) ЛЕВИТИКА .ЛЧ5. fiCAKh СПЕИ Cb CKO" 

t h iio k » смрктик» ДА ογΜρετκ. H ИЖЕ 

ΑψΕ ДАСТЕ ЛОЖЕ CBOIE Bb 4ΕΤΒρ11ΙΟΓΜχΚ. 

сл\рвтп1О ογΛ\ρετΒ и с а л \в и с к о т и н а . II 

□ твораримк Блоудв cb л\оуж’скол\в 

нолол\в.
1*)т(к) ИС^ОДА .Л\Г. ИЖЕ ΑψΕ CilHTb С 

Л\О^ЖкСКОЛ\В ПОЛОМК. ЛОЖЕ ЖЕ1ЊСК0 

A\pb^OCTb творш WBA ДА ΟψΜρΕΤΑ.

0 ОуБИВА1ОЦЈИЛ\к. ИЛИ НИ Bb ЧТОЖЕ 

TBOpELJJIA\b СВ01ЕГ0 рАБА.
СЗт(к) ИС^ОДА .л\д. Ηψε кто о^ддритк 

рДБА ИЛИ pABblHIO СВОК> ЖБ^ЛОЛХБ. И θγ~ 
Л\рЕТк WT^b) ρ8Κ0γ ИГО. A\bCTHK» WT^b)- 

A\bCTIiTb CE ΙΕΛ\θγ. ΑψΕ ЖЕ ЖИВБ БОуДЕТК 
1ЕДИ11к A(b)nb ИЛИ ДВА. NE WT(b)rt\bCTHTb 

**♦»
СЕ :ЕЛ\8 СрЕБрО ВО ΙΕΛ\θγ )£CTb CBOIE. 
Ο ύγ,\ΑρΐΙΒΐυΐΙΛΜχ Bb БОИ ВЛИЖШАГО. 
(ϊ)τ{0 ИСХ<ЈДА .Λ\Ε. ΠψΕ котордктд CE 

ДВА лхоужд. И оуддритљ №ДИ№ БЛ1ЖНГА- 

ГФ СВ01ЕГ0 KArt\EHEA\b. ИЛИ ПЕСТИК» И NE 
OyAVpETb. ЛЕЖЕТЉ ЖЕ HA WApt ΒΟΛΕ. H 

ΑψΕ BbCTABb ЧЛОв (1ј)к В ΠΟχΟΑΝΤΈ Bili 

HOAbHHpAIE CE ПАЛ1ЦЕ1О. БЕ^ BIINbl lECTb 

OyAApUBblH ΙΕΓΟ. ШБАЧЕ !ζΑ fipA^AbllbCTBO
*****

ΙΕΓΟ Η ϊζΑ ВрАЧЕВАНШЕ ДА ВДАСТВ.
Ο ОуБИСТВ^ ΒΟΛ Η^ΛλΒ И HEBOAII^ASb. 

.л\г. СЗт(в) и с х о д а . ΠψΕ охддритв κτο 

Ц-к|кО1ЕГО 11 ΟγΜρΕΤΒ.1 ΑψΕ ЖЕ ΝΕ χΟΤΕ

тињу сродства свога: грсх свој да 
при.ме - смрћу да страдају.
42. 0 онима који чине блуч) са скотом 
Мз Левитске (књиге). Свако ко спава 
са скотином - с.мрћу да страда: и ако 
ко да своју постељу четвороношцима 
- смрћу да страда и сам и скотина. ' 
43. О ономекоји чини блуд са.чушким 
полом
Из (књиге) Изласка. Ако ко сиава са 
мушким поло.м - гнусност је учинио 
женској постељи; оба да се усмрте.
44. О ономе који убија нли уншитави 
свог роба
Из (књиге) Изласка. Ако ко удари 
роба иди робињу своју штапо.м и умре 
од његових руку - казном да му се 
узврати; а ако ли жив буде један илв 
два дана - да му се не узврати. јер му 
јс (роб) сопствено сребро.
45. 0 оно.че који у тучи удари ближњег 
Из (књиге) Изласка. Ако се свађају 
два мушкарца па један удари каменом 
или песницо.м свога ближњега и не 
умре, а болујући лсгне на постељу. те 
ако уставши човск корача напољу. 
подупирући се палицом - без кривице 
је онај који га је ударио. Међути.м. да 
да за његову дангубу и за лечењс.
46. О убиству, хотилшчном и нехо- 
тимичном
Из (књиге) Изласка. Ако ко удари не- 
ког те умре - [смрћу да страда].1 Ако

'З.Мојс18,6 ”З.Мојс18.23;2.Мојс22.19 З.Мојс 18.22 2. Мојс21.20-21" 2. Мојс21,18-19
2 дд нема Μ13 0... скотолњ, гр. Περί κτηνοβατών I τκορειµιιχκ] ткорецЈинли С 4 л е бе т и к ј Р М ум. 
лЕвитикд, гр. Εξόδου I c iie h ] с п е Р14-5 с к о т н н е» Р I 5 дд нема Р М ! 6 чЕткЕр-кнопихн М ~ сд-Λνρετι,] 
дд 0Vrt\pETh СI и сдл\к и скотинд. άµψω V 116718 τκορΕίµιιχκ Р С Μ18-9 О... пололш. Περί (ζσελγων 
V 1167, CS 11211 Περί ασελγών ήτοι άορενοφΟόρων CS 1117. ΕΒΕ 1377 110 v m. исусдд. Εξόδου V ! 167. 
у ΕΒΕ 1377, CS 1121 του αύτοϋ (η. Λεύιτικου) I спитк] спнтитк (!) грешка у Μ ’ 12 творш) стксрн Р 
С и гр. - έποίησεν I 13 ονκιικΛ»ψιιχκ М, гр. φονεύοντας (једн.) ни вк ч т о ж е ] н и чт о ж е РМ 13-14 
или... τκορεψίΛΐΒ, ή περιµέλος (sic) ποιουντοςCS 1117. ΕΒΕ 1377. V 1167, CS 1121 I 16 жв^долмЈ но 
ЖЕЛ\' илн ЖВ7ЛОЛ\К Р, гр. έν οάβδω I 18 ж е  нема С, δε CS 1117. ΕΒΕ 1377. CS 1121. a V 1167 нема 20 
ie a iw ] rtioy· MI 22 которлктд' c e . λοιδορώνται I 23 ум. оуддрнтв кдинк. ιρ. παταξωσι (мн.) 23-24 
влиж‘н1Его Μ I 24-25 н е оулхрЕТк] оулхр ктк С. гр. µή άπο'Οάνη CS 1117, ΕΒΕ 1377. V 1167, CS 1121, a 
y AL B 93 άπούάνη I 25 л еж и т ' C I бо л е  нсма гр. I 27 подћинрлк с е п л л 1ц е к >. гр. έτα ράβδω 29 крл- 
ч е в д нш е ] врдчЕШИЕ Р CI к д д с т к ] в в '4\д с т к  CI31 СЗт(в) нсходд ,rt\s. Р М 32 н ђ к с и г о ] н ккого Р С 
о\'л\рЕтк. гр. άπούάνη, Οανάτω ύανατούσΟω I 32 у.м. а ц је ж е . ιρ. ό δε
1 Ту је прекинут тскст y V 1167.
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нк б(о г)к пр-кдлстк кго кк роуц4; кл\оу 

ккдддетк л\-ћсто. ιιε оупкжити тал\о  

3 ОуБНКкШ. Αψε Ж£ КТО НДПАД6ТК НА БЛИ" 
жшлго оукнтн кго χοτε. и прив^гнетк 

кв жрктвкникоу Λ\οκΛ\ογ. ιιε приилитк 

6 ΚΙ’Ο ΟγΒΗΤΗ.
Ο MfBiiHCTB-k. 4λ ο β(Ίϊ)κ α η c k o t a.

СЗт(в) лгвитикд ,лц. Члов(-к)кк чло- 

9 к(к)ккк нжг Αψε ογΒίΒετκ Α(«γ)ωογ чло-

Β(404ογ и (ογ)Λ\ρετκ. сл\рктик> дд скон- 

чдкт’ се. (и) Αψε кто πορΑχιιτκ скотиноу и

12 «MfMpETk. ДА КМт(0ДАСТК д(ох)шоу 7,А 

д(о[)ш«|\ II Αψε КТО ДАСТВ ПОрОКВ БЛ1Ж- 

ΗεΛ\ογ г ако ж е створи ил\оу. противоу 

15 τοΛχογ да створитв εε илхоу тдкождг.
G3 св-кд-ктглвств-кхк и w πρ^ρειιιιιιχΒ.

СЗт(в) числк .ми. BCAKL· nopA^IIBhlll 

18 д(о()шоу св-кд-ктгли да ογΒΐιιετΒ оувив- 

шаг о . и св^д-ктглв идинк ιιε св-кд-к- 

τεΛκοτΒογιετίι н а  оул\р'кти

21 №и. и ιιε πριιΐΛ\ετκ и^бавлеки г д '<а до^- 

шоу ОуБИВШАГО. ΙΙΟΒΙΙΗΙΙΟγ ιεΜογ соу- 

ψογ. ογειιιειιογ бк ј ти . и κε прниллгтк
24 1цба | Ιβλ ε η ηµ . мкожг в-ћждти ιεΛ\ογ вв 

грддв ПрИБ^ЖИЦЈА. И ПАКШ ЖИТИ НА Ί£- 

м (е)лн .

27 0 св^д^тглихв и лнжи1хв св^д-ктЕ- 

Λεχκ.
С3т(0 втордго ΙζΑΚΟΙΙΑ ,л£&.. Пр-кдв 

30 дв-кл\А или трвл\и св-кд-ктгли ογΛψετΒ

χοτειι ογΛ\ρ4τΗ ιιε оулхргтв кдинолхох 

€Β^Α^ΤεΛΒ€ΤΒθγΚ>ψθγ. и роукд св^д-к- 

33 тглв дд Боудгтк ιια немн. пр-кждг 

ли не хотећп. него га јс Бог предао; 
н>ему у руке, прспустио - убица тамо 
(у том случају) да не бежи. А ако ко 
нападне ближњсга, хотећи да га убијс, 
па (тај) прибегне мом жртвенику - не- 
ће га узсти да се погуби.
47. О убиству човека и скота
Из Левитске (књиге). Ако ко од љу- 
ди смртно угрози живот човека те 
умре - смрћу да сконча. [И] ако ко 
смртно удари скотину те липше - да 
врати живот за живот. И ако је ко 
бацио љагу на ближњега - онако ка- 
ко му је учинио, заузврат исто да се 
учини њему.
48. О сведочењима и о превидима 
Из (књиге) Бројева. Свак ко лишава 
живота (некога) - [уз] свсдоке да 
убије убицу, а један (само) сведок не 
сведочи за погубљење живота. И не 
примите откупнину за живот убице; 
будући да је крив - убијен да буде. Не 
примите откупнину ни уколико по- 
бегне у град уточишта да би опет жи- 
вео на земљи.

49. О сведоцима и лажним сведоцима

Из ДруГе (књиге) закона. Пред дво- 
јицом или тројицом сведока да се 
погуби онај кога треба погубити; да 
се не погуби (пред) једним (само) 
сведоком. И рука сведока пре свих да

' 2. Мојс21. 12-14 " 3. Мојс24, 17-19 4. Мојс 35, 30-32
2 ЕкдддЕТк rt\icTO. δώσωσι τόπον (идиом) AL В 93, ЕВЕ 13771 δώσω σοι CS 112113 н апддете h a] оусивкт 
БлнжнгАго ндпадете оУБити *го  Р14 ογβΗΤΗ иго χοτΕ, άποκτέϊναι αύτόν CS 1121 I άποκτέϊναι αυτόν δόλω 
AL Β 93. CS 1117. ΕΒΕ 1377 I 5 ум. Kh, гр. άπό I ум. η ε приилитк. ού λήψη CS 1121, y AL B 93, CS 1117, EBE 
J377 λήψη 1,8 леветика P Μ I 8-9 4Λθκ(ί)κΕ, 4λ ο β(ϊ )κ κη нж е ац ј е . άνύρωπος άνθρωπος ΰς άν AL Β 93 I 
Ανθρωπος δς άν ΕΒΕ 1377 I Έάν άνθρωπος άνύρωπος δς άν CS 1121 I 9 WGHiETh, πατάξη I д(оу)шоу. гр. 
πάσαν ψυχήν AL Β 93. ΕΒΕ 1377, CS 1121 111 Αψε κτο] и Αψε κτο P С Μ и гр. - και δς άν I ιιορΑχιιτκ. 
πατάξη i 16 св-кду^/тгл^ств^к Μ. гр. µαρτύρων ! ιιρίχρειιιίΗχκ. παροράσεων 118 свкд^тгАИ, гр. διά µαρτύ-
ρων CS 1117. ΕΒΕ 1377. CS 1121; AL Β 93 нема διά 121 πρΗίΜετι», ληψεσύε (µ η .) AL Β 93, CS 1117. ΕΒΕ 1377 I 
23 ογοιιιειι^· bh it h . αναιρεύήναι ύανάτωγάρ ύανατωύήσεται AL Β 93, CS 1117, ΕΒΕ 1377, CS 1121 I и нема 
(. Μ. AL Β 93. CS 1121; και има CS 1117, ΕΒΕ 1377 I прннмгтћ] πρΪΗΜίτε Μ, λήψεσύε (µ η .) AL Β 93. CS 
1117. ΕΒΕ 1377 ! 24 и ко ж е нема гр. ί 25 прнБ^жишд. των φυγαδευτηρίων I н нема гр. 130 трклхи] тр-кл\д Μ I 
св-кд-ктглн] св-кд-ктли (испуштено ε) P 133 пр-ћждЕ] и нр-кждЕ М
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ficii^h ογ/ирктвити кго. и роукд вскхк 

Л1одии послкждЕ. и^м-ктЕ логкдккство 

3 Шт(к) ВАСЕ 0ΑΛ\ΐχΚ.

lik ογετΊί,χΒ двок» или три св-кд-ктЕлв 
СТАНЕТк ВСДКк Гл(дГ0л)к. ΑψΕ ЖЕ СТАНЕТк 

6 СвкдктЕЛК ИЕПрДВЕДкНк ΙΙΑ члов^)-

КА. Гл (а ГОл )е HA Нк НЕЧкСТШЕ И СТАНЕТА 

ДВА 4ΛΟβ (4ϊ)κ Α ИЛ\АЖЕ 1ЕСТк пр-ккосло- 

9 в ш е . прћдк во(го)л\в и пр-кдв икр-ки и 

пркдк С0уДШАЛ\И. И ИСПШТАНЈТк С0удИ1£ 

И^в кствно. И СЕ СВ-кд-ктЕЛк НЕПрДВЕДкНк.

12 Свкд-ктЕЛкСТВОВД НЕПрАВДМр ЕкСТА ΙΙΑ 
врлтд СБ01ЕГ0 ЈЦЛтћтЕ A0\fKAEktTE0 \Мт(к) 

ЕДСк CAAvkxb.

15 СЗ чдрод'кихв. и вв локдн-кхк влкшк- 

ΓΓΒΟγΙΐΟψΗχΚ. И W WSABHUIJ-kxk.

&‘)т(к) ЛЕВИТИКА .ίϊ. Ne ПОСЛ^ДкСТВОу- 

18 ΙΕΊΈ Вк Л0КАНИ ЕЛкШкСТВ0уК>ЦЈИЛ\к. И
WBABHHKOMb И ЧДр0Д'киЦЕЛ\к. NE ПрИ~ 

Л-кпИТЕ CE WCKBpbHHTM CE С НИЛХИ. ΑίζΒ 

21 г(оспод)к в(ог)к ВАШк. д(с>х)шА ИЖЕ ΑψΕ

ПОСЛ’кдоу1ЕТк. Вк Л0КАНИ1 ВЛКШкСТВОХ“ 

101|ЈИЛ\к. И WEABHHKOMk И ЧДрОД'к|ЕЛ\К.

24 1АК0ЖЕ шт(к)стоупити >1 БЛО^ДИТИ Вк 

СЛ-кдк ИХк. II0CTABAI0 ЛИЦЕ Л\О1Е НА 

д(оу)шоу тоуоу. и ΠΟΓΟγΒΛΚ) К» шт(к)

27 Л10ДИ1 ΙΕΙΕ. И Л\о\ржв ИЛИ ЖЕНА ΑψΕ ПрИ~ 

ВЕДЕТк И БОуДЕТк Οχ ΝΕΓ0 Вк ЛОКАНИ 
ВЛВШкСТВ01£И.(!) ИЛИ WEAENHKk ИЛИ ЧА~

30 род-ки. ДА ОумркТЕЕТк СЕ. КДЛ\ЕНИ1£Л\к 

П0БИИТЕ ΙΕ. ПОВИНкНИ Б0 СО^Тк.
Кон‘цк '4АПОЕ’кдИ БОЖИИ.

буде (дигнута) на њега да га усмртс, 
а на крају рука свег народа. Избаци- 
те дукавство из вас самих.
На исказима двојице или гројице 

сведока да почива свака рсч. Ако пак 
устанс неправедан сведок против 
човека. приписујући му безакоње. и 
стану два човска. који су у распри. 
пред Богом и прсд свештеницима и 
пред судија.ма. те судије тачно испи- 
тају и. гле - неправедан сведок све- 
дочио је неправду: устао је лротив 
брата свога. [па] избаците лукавство 
из вас самих.
50. О врачарима и онима који \ тр- 
бух Гатају, и о чарооњацима
Из Левитске (књиге). Не следите 
они.ма који у трбух гатају. и чароб- 
њацима и врачарима. не прилепите 
се да се са њима оскврнавите: Ја сам 
Господ Бог ваш. Ако која душа сле- 
ди онима који у трбух гатају. и чаро- 
бњацима и врачарима тако да [крене] 

и лута по њиховом трагу. поставић\ 
лице моје на ту душу и истребићу је 
из њеног народа. И ако мушкарац. 
или жена. доведе и будс код њега 
онај ко гата у трбух. или чаробњак. 
или врачар - да се усмрте; ка.мењем 
да их побијете јер су криви.

Крај заповести Божјих.

* 5. Мојс 17.6-7 ·’ 5. Мојс 19. 15-19
2 п о с а^ж д е ] и п о с а^ж д е  Μ I ιΐ!ζΑ\4τ£. гр. και έςαρέΐιε I ум. а ^-к а в к с т бо . гр. τόν πονηρόν 3 в tk 
Μ I 4 τριι] τρΐχΕ С. гр. τριών I 5 с т д н е т е ] НЕпрдведкНк с т а н е т к  Р. гр. στιζϋήσεται ' 7 γλ (α γο α )ε  
h a  iib. καταλέγων αύτοϋ ΕΒΕ 1377, καταλέγων αύτω CS 1121 I 10-11 и<в4сткН0 соудшЕ инв. 1’ Μ 
11 c e , ιδού I НЕпрдвЕДЕНк Ρ I 12 св кд^тЕлнствовдв^к) Μ I 13 и^лгктЕ. rp. και έςάρεϊτε CS 1117. 
ΕΒΕ 1377. CS 1121 I лоукдвство. τό πονηρόν CS 1117. τον πονηρόν ΕΒΕ 1377. των πονηρών (!) CS 
11211 15-16 Βκ ΛΟΚΑίιΐχκ κΛκωκττΒοι,-κ'ψιιχκ. rp. έγγαστριµυύών I 16 ιι нема Ρ. гр. има - κάι Ο 
ωοΒΑΒ ίιιιιιΙχΗ Ρ. rp. Περί... έπαοιδών I 17 λ ε β ε τ ιικ α  Ρ Μ I 17-18 η ε 1кчл1дкСТВоунтЕ Ρ Μ 19 н 
нема С I ιι чдрод ЕицЕлхк нема rp. I 23 ιι чарфд4>£л\к нема rp. 24 ум. w t ^c t c v iih t u  (!). rp. 
έκπορεϋσαι CS 1121. έκπορνεϋσαι (!) AL B 93. CS 1117. ΕΒΕ 1377 25 iio c t a b a io , rp. επιστήσω I 27 
ум. Αίµε. rp. δς αν 127-28 у.м. прнвЕДЕТк ιι всудггк оу η β ό . гр. ^ένηται αύτω I 28 и БоудЕтв нема 
СI 29 ум. BrthiiikCTBoiEH грешка писара. треоа влкшкствоусн као у Р С М. гр. έγγαστριµύΟοις
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Никитм ΛΜΐιιχΑ и ιιρε^κγτερΑ л\ондстк1рд 

стс^диискдго. пореклолиЈ сти-о-итд к

3 ллтинолхк w wnpkcHKivk^h .a v o ·.
Πψε KCTk BK TEG-fe pA’<OVA\k рЕЧЕ и прк- 

A\O\fДрОСТК. Wt (k )k £L|1AH бл и | |жнЕл\оу Η

6 Н£ Вћ^БрАНИШИ словесс Вк Βρ+ϊΛ\6. πετρκ 

Ж£ ΒρκχθΒΚΗΗΑ\Β CTApklilllllHA. ΤΑΚΟ 

повЕл-квА» г л (а г о л )е т к . г о т о в и воуд-ктЕ

9 κκ \ντ(κ)Β^τογ присно. b c a k o a x o ^ про- 

£ΕψθγΛ\θγ WT(k) BACk СЛОВЕСЕ. ДА II AXkl 

OXfBO НЕ ТкЦЈИ! ρΑ’40γΛ\Α И 11Од (о )бНАГО
12 \ντ(0Β^ΤΑ 1АВИЛ\’ СЕ рИЛ\Л1АНОЛ\к. н(к|)- 

ΗΙΑ К НАЛ\к ПрИШкДШИА\'. Бл (а )г ОГО~ 
B^IlHklAVh и’(тк)цЕЛ\к И БрАТОЛ\к ВАСИАИ"

15 КЛ\к. Пр'кжДЕБк1ВШИЛ\к ИГО\гЛ\ЕНОЛ\к. 

ТАЛ\О Вк AVOHACTkipiI с (в е)т (а )г О БЕНЕ~ 

ДИКТА. Св(Е)цЈЕНк1Л\к Λ\ΗΙΐχθΛ\Β. И б(о )“
18 ГОА1ОБИЕк1Л\к кп(и)с(коу)пол\к БАр- 

СКВ1Л\к. простирдк>ЦЈил\к НАЛХк ιι4κκιχκ 

ГЛАВк ВК^ИСКАНИК. ИЖЕ Вк Цр(к)кОВ<к)-

21 η4λ \β ιιχκ £Β(ε)τ(ιιτε)ΛΕςτΒ4 СкврвшА- 

№Λ\κιχκ. ρεκογ же w χνπρ’ΚαίιιΙχκ и w 

соуБотн-кл\к пост^. и w BpAirk Ηΐερ4-

24 ИСЦ^ЛХк. И 1ЕЖЕ Вк Вр'кл\Е ВСЕЧкСТкНАГО 

п о с т а . творилхкНЕ w t (b ) ιιιιχκ по всг 
д(в)ни СВркШЕНк! САО^ЖБк). ΤΑΚΟ К НИЛ\к

27 по свркшЕноллоу (!) ддровдшно с(вг)- 

ТАГО | д(оу)хд СЛОВО ТВОрИМк. НАЧН^ЛХ' 

ЖЕ СИЦЕ.

30 Мо\(ЖИ римвсции. 1ЕЛИЦ1 ЖЕ К НАЛЛк 

ПрШДОСТЕ. И КАИЦИ Ж8 Вк ГрАД^Хк НА- 

ιυπχκ живгтг. в^дитг гдко в а л х к в^р-

Пр. Соп 15.23; Проп 8. 5 1. Пстр 3, 15

49. Никите монаха и презвитера 
СтудитскоГ манастира, пореклом 
Ститата, Латинима о опреснацима 
Ако у теби има разума, рече Пре- 
мудрост, одговори ближжсму и не 
забрани речи у (право) времс. А 
Петар, старешииа врховнима, под- 
стичући тако. говорп: „Свагда спрем- 
ни будите на одговор свакоме који од 
вас тражи реч“. ’
Да се и ми, дакле, не покажемо праз- 
ни разума и прикладног одговора 
Римљанима који су сада дошли к на- 
ма, (заступљени) побожнпм оцем и 
братом Василијем, ранијим игума- 
ном свештеним монасима тамо у ма- 
настиру светог Бенедикта. и богољу- 
бивим епископом барским. који нам 
шире неке спорне Главе што се у њи- 
ховој црквеној јерархији врше. Па да 
кажем: О опреснацима и о посту су- 
ботом, и о браку свештеника, и то 
што у време Свечасног поста свим 
данима творе, по свом, целе службе. 
Тако им, по даровању [одозго] Све- 
тога Духа. држимо слово. А почи- 
њемо овако:

Људи Римљани - сви пак који сте к 

нама дошли, а и сви који живите у 
нашим градовима, знајте да вама, бу-

1 и нема Р М, гр. има - καϊ I про^вутЕрд Р. гр. πρεσβυτέρου I 2 сти-о-дтд С. сти-оутд М. гр. του 
ΣτηΟάτου I 2-3 к лдтиномћ нема ЕВЕ 1377 I 3 .a v o . нема С. у Р на белини десно I 4 и нема Р С М 
и гр. I 4-5 пр^л^дростк. ή σοφία ЕВЕ 1377. ό σοφός ЈР I 6 в^врднишЕ С, κωλύσης ЕВЕ 1377 I вк 
вр-кли έν καιρω ЕВЕ 1377. έν καιρω σωτηρίας ЈР I 9-10 прссЕЦ1ол\к Μ I 10 вдсв] в'сн Μ I с л о в е с е . 
λόγον ЕВЕ 1377. λόγον περϊ της έν ήµϊν έλπίδος µετά πραότητας καϊ φόβου ЈР 115 пр'кждЕВК1вшил\к 
игоул\Енол\к. гр. προηγουµένου I 17 с в (е)ц је н к 1а м Ј ш с в (е)ц је н м л \в Р С М, гр. ιερών I 24 и нема 
Р .Μ I 26 сврвшЕнм] скврвшЕНИИ Р С Μ I 27 ум. ΕΒρκιιίΕΐιΟΛίοχ трсба c b l iu jh ie mo y  како је у Р С М и гр. 
- άνωθεν I 28 творилм». ндчнкм', ποιούµενα αρςώµεύα ЕВЕ 1377 I ποιούµεόα, τοϋτο αύτοϊς ... 
εύδιακρίνοντα. ’Άρξοµαι ЈР I 30 римксцин. 'Ρωµαίοι I 31 и нема Ρ I 32 ж и в е т е . в-кдитЕ. ένδηµεΐται 
ϊστε ΕΒΕ 1377. ενδηµείτε φιλευσεβεΐς καϊ φιλακροάµενες... κατευφραίνουσιν, ϊστε ЈР I в 1;д 1;т е  Ρ

1 Β. даље стр. 381. нап. 8.
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ΙΙΟΛλΚ соуцили». и w t (e ) Х<ри)с(т)д по- 

5ζΒΑΙ1ΟΛ\Ε. НИЧТОЖЕ WBtjlE Cb ИЈОД^И" 

3 CKLIMH ΒΕΤ'χΒΙΛΜ ШБЕ1ЧАИ. Др'квЛЕ AOfjpii

ΛΕΙί гитвагки ΟΛΟγ/ΚκΙ Ιΐχΐι WTpiIHOEEIlii 

w t (e ) β (ο γ)α . h пр^жде прииљствшд 

6 СЛОВОу. 1АК0ЖЕ BMIHIOTh ИЖЕ НД НЕ IACIIO

ИрорИЦДВШЕ. НИ 1ЕДИНОГО ЖЕ SAME ШБЕ" 

||1е н и 1Д. 1ДКОЖЕ ре ч(е)н о b e ic (t e ). С<К1>- 

9 ΙΙΟΛΧΕ ΕΟγψΕΛΧΕ св+»тоу и д(к)ни II СВО"

БОЖДЕШИЛХ’ CE Wt (e ) сћнИ '-ζΑΚΟΙΙΑ.1 И 

T'krt\E И ΙΕψΕ ВЕ ТЛ\’к И ВЕ ciiHH скдЕ" 

12 1|ЈЕЛ\Е HIOA-kuWb посл^довдти. тво- 

рЕ1|ЈИЛ\ БО ВАЛ\Е И ГАДМрЦЈЕАЛЕ ΕΙίχΕ WI1" 

picHEKEL И ПОСТЕЦ1ИЛ\’ CE ВЕ COyBOTEI.

15 творити под(о)вно IECTE ВСДЧЕСКЕ1. и 

ХРДНИТИ ίζΑΚΟΙΙΕΙΙΑΙΑ. И СЕГО ρΑΒΟΤΕΙ ·ζΑ- 
пр'кџЕншд. н е н е под(о)вно к с т в т о г о

18 творити СВОВОДНЕ1ЛХЕ НАЛХЕ. ΑψΕ OVBO И 
ΙΕψΕ WnpicilEKEE W рИЛ\Л1ДНЕ при||чЕ- 

ψΑΙΕΤΕ СЕ. И ΙΕψΕ ПОДЕ ckllUK» ^ДКОНА

21 IECTE. НЕ в(о)жИ1Е ЖЕ СЛОВЕСНЕПЕ И ЖИ" 

ΒΕΙΙΕ. и н а л \е в-кровдвшимк члов^)- 

КОЛ\Е. НАСОуЦЈНћПе ЖЕ И 1ЕДИНОСО\(ЦЈНЕ11Е.

24 1ЛК0ЖЕ НАСМрЦЈИИ χΛ^ΒΕ. ПрОСИТЕ СВЕ1ШЕ 

HAOipiiCTE СЕ.

ЧТО ВО IECTE ΗΑ€θγψΗΙ ΑψΕ 1ДКО НЕ HAME 

27 ΙΕΑΒΙΙΟΕΟγψΕΗΕ. ИН’ ЖЕ НИ1ЕДИНЕ HiiCTE

НАЛ\Е 1ЕДИНОСОуЦЈЕНЕ χΛ^ΒΕ. НЕ Т”кл0 

х(ри)с(то)во. ΙΑΚΟ (ЕДИНОСОуЦЉНВ НДЛ\Е 

30 BEICTE 110 ПЛЕТЕСКОМОу 1ΕΓ0 ВЕЧЛОВ^)-
ЧЕНИ10. ΑψΕ ЖЕ СЕд(оу)шЕНО IECTE СО\(ЦЈЕ- 

СТВО НАШЕГО СЛХ-кшЕШПА. ЕЕ НЕЖЕ слово 

33 Wt (e ) NACE WBA'k4E СЕ. НЕ НАСОуЦЈИИ 

дуНи вернима и од Христа позвани- 
ма. нингга није заједничко са старим 
јудејски.м обичајима. који су давно из 
н.иховс левитске службс исправно од 
Бога одбачени и пре доласка Слова. 
како су вапили они који су против ње 
јасно прорицали. Вама. пак. синови- 
ма светлости и дана. ослобођенима 
од сенке Закона' (не приличи) да сле- 

дитс иједно заједништво са тим Јуде- 
јцима који још седе у тами и сенци. 
Ви. дакле. који правите и јсдете њи- 
хове опреснаке. и поститс субото.м. 
свакако творите оно што је слично. и 
чувате [са њима] прописе Закона и 
запрећења (која проистичу из) дело- 
вања овога (тј. Закона). Али не при- 
личи нама слободни.ма то да творимо. 
Ако се још и причешћујете oi~ipec- 
нацима. о Ри.мљани. и даље сте под 
сенком Закона [и једете трпезу Ју- 
дејаца]. а не Божју разумну и живу. и 
нама верујућим људима насутну и 
једнобитну. онако како се одозго нау- 
чисте - да тражите насутни хлеб.
Јер шта је насушни ако није као 
(Онај) који нам је једнобитан? Није- 
дан пак други хлеб није нама једно- 
битан. него тело Христово. пошто је 
(Овај) по свом телесном очовечењу 
постао једнобитан нама. Па ако је са- 
душна бит наше мешавине. у коју 
(бпт) се Слово од нас обукло. онда не

6 нд ne. κατ’ εκείνης ЕВЕ 1377. κατ έκείνην ЈР I 7 прорицдвшс. προφητεύσαντες ЕВЕ 1377. προ- 
φητεύσαντες. Και πρώτον... αύτάς µολυνΟήσονται ЈРI ум. β α λ ικ . гр. ήµϊν (= на.ма) 111-12 с кдецЈ- 
iirtih P C I 12-13 τιιορεψΕΜΕ Μ I 13 ида[ЦЈИл\в C I 14 п о с т е ц је л х е C Μ I 16 ^a k o h e h a m, rp. τά του 
νόµου σύν αύτοΐ$ I рлсоти] рдБмтн (!) C. rp. τής δουλείας 1 16-17 ^АиркџЕни». τά επιτίµια 18 
Αψε ο ιέ ο . έάν ουν ΕΒΕ 1377: ЈР нема I 19 w римлгАне] w орилминЕ P Μ 21 «c t e , ιστέ και 
τράπεςαν Ιουδαίων έσΟίετε AD, ЈР; ΕΒΕ 1377 нема I 24 проситн P C M. rp. έςαιτείσϋαι 27 
НИ1ЕД11НК, ούδεις i 31 Αψε ж е . εί δε ΕΒΕ 1377. AD δέ. ЈР не.ма I 29 30 бк 1с (т к ) η α λ \κ  и н в . P 31 ж е  
нема C I 32 {α λ \4;ιβ ε ιιϊα  М. гр. φυράµατος (= теста) I 32-33 ум. кк нкжЕ... ш бл^ч е с е . гр. ήν ύ 
Λόγος ήµϊν ύπέσχετο ΕΒΕ 1377. (ήµπέσχετο AD). ήν ό Λόγος άνέλαβεν ЈР
1 Под сенком Закона подразумсва се Мојсијево законодавство.
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CAfBO НИ КДИН0СОуф'НЕ1И 11ΑΛ\Ε χΛ'ΙίΕΕ 

IACTE. WllpkctlEKK Ι1βΗ4ΕψΑΙΟΙ|1Ε CE. Wll“ 

3 р-кснкци БО ΙΑΚ-k БЕЗДОуШНИ CO^TE. ΙΑΚΟ-

ЖЕ И CAAvk^h КЕЦШИ IECTKCTBO. lACllklE 

ΕΚΑ'ζΑΙΕΤΕ. ПркжДЕ БО ВЕЛОЖЕНЕ БЕ1ВЕ 

6 Л\АЛк KBACE В' A\'klUEHHIE Λ\θγΚΕΙ И CA\k~

СИВЕ CE C HEK>. H BCE №ДИНО T'kCTO CTBOpE 

CHAOIO irkKOHIO ЖИВ0ТК010 CbrpiiBAIETL· 

9 IE. | H ДВИЖАТИ CE IAKO ЖИВОу СТВДрД- 

k t e . ј е г о ж е b e нЕкискл^ т-кстк фдри- 

скиСЦ^ЛЧЕ. НИ БЕ1СТЕ КОЛИ. ни w t (e h )- 
12 НОуДЕ НЕ БОуДЕТЕ 1ЕГ0ЖЕ И Β^ΓΑΤΙΙ СЛО~

ВО НАЛ\Е ПОВЕлквАЈЕТК. б(о )ж И1А 1ЕСт (е )"
СТВА кУБЕфНИЦИ 6Εΐχ0Λ\Ε. 1ЕГ0ЖЕ И ПрИ" 

15 ЧЕ1рД№Л\ СЕ. ШБЕЦЈЕНИК ΗΛΧΟγψΕ СЕ χ(ρΐΐ)“

СТОЛ\Е. 1АКОЖЕ ПЕТрВ ΕρΕχΟΒΙΙΗΙΙ рЕЧЕ.

Ελ (α )γ<ο )α<4)τ ε в а л \е и л\ирЕ едрмно- 

18 ЖИТЕ CE ВЕ рд^оулх^ Б<Ог)д 1с(оуСд) 
х(рист)д г(оспод)д НДШЕГО. И ПО ЛЛАЛ!. 

ДА ΕΗχΕ рдди БОуДЕТЕ ШБЕ1рНИЦИ Б<о)~ 
21 жпд и с т (е )с т в д . НЕ т-кстд ЖЕ пр^снд 

Б^О^ГООуБИКЦЕ. Б<о)жИ1Е ЖЕ IECTKCTBO 

КТО АЦЈЕ И ρΕ4<ε)τΕ КОЛИ г (о СПОд )е СЕ1И 

24 Π0Λ\ΕΙ€Λ0γ. пр"ксно И Л\рЕТЕО Т"ксТО И10~
Д^ИСКОИ. ЕЕЖЕ ΒΕΙ ВЕ ЖрЕТВО^ Б<ОГо)вИ 

ПрИНОСНТЕ. И 1ЕЖЕ IAKO pABHOWSpA^HO 

27 ЖИВ-кн ПЛЕТИ г (о )с (|1ОДе )|1И IACTE. ΚΑΚΟ 
ЖЕ И ШБЕЦЈЕНИК ИМАТЕ СЕ Хр(и)сТОЛ\Е. 

ЛХрЕТВО 1АКОЖЕ рЕЧ^НО БЕ1СТЕ И npiiCHO 

30 Т”ксто ΙΑΑΟγψΕ. ^ДКОННЕИЕ скни A НЕ 
НОВАГО ^АВ^ТА. АЦЈЕ БО И СЕ рЕЧ<Е^ТЕ 

н е л еЦж е т е . ре ч(е ) бо б(о )г о с л о в ‘ц е  
33 иш а н (н )е .

једете. дакле. нн насушни ни нама јед- 

нобитпи - хлеб, причешћујући се 
опреснацима. Јер опреснаци су, очи- 
гледно. бездушни. како и природа са- 
мих ствари још јасније говори: Прет- 

ходно, дакле, стављен мали квасац у 
мешавину брашна, и помешавши се са 
њим, и све јсдно тесто створивши, за- 
грева га неком животном сплом. и по- 
крећући се чини (га) као живо, чега у 
неукислом фарисејском тссту нити је 
икад било, нити ће уопштс бити, оц ко- 
јег и треба бежати, разум нам налаже. 
Постали смо учесници Божје при- 
роде којом се и причешћујемо, има- 
јући заједништво са Христом. баш 
како врховни (апостол) Петар рече: 
„Благодат и мир да вам се умножи у 
познању Бога Исуса Христа Господа 
нашега“. И мало даље: „Да њих ради 
постанете учесници Божје приро- 
де , а не пресног теста оогоубица. 
Ко би пак икада, будући господар ми- 
сли, представио Божју природу (као) 
пресно и мртво тесто јудејско. које ви 
приносите у жртву Богу, и које једете 
као једнаколико живом телу Господ- 
њем? И како имате заједништво са 
Христом, једући мртво. као што је ре- 
чено, и пресно тесто сенке Закона. а 
не НовоГ завета? Уколико. дакле, и 
то речете, али лажете, јер Јован Бо- 
гослов рече:

2. Петр 1.2 2. Петр 1.4
3 БЕ^доушни. гр. και άψυχα I 3-4 ia k o jk e ] ια κ ο  Ρ. ώς I 7 c ] с е (= са) орт.-јез. црта Μ I 9-10 ствд- 
Ра к т е ] cTBApiaitTh и С. и не.ма rp. 115-16 хр(||)стосол\Е Ρ 116 ia k o jk e ] ια κ ο  Ρ. καΰά I 17-18 оул\но- 
житк се] дд оулшожитЕ с е Ρ I 21 ηρ-кснд] приснд (!) Р, гр. άζύµου I 22 в(о)гооуБЕ1ицЕ Р М, 
ιΐεοκτόνων I 23 г (о с п о д )е . κύριος ЕВЕ 1377. AD: κυρίου (!) ЈР I 25 к е  нема Ρ Μ I б(о г о )в и . τώ θεω 
ЕВЕ 1377. AD; τω Κυρίω JP I 27 г (о )с <1К>д е )н и ιλ ϊτ ε . του Κυρίου έσύίετε ΕΒΕ 1377. AD; του 
Κυρίου άποπ?^ανηθέντες έσύίετε JP I 28 et х р(и )с т о л \б] с е хр(и)стосол\Е Ρ С Μ. µετά Χριστού 
ΕΒΕ 1377; µετά Χριστού τού ζώντος θεού AD. JP 129 1д к о ж е ] ιλ κ ο  Ρ, ώς 131-32 ре ч(е)т е »e . εϊπετε 
άλλα ΕΒΕ 1377. AD; εϊπερ τε άλλην (!) JP I 32-33 ум. б(о )г о с л о в 'ц е иш н (н )е , ό θεολόγος Ίοιάν- 
νης ΕΒΕ 1377. y AD. JP ό ήγαπηµένος του Χριστού µαθητής
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fll|JE pE4EA\b WGhI|lEHHIE и м а м к с ними. и 

KU ТЛ\'к ХОДИЛЊ. ЛВЖЕМВ И IIE ткориллв 

3 IICTHIIbl. Д1|1£ ЖЕ Bb {βΙίτΉ χΟΑΗΛΜ 1ДКО

TU IECTK Bb CBliT'k, WGbl|JEHHIE HAUAAb 

Apoyru Kb Apsroy- H KpUBU ic(oych) 

6 Х(ри)с(то)кД W4HCTHT h u i w t (u ) ВСДКО- 

го гр+^д.
ИЖЕ OlfGO WlipliCllbKbl 1ДСТК Bb TA\i 

9 XAKOIIA ХОДИТ'. II ΚΑΚΟ WB1|JE1IHIE χθ“ 
i|JETb илгкти Cb xp(n)cTOA\b. слхотритс 

ж е . гдко вк wiip-kciibLrkxb оуво ни ј е д и - 
12 НА ЖЕ Н'ккД1Д irkcTb ЖИВ0ТИА1Д силд.

A\pbTEH G0 COlfTb. Bb χΛ^Ιί ЖЕ рЕКШЕ 

вк Ttai χ (ρη )€(τ ο )β1;. трии живд и 

15 ЖИВО^ ДДрО\г1ОфА ДОСТОИНО lAAOyqjHAXb

1Д. A^Y^Xb. И ВОДА. И KpbBb. 1ДК0ЖЕ и

Tb x(pn)c(To)Bb UAiipbCHUKb HWAHb CB^fc- 

18 Д'ктЕЛВСТВОу1ЕТ’ AUI СЛОВЕСИ.
TpbiE соутв св-кд-кт^стЕоучоцЈЕ реч(е).

A^OV^Xb. ВОДД. И KpbBb. И Tpbl£ Bb ЈЕДИ- 

21 lio COyTb. 1ДВЛ1Д1Е ΤΪΛ0 х(ри)с(то)во

1ЕЖЕ И Bb ΒρΗΐΛ\Ε г(о)с(подк)нгд рАСПЕ- 

ТШД ΙΑβΈ Gblc(Tb). 1ЕГДА ВОДА И KpbBb 

24 WT(b) Пр^Ч^СТАГО рЕБрД ΙΕΓΟ ИСТЕ-

ЧЕ. KOIlHIEAAb ПрОБОДЕН^ BblBUJHi | IlAbTH 

ιε γο . живв1 ж е и с (в е)тш и д(оу)хв npi- 

27 GbiCTb Bb ш б(о )ж е н!и п л к т и ιε γο . к >ж е
ΙΑΑΟγψΕ AXblU. Bb XA^Gi ΓΐρΪΛΑΓΑΙΕΛ\^Λ\Κ 

Α<θγ)χθΛ\Β. II GblBAlOl|lHllA\b Bb HAbTb 

30 х(ри)с(то)воу. ЖИВЕЛ\К Bb IIEA\b. 1ДКО ЖИ" 

воу И \ув(о)ж£ноу HAbTb 1АД0\(1|ЈЕ. ΤΑΚΟ 

И KpbBb ΙΕΓΟ живоучо Η ΤΕΠΛΟγίΟ ΠΙΙΙΟψΕ.

,,Ακο речемо да имамо заједницу с 
Њим а у тами ходимо, лажемо и не 
творимо истину. Ако ми у светлости 
ходимо. као што је Он у светлости. 
имамо заједницу један с други.м. и 
крв Исуса Христа очистиће нас од 
сваког греха".
Онај. даклс. ко опреснаке једе. у та- 
ми Закона ходи. и какву заједницу 
има са Христом? Обратите пажњу. 
пак. да у опреснацима не постоји ни- 
јсдна животна сила нека. јср су мр- 
тви. А у хлебу. односно у телу Хрл- 
стово.м три су (силе) живе. и живот 
дарују онима који их достојно једу: 
дух ii вода и крв. како ми и сам напр- 
сник Христов. Јован. сведочи рсчи- 
ма:
„Троје је што сведочи. рече: дух. вода 
и крв. и троје је у једном". обелода- 
њујући тело Христово. које је у вре- 
ме распећа Господњег постало очи- 
гледно када је вода и крв истекла из 
пречистог ребра Његовог.' када је 
копљем прободено тело Његово. а 
живи и Свети Дух је остао у обо- 
женом телу Његовом. које - Духом у 
хлеб претворено и постало тело 
Христово - ми, једући. живимо у Ње- 
му, јер живо л обожено тело једе.мо. 
Тако и крв Његову пијући. живу и 
топлу.

Ч.Јн 1,6-7 ”1.Јн5.8 *’'В.Јн19.34
4 Bb нема СI WBbi|iEiini£] и w b i|1e h h № Р Μ 16 х(ри)с(те)вд. Χριστού ЕВЕ 1377; Χριστού τού Υιού 
AD, JP I 10 ch x p(ii)c t o a u J cb х(рн)с(то)с(о}А\к C. µετά Χριστού EBE 1377; µετά Χριστού τού 
δντος... τής προζύµης AD; µετά Χριστού τού δντος... έν Κυρίω JP I 10-11 смотрнте ж«. «дко. Σκο-
πείτε δε ότι ΕΒΕ 1377. AD; ЈР нема I 14 живд. τά ζωηρά (= τά ζωτικά) ΕΒΕ 1377: τά ζώντα AD; 
τό (!) ζώντα JP I 17 ндпрћсникћ х(ри)с(то)кн инв. Ρ I 18 л\и. µυι ΕΒΕ 1377; µου AD; ЈР нема 23 
водл. καί τό ύδωρ ΕΒΕ 1377. καί нема AD. JP I 26 н. και ΕΒΕ 1377. AD; ЈР нема i 27 к>же] иже Ρ 
Μ I 31 тдко] тдкожде Ρ М, тдко ж е С и  гр. - οϋτω δέ I 32 и1. καί ΕΒΕ 1377. AD; JP нема ι t e ii- 
лоук). Οερµότατον ΕΒΕ 1377. AD; Οερµόάητα (!) JP
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СЕ ИСТЕКШЕК* В0Д010 Wt (e ) БЕСЛХрКТНАГО 

реврд ΙΕΓΟ. ШЧИЦ1АНЛ\' c e w t (e ) в с а к о г о  
3 гр-кхл. т е п л а г о  исплкшлкчцЕ с е Α<ογ)χΑ.

ΤΕΙΙΛΟγ БО ΙΑΚΟ ВИДИТЕ. 1АК0ЖЕ Wt (e ) 
pEGpA г (о )с (пОАе )||1А ΜΑΐυογ ΠΙΙΚΜΕ. 110- 

6 НЕЖЕ Wt (e ) ЖИВЕ1К ПЛЕТИ х(ри)с(тб)-
ΚΕΙ. Η ТЕПЛЕЈК Α(θγ)χθΛ\Κ. ТЕПЛА1А ΒΑΛΛΕ 

КрЕВЕ И ВОДА ИСТЕЧЕ. 1АК0ЖЕ НЕ (!) »АДОуЦЈ- 

9 И\' WIipkcHKKKI НЕ ИМАТЕ AvkCTA БЕ1ТИ.

АЦЈЕ ЖЕ ЛКрЕТВО Т^СТО IACTE. W ΠρΈ" 

МСуДрИИ рИЛ\Л1АНЕ. 1АКОЖЕ СЛОВО ПО" 

12 ΚΑ’ζΑ. ЧЕСО рддн χΒΑΛΗΤΕ СЕ Гл (а )г ОЛ1О~
ЦЈЕ. Л\Е1 НЕ 1АК0ЖЕ ВЕ1И. СОЛИ1О И КВД- 
СОЛ\Е И ВОДОЈО ΛΛΟγΚΟγ AvkcHME. И ΤΑΚΟ 

15 ТВОрИЛХЕ ВЕ^НОШЕНИИ Wlip-kCHEKE НА~

ШИ^Е. НЕ ВОДОК» ТЕКЛЛО И Λ\θγΚΟΚ> И 
WTNEAAE. Wnp^CHEKE CTBApiAIEAVE. И ВЕ 

!Ј7“ 18 ΤρεχΕ СИХЕ ч(и)стоу || СЕВрЕША»ЕЛ\Е НА-

11IOV ЖрЕТВОу.

ВЕПрАШАКЛХЕ ОуБО ВАСЕ. ТрИ СИ1А ВОДО^ 

21 Μογκογ И ШГЕНЕ. ВЕ ЧТО ПрШЕЛЛЛЕТЕ. И

КОЛ\Оу pABHOWEpA^HOME СИЛ\Е БЕ1ТИ
ЛЛНИТЕ. ПЛЕТИ ЛИ Г<о)с(пОДв)нИ. НЕ НЕ 

24 Р£ч(е ) ВВ'4ЛК>БЛЕНЕ1И х (ри )с (т о )в (е ) О\[ЧЕ- 

НИКЕ HWAh (h )e . трв№ СО^ТЕ СВ^Д^ТЕ- 

ЛЕСТВОуЧОфЕ. ВОДА ЛЛОуКА И WPEHE. НЕ 
27 ЧТО. Α(θγ)χΕ И ВОДА И крввв. И ТрЕ№ 

ВЕ КДИНО СОуТЕ. СИр^ЧЕ Т^ЛО х(ри)“ 

с(то)во. г а к о ж е рЕч(е)но e e ic (t e ). «ж е  
3ϋ ΛΛΕΙ ГАДОуЦЈЕ. СЕКДИН1А1ЕМ‘ CE НАСЕ рАДИ

ВЕПЛЕЦЈЕЛЛОу СЕ х(ри)с(т)о\л. рдвнот-к- 

ЛЕСНИ EEIBLUE ΙΕΛΛΟγ. 1АКОЖЕ ПЛЕТЕ lECMEl 

33 w t (e ) п л е т и к г о . и к о с т е ш т (е ) к о с т и

Са водом истеклом из бесмртног 
рсбра Његовог чистимо се од сваког 
греха, испуњавајући се топлим ду- 

хом, пошто топлу, како видите, као 
из ребра Господњег чашу пијемо. Јер 

из живог тела Христовог. и топлог 
духом, топла нам крв и вода истече, 
онако како [у] оних којп јсду опрес- 

наке не може да се догоди.
Уколико пак мртво тесто једете, о 
премудри Римљани, како слово пока- 
за, ради чега сс хвалитс говорећи: 
„Ми не онако како ви - сољу и ква- 
сцем и водом тесто месимо и тако 
творимо узношеље наших опресна- 
ка. него само водом и брашном и 
ватром правимо опреснаке, тс у ови- 
ма трима свршавамо нашу жртву"?

Питамо вас, дакле, ово троје - воду. 
брашно и ватру - за шта прпхватате. 
и коме их сматрате једнаколиким? 
Телу ли Господњем? Али љубљени 
ученик Христов, Јован, не речс - 
троје је што сведочи: вода. брашно и 
ватра, већ шта: „дух и вода и крв, и 
Tpoje je у Једном , то Јест - тело 
Христово, како је речсно. То значи 
да се ми који једемо сједињујемо ова- 
плоћеном нас ради Христу, поставши 
једнакотелесни Њему, пошто смо те- 
ло од тела Његовог и кост од кости

' 1. Јн 5.8
5 рЕБрд... iiii№A\b. τής πλευράς του Κυρίου πινόµενον AD: τής πλευράς του Κυρίου τό ποτήριον 
πίνοµεν JP; ΕΒΕ 1377 нема I 6-7 π λ κ τ η ... Α(ογ)χοΛ4». τής σαρκός τω πνεύµατι καί ΰερµοτάτω 
Χριστώ ΕΒΕ 1377; ...καί θερµότατης Χριστού AD; ...ή ύερµύτητι χριστού JP I 8 мкоже] тже 
Ρ С Μ I нк (!) грешка писара; трсба кк као у Р С М и гр. - έν I 13 ум. солик». άλατι ΕΒΕ 1377. 
AD. у ЈР άλευρον (!) I 23 п а е т и ] вк плћти Р I 24 χ(ριι)ς(το)β(ι»), τού Χριστού ΕΒΕ 1377; Χριστώ 
AD; ЈР нема I 27 что. τί ΕΒΕ 1377. AD: JP нема I 31 вм1лмрелку ce] ΒΚΠΛΕψοχΛίον P. в е п л е ц је - 

ce С Μ. σαρκωύέντι ΕΒΕ 1377. AD: σαρκωΟέντι καί τυύέντι JP 132 ΚΛίογ. αυτω ΕΒΕ 1377. 
AD: αυτού JP I ил\ог вивше инв. Ρ Μl
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ΙΕΓΟ. 1ДК0ЖЕ ПИШЕТк. Д1|ЈЕ ЖЕ Вк 11£С0’4~ 

ДД1101Е II БЕСПЛкТ‘|101Е 1£Ст(к)сТК0 с (в е)-
3 ТкНЕ Тро(и)цЕ СИ1Д ПрИ1ЕЛ\ЛЕТЕ. СкБЛДЖ- 

1ПД1ЕТЕ СЕ В ПДДД10ЦЈЕ. Вк Г>(о)гОСТр(д)- 

СТкНИКк lEpECk. ИЖЕ Гл(д)г(о)л10Тк С

6 плктшо с л о в е с е пострдддти и в(о)- 

ж(к)сТВОу 1ЕГ0. Н£ BkKOynt БО Тро(и)цД 

ВкПЛкТИСЕ. шт(к)цк И c(kl)llk И Α(θγ)χκ.

9 дд λ µ ιιιτ ε сшд вк τΐχΒ τρεχκ. водоу 

1ДКОЖЕ pdiCTE И Μογκογ I И ШГкНк. и 

|д к ф рдвноажрд^ндга гки твориитЕ wn-

12 pliCHEKk. И Вк ЖркТБСЛр ПрИНОСНТЕ. Нк 
1ЕДН11к WT^k) тро(и)цЕ c(ki)nk и слово 

в(о)жн1Е. вкплктивк с е шт{0 ч(и)стк1-

15 И\'к КркВИИ II с(вЕ)тк!1Е Д^Вк! ВкЧЛО- 

β (Ί04ΙΙ CE. II ВСЕ СЛХОТрЕНШЕ CBOIE СТВОрк. 

рЛСПЕТк СЕ ПЛкТИК». НЕ ПОСТрДДДКШОу.

18 в(о)ж(к)ствоу ΙΕΓΟ ПЛкТИК» рДСПкНк СЕ. 

пркддстк НАМк 1ДСТИ χΛ^ΒΟΜΒ ПЛкТк 

£ГО. живоук> Α(θγ)χθΛ\Κ с(вЕ)тк1Л\к. си-

21 ЦЕ рЕКк.
Ириил\'ћтб 1ДДНТЕ. CE 1£СТк Т^ЛО Л\О1€ 

ЛОЛ\ИЛ\О£ ^Д Bkl Вк WCTABAEHHIE Гр^-

24 Х<ЈВк. что оуво ВДЛХк W х(ри)с(т)4 врд-

ТШЕ ШБЦЈЕ Ск ^ДКОНОМк 0уПрДЖН£НК1Л\к 
шт(к) х(ри)с(т)д ПДВЛД СЛЕ1ШИТЕ гл(д-

27 ГОл)1О1рД. ΒΕΤ’χΑΓΑ ЛШМОИДОШЕ И СЕ БкГ

ШЕ ВСД НОВД. ДЦЈЕ ЖЕ СИ1Д ГДСТИ CMf- 
ДИСТЕ ПрДВЕДНО. '<ДЧТО II NE и.'Бр’Цд1£Т£

30 СЕ х(ри)с(т)к БО ШБр к^А СЕ. ПОЧТО И НЕ

ШЧИЦШЕТЕ СЕ. ПДВЛОу И СЕ СТВОрШ0\(. ЧТО 
II ΗΝίχΐι ВС^Хк ΒΕΤ’χυχΒ || ТДКОЖДЕ НЕ

33 БЛ1ОДЕТЕ. 1ДКО ИЖЕ ^ДКОННДМ ΤΒΟρΕψΕ.

Еф5.30 “ Мт 26.26-28 2. Кор5.17
1-2 вк н е с к зд д н о к Р I 5 креск, άίρεσιν ЕВЕ 1377. AD: αϊρησιν JPI7 кго вема Р. гр. вма - αύτοΰ I 
бо  нема С. гр. има - γάρ I 10 и’ не.ма М. гр. има - και ’ и’ нема Р. гр. пма - και ί 11 рдкнои ирА^- 
НД1А. άντίτυπα ЕВЕ 1377. άντίτυπον AD. ЈР I ctii, αύτης EBE 1377. AD; αύτυΰ JP 15 \ м. крквнн. 
αιµάτων EBE 1377, y AD. JP σαρκών i 16 Скткорк Μ I 17 iia h t h ic . σαρκί ούν EBE 13"7. JP; ούν 
нема AD I 20 живсу CI 21 рекћ, είπών EBE 1377, AD; εΐπεν JP I 22 м д и т е ] и и д н т е  С. гр. φά’/ετε 
23-24 ερΐχοΛΜι (!) C I 24-25 врдтик. άδελφοϊς EBE 1377, αδελφοί; ηµών AD. JP 25 ck '{a k o h o mu . 
rp. και τώ νόµω I оупрджнкнк Ρ. оупрджшаЕл\к Μ I 29 ^дчто. διαπ ΕΒΕ 1377. τι ЈР 30 бо , γάρ 
ΕΒΕ 1377: ЈР нема I ιι нема Ρ С Μ. гр. има - και I 31 и нема Ρ. гр. има - καϊ снтворикч· Μ чтс 
нема гр. 132 т а к о ж д е  нема М. гр. има - ώσαύτως I 33 ακο и ;к е ] м к о ж е  М. гр. ώς οι '<а к*н  h a u ] 
'4AKOH11A С. τά τοϋ νόµου ΕΒΕ 1377. AD; τα του Μωσέως JP

Његове. како пише. Ако пак то при- 
хватате за нссаздану и бестелссну 
природу Свете Тројице. огрешујсте 
се. упадајући у јерес боГоапрастника 
који говоре да је са телом (.ιοβιι по- 
страдало и божаство Његово. Јер Тро- 
јица се није заједно оваплотила: Отац. 
Син и Дух. да бисте ове сматрали у то 
троје: вода. како кажете. и брашио и 
ватра. те као јсднаколикс Њој твори- 
те опреснаке и у жртву приносите. He-
ro се један од Тројиие - Син и Слово 
Божје. оваплотивши се од чисте крви 
и Свете Деве - очовечио. и извршнв- 
ши све своје провиђење. распет је те- 
лом не пострадавши божастно Њсго- 
во. Телом. [дакле]. распет. прсдао нам 

је да (у виду) хлеба једемо тело Њего- 
во. живо Духом Светим. рекавши ова- 
ко:
„Примите једите. ово је тело моје које 
се ломи за вас за отпуштење грехо- 
ва“. Шта је, дакле. вама браћо у Хри- 
сту заједничко [и] са Законом који 
је Христос укинуо? Чујте Павла који 
говори:..Старо прође и. гле. све ново 
постаде". Ако сте просудили да је 

исправно да то једете. зашто се и 
не обрезујете. јер се Христос обрс- 
за? Зашто сс и не чистите? Павле 
је и то чинио. Зашто. такође. и свс 
остало из старог (Закона) не чува- 
те као они који творе по Закону.
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Ηχ ЖЕ рлдн ИЛ\Е б(о )ж !НЕ Х<М(ЛИТк СЕ Кк 

К^МЦ-к^к. 1АКОЖЕ ПНСАНО lECTk. НЕ ДОБрД 

3 ΙΙΟχΚΑΛΑ ΚΑ11ΙΑ. НЕ кксТЕ ЛИ рЕЧЕ. ΙΑΚΟ

Л\АЛк КВАСк КСЕ CAVkllJEHIHE КВАСИТк. И 

хлквк ТОГДА НЕ пркснк БМВЛИТк.

6 Нк что с е г л (а г о л )е дп(о)с(то)лк. пи- 

ШЕТк Кк KOpEH-OHWAXk. 1ЕДА 1АК0ЖЕ Bkl 

Л\НИТЕ. IAKO W ТОЛ\к рЕЧЕ 1ЕЖЕ ПрА^НС»-
9 ΒΑΤΗ ИЛ\к WlipkcHkKkl. НЕ БОуДН TW. Нк 

ПОНЕЖЕ ТИ1. WBO ОуБО ΙΐρΊ^ρΕψΕ П0ИЛ\- 

ШАГО Λ\ΑΙ|]Εχθγ ЖЕН^. WBO ЖЕ И Вк ЕЕТ‘- 

12 \kl\k №ΒΒΙ4ΑΗχΒ АЖЕИЛ\ЕННАГО рА^О^ЛХА
СВО1ЕГО 1AKO χΒΑΛΙΑχογ СЕ. χΟΤΕ НХк Αί1(θ)~ 

с(то)лк КУт(к)врАТИТИ. Н WT(k) ΒΕΤχυΐΕ 

15 Г1ОДВ1ГНМ[ТИ ΙζΑΟΒΒΙ. 1АК0ЖЕ CE WSpA^OA\k

ТАКОВк1ИЛ\к КВАСА ЖЕ Гл (а ГОл )к > И CAvk" 

ШЕНШЛ ΠΟΚΑΙζΑ НЛ\к. ΙΑΚΟ 1ЕД1НО ’ξΛΟ 1АК0 

18 Л\АЛО НЕБр’к |ГОЛ\О. ВЕАИКк Вр-кдк ТВО~ 
ритк. WB ψΕΛΧΦγ Т-клЕСИ Up(k)KOBHOA\O\f 

Т-кл\Ж£ И НАВОДЕ рЕЧЕ. И НЕ ПЛАКАСТЕ СЕ 

21 ДА 1ЦЛ\ЕТк CE WT(k) Ср^Дк! ВАСк Д'клО СЕ 
***♦ .

TBOpilBklH. W4HCTHTE ОуБО рЕЧЕ ВЕТ - 
XklH КЕАСк rp^XOBHklH. И^Л\-ктЕ И WT<k) 

24 ср-кдм ВАШЕ1Е. ДА БО\ГДЕТЕ HOBO1E Х<ри)~ 
с(то)ви Л\кшЕНИИ. 1АК0ЖЕ Кр(к)сТИСТЕ 

СЕ пр-ксни. рЕКШЕ ЧИСТИ. И СЕ ИСТк W 

27 пр-клчс^дрии рА'4О\'Л\к. дп(о)с(то)лкскд-

ГО СЕГО рЕч(е)нит. A НЕ 1АК0ЖЕ Bkl CHIE 

ЛАНИТС. Αψε БО W WIiptxHkirkxk И W 

30 ПрА^ННЦ-к ΙΐχΒ. Кк KOpEH-0-HUWk дп(о)~ 

с(то)лк ПЛКАк ПОСИЛАШЕ. И Ск Wlip^- 

CHkKkl НрА^ДНОВАТИ ИЛ\к ПОВЕЛ^. НЕ БИ 

33 OV4E Ск КДИЦ-клХк НА ДЕСЕТЕ Ап(о)с<То)-

због којих се међу незнабошцима ху- 

ли име Божје. какоје написано“? Ни- 
јс добро хвалисање ваше. „Не знате 

ли. рече. да мало квасца свс тесто уки- 
сели“ и хлсб тада пс бива пресан? 
Али шта апостол, говорећи то. пише 
Корипћанима? Не како ви сматрате 

да рсче о томе - да се празнују oiipec- 
наци. Неће бити то! Него пошто ти 
пренебрегоше, дакле, опога који је 
маћеху узео за жену, а за ово су се 
и у старим обичајима лажног свог 
знања хвалили. апостол. хотећи да их 
одврати и од старе искварености уда- 
љи тако што им то на такав пачин - 
хоћу да кажем (помоћу) квасца и 
теста - показа да једно зло, прене- 
брегнуто као мало, велику штету 
чини општем телу црквеном. Зато и 
рече, наводећи: „И не плакасте да се 
из ваше средине избаци онај који је 
то дело учинио“/ Очистите, дакле, 

рече. стари квасац греховни. и из- 
баците га из ваше срсдине. да будете 
ново Христово тесто. јер се крстисте 
пресни односно чисти. И то је сми- 
сао, о премудри [Римљани] овог 
апостолског казивања, а не како то 
ви сматрате. Јер да је о опреснацима 
и о њиховим празницима апостол 
Павле писао, и (да) им је заповедио 
да са опреснацима празнују. не би. 
учећи са једанаесторицом апостола.

’ Рм 2. 24 1.Кор5. 6 '*’1.Кор5,1 ”’1.Кор5,2
1 и х 'ж е ] игк ж е и '4АКОНД1А М. гр. δΓ οΰς I 4 в с е ] в е л и к  С. гр. όλον I CA\-kiuainie] ввлгкшЕник Р I 
5 г.м в д и т к ј БоудЕТк Р I 6 γλ (α γο λ )ιε τ (β ) Р I 7 KOpHH-»HWrt\b С, кори№е-шм(0 М I 9 ИЕ Боуди TW, 
µή τένοιτο ЕВЕ 1377, οϋδαµώς AD. ЈР I 10 πρΊι^κρεψΕ Μ I 13 тко нсма Р и гр. I 21 вдсв] в‘св Μ I 
22 твовнвми] сктвориви Р С Μ I 23 ιγ^µ Ίιτ ε ] H^Avk С I и нема М. гр. има - αυτήν I 24-25 
Х(ри){{то)вм ΗΟΒΟίε инв. Р. х<ри)с(то)во HOBOIE Μ I 26 w иема Μ I 27 пр1тм[дрни, σοφότατοι 
ЕВЕ 1377; AD σοφότατοι των 'Ρωµαίων ЈР I 28 с е г о , τούτου ΕΒΕ 1377. AD; ЈР нема I ре ч(е)нш д ] 
рдчЕншд Μ I сни] c e С. гр. αυτό 1 29 ΑψΕ бо . Εΐ γτ'χρ ΕΒΕ 1377, AD; JP нема I 30 прдхниц^ ιιχκ] 
ирдХдниц-кхБ С. καί της αυτών εορτής ΕΒΕ 1377, AD: ЈР нема και τής αυτών I κορΗΐι·ο·ωΛ\(κ) Μ I 
32 πρΑχ иовдти Μ
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ΛΟΛΜι. И BCOlf HClipABAIAK Цр(в)к(в)вк 

Β'ΙίρίΙΚίχΚ. Bb CCAMhAECETIliMb прдкил-k 

ск '4Aiip'ki|jEiini£A\h nopov4iiAb и оутврк- 

ДИЛК BCt/Wb ΤΑΚΟΒΜχΚ WT(h) НКЈД-ки ΙΙί 

ПрИКМАТИ.

Чрдвило .0. с (в е)т м х к АГ1(о)с(то)лк. 
‘ ече во. Αίµε которми ип(и)с(коу)гж или 

πρε^ςβγτερίχ. или дииконк. или в с а к к  
с (в е)ц ЈЕНИ 11ЧВСКАГО чиноу ПОСТИТК CE Cb 
ШОД^И. ИЛИ ΠρΑ^Α^ΝΟγίΕΊΈ С НИЛМ. 

ИАИ IipillEMAETh Шт(к) HH^b ПрА^ДМШКА 

H\'k 4ECTb. рЕКШЕ WfipiCHbKbl. или ино 

ЧТО ТАКОВО. ДА H^Bpb/KETb CE. MIipCKblH 
ЖЕ ЧЛОв('к)кк ДА WT(b)A0\f4HTb СЕ. ΑψΕ 

ЖЕ Гл (а ГОл )еТЕ HE fipUJEAAAEAXb CW^b 
wr(b) ШОД^И. Hb В ДОМОу САЛЛИ тво- 

purt\b. ЧТО lECTb СЕ. ΑψΕ OlfBO WT^b) 

WH^Xb Bb^EMAEMbl. Αψε ЖЕ E ДОЛ\О\’ 

творими Wnp^CHbUH CO^Tb. И СЕГО рдди 

ПАЧЕ TEЖbЧ'kиШOγ ПрИИМЕТЕ ΜΟγΚΟγ 

IAKO WCTABAblUE ТВОрИТИ. ГАЖЕ χ(ρΐΐ)- 

с(т0 IIOBErtt и а п (о )с (т о )л 1 кго. тво- 

рИТЕ ГАКОЖЕ ПОДВ ^AKOHHOIO рАБОТОГС 
СОуЦЈЕ. 1АЖЕ TBOpETb ИМД^И. Bb TA\t Η 

Bh ctllHH ϊζΑΚΟΚΑ скдЕЦЈЕИ. HE ΠΟΚΟρΕψΕ 

CE ΤΑΚΟ Гл (а Г0л )|0Ц10Х ΠΑΒΛΟγ.

upATHIE. КБЖДО Bb Н’ЖЕ 4HHb IlO^BAHb 

lECTb B TOAXb ДА nptEblBAIETb. ИВО HE 

WBpiiTAiETb c e кут(ви)нохдв Bb b (o )- 
ж(0СТВМткл№ ПИСАНИИ. IAKO wnpi- 

СНВЦИ РЕч(е)н И EblLUE. WT^b) х(ри)с(т)л 

И WT(b) I An(o)c(To)ftb ΙΕΓΟ. КГДА Ογ- 

4Αχογ CE WT(b) ΗΕΓΟ ΗΟΒΑΓΟ ^AB^TA 

и исправљајући сву Цркву верних. у 
седамдесетом правилу са запреће- 
њем поручио и устврдио свима да те 
(тј. опреснаке) не примају.

Правило 70. светих апостола
Рече, дакле. ако који епископ. или 
презвитер. или ђакон. или свако 
(лице) свештеничког реда пости са 
Јудејцима. или празнује са њима. или 
прима од њих на празник њихову 
честицу, односно опреснаке, или дру- 
го што слично - да се извргне. а мир- 
јанин да сс одлучи. Уколико пак го- 
ворите - не примамо те од Јудејаца. 
нити сами у дому правимо. шта је то? 
Било да су од њих узети: било да су у 
до.му прављени - опреснаци су - и 
због тога ћете примити тежу казну. 
јер прсстасте да чините оно што је 
заповедио Христос и апостолн Њего- 
ви. Творите, као да сте под закон- 
ским ропством. оно што творе Јудеј- 
ци који седе у тами и сенци Закона, 
не покоравајући се Павлу. који је 
тако говорио:
..Браћо. сваки у реду у којем је поз- 
ван. у томе нека остане"’ . јер се 
уопште не нађе у Божаственом пи- 
сму да опреснаке поменуше Христос 
и апостоли Његови када их је Он 
учио тајни Ηυβοϊ завета. Јер Павле.

■ В. 1. Кор 7.24 

1 н нема Р. гр. и.ма - και I 2 с е д  лњд е т^е л и » (!) Μ I 5 пр|'нмдти Μ I 6 .о. нема Μ I 8 προχκγτίρκ 
Р I 17 оуво] g o  С. гр. нема I 18 wii kxb] ин-кхк С. гр. έκείνων I 20 т еж к чд и н л о  М мл-коу. πµω- 
ρίαν 122-23 творнте] н ткорнте С, творити М. гр. ποιείται 132 itrд а ] кго С (ум. кгдд поновљено 
кго). гр όπηνίκα
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ТДИНкСТВОу. ПАВкЛ’ ВО Kk KOpEH^HWMk 

ПНШЕ рЕч(е). il^h ΙψΜΚξΚ w t (k ) г (о с -
3 ПОд)д КЖЕ И пркддхк ВАЛ\к. IAKO г(фС~ 

П0д)к IC<O\fc)k Bk HOLjlk Bk Н1ФЖЕ прк- 

ДЛ1ДИ1Е c e . (ipiiKTh хл^Вк ре ч(е). а н е
6 WlipkcHKKK. И Бл(д)гОДАрИЕк прклолхлк 

И рЕЧЕ. ПрИИЛгктЕ 1АДНТЕ. И НЕ Тк СЕ 

кдинк г л (а г о л )е т в . Нк и прочии к в (а )-
9 Нг (е)лИСТИ. ΛΧΑΤ’Ο-ΕΗ OXffiO рЕЧЕ. |ДДОуЦЈ- 

ИЛ\к 11Л\к прикмк χΛ-kGk ic(oyc>L·. види- 

ШИ ΛΙ 1ДКО χΛ-квк И Ск рЕЧЕ. ТАКОЖДЕ

12 СИ1Д и лхдр кк ре ч(е ) и прочии. и нигд^ 

ЖЕ Wnp-kcHkKk WT(k) ΙΙΙΐχΒ NE ПОЛМ1НД- 

КТк СЕ. ПОНЕЖЕ пострдддти ПОд(о)вАШЕ

15 Х<ри)с(т)сА(·. Вк Тк д(к)нк ^АКОННкПЕ 

ПАСКк!. Вк Н ЖЕ Н АГНкЦ1 Wt (0 ШОД^И 

ЖркшЕ СЕ. χθτ41111Ε ЖЕ ПАСКА BkITH

18 WT<k) Б(о)гОС>ХБИ1ЕЦк Ек д(к)нк ПЕТкКк. 

1АКОЖЕ рЕЧЕ ИШАн(нк). ПОНЕЖЕ ПЕТ‘Кк Б'к. 

Б*к БО ВЕЛИК’ д(к)нк TCNE CMfBOTkl.*’** Вк

21 НКЈЖЕ ТОГДА И ЧЕТВркТкШ НА ДЕСЕТЕ 
д(к)нк л«рнк1 пркЕдго л\(-к)с(Е)цА при- 

лоучи CE II Вк λ4τ © ΠΕΤΙΙΤΕΙΕΟγψΗΟΙΕ
24 ПЕТкСкТк ТрИДЕСЕТЕЧЕТВркТО1Е. ΚρογΓΑ БО 

Сл(к)нч(к)нАГО Л^ТО Б"кшЕ WCMOIEHA" 

ДЕСЕТЕ. ΛΟγΗ ΗΑΓΟ ЖЕ лНгГО Γ1ΕΤΟΙΕ. ДА НЕ

27 пр-кдднк Бк1Ек НЕ ДОСП^ЈЕТк CBOIEIE ПА" 

CKkl ОуЧЕНИКОЛ\‘ Пр-кдАТИ. НА ВЕЧЕрИ 

Вк^ЛЕГк Вк ВЕЧЕрк ГАВ'к ЧЕТВркТ КЛ. ГАДЕ

30 ΟγΒΟ ТОГДА Нк НЕ (!) СВ0К5 ПАСКОу. Πρΐ~ 

ЖДЕ прд’4д(к)никд WIipliCHkKh. И СЕ гдв к 

хмт(к) ТФГО ПОНЕЖЕ Вк^ЛЕЖЕ. НЕ Б^ БО СЕ

33 (М^АКОНЕНО. ПОНЕЖЕ СТОКфЕЛХк И W60\fBE-

пишући Коринћанима, рече: „Ја 

примих од Господа што вам и 
прсдадох - да Господ Исус у ноћи у 
којој се предаваше, узевши хлсб, 

рече, а не оиреснак, и благодарсћи 
преломн и рече: ..Примите и једитс“. 
И не говори једипи Оп то. него и 
остали јеванђелисти. Матеј, дакле, 
рече: „Док су они јели, узевши Исус 
хлеб...“ Видиш ли да и он рече - 
хлеб! Такође и Марко то рече, и 

остали, и нигде сс код љпх не поми- 
ње опреснак.
Пошто је требало да Христос постра- 
да у тај дан законске Пасхе, у који се и 
јагње код Јудејаца жртвовало. а пред- 
стојало је да Пасха код богоубица 
буде у дан петак. како рече Јован, 
пошто „петак беше, јер велики дан 
беше она субота". у коју се тада 
догоди и четрнаестп дан месеца (тј. 
Нисана)1, првог месеца године пет 

хиљада пет стотина тридесет четврте, 
јер година сунчаног круга бсше осам- 

наеста, а лунарног - година пета; да 
не би непредан дочекао домаћу Пасху, 
(одлучише) ученицима да се преда.
Севши на вечери, навечер четвр- 
тка очигледно - тада је, дакле. јео. али 
своју Пасху, пре празника опреснака, 
и то је од Њега самог очигледно, јер 
је сео. То није било, дакле. узакоњено, 
пошто стојећи и у обући, са жур-

"Јн 19,12; 31 ......В. Мт26,201. Кор 11.23-24 Мт26. 26 Мр 14. 22
1 KopHn'-e-nwA\h С. корнн^шмћ Μ 12 у Р изостављсно ii I 5 реч(е)] и реч(е) С. гр. είπε I 7 м д н т е ] 
и 1д д и т е  С. гр. φάγετε I 8-9 еу(дггЕ)л1СТЕ Р Μ 19-10 1д д о \г ц је л \к Р 111 λ ι нема СI 12 л\арко орт. - јез. 
црта М i 14 п о д (о )бдш е пострлддтн инв. С I п о д (о )бдш е ј п о д (о )бдш е тоу Р, гр. έδει I 16 ΠΛοχιι Р Μ I 
17 жр-кше с е ] жр! с е Μ I ндсхд Μ I 18 б(о )г о ©у би и ц б Р С Μ I 20 вк] бјп дш е С I бб] л \(о )л иш е в б 
М. гр. έν I 23-24 nsTHTbicoyipiioiE п е т бс бт б тридЕСЕТЕЧЕТврБтои] .Е.ф.лд.1Е С124п е т б] ,е . MI 
тридЕСЕТЕ] .л. Р, гр. ,ΕΦΛΔ'. ιιιτο је у AD погрешно пренето: τω πεντακισχιλιοστω τετάρτω I 25 
w c mo «] w c a s o P I 25-26 ш с м о и н д д е с е т е ] .иТ. н д д е с е т е (!) Μ, ιη'EBE 1377; ύκτωκαιδέκατος AD; 
όκτωκαιδέκα (!) JP I 26 лоункнддго С I 27-28 идсум Μ I 30 ιικ] нд (!) MI iie  нсма P C M и гр. I 33 
CToieipwAUi P
’ Hucaii je први месец код Јевреја. у који пада Пасха. (В. 2. Мојс 12, 2).
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1I0ML·. Ch Thl|IAIINIEA\li ^ДКОНк IIOKEA"ii 

1ДСТИ ιΐΑέκογ. ш т (|»)л о ж иш е оуво Kh 

3 11ОСЛ’кдП1Д1А ΕρΊϊΛΧΕΙΙΑ пдскмр '^ДКОНК-

Ιΐογίο. ИСПЛННИВи ΙΕΙΌ 11рОИОк1;ДД|1И1Д.

Нр^ДДСТК ЖЕ CBOIO 11Д КЕЧЕрИ Т”кл\ЖЕ и 

6 110 [ЈЕЧЕрИ. ΙΐρΐΙΙΕΛΙΒ χΛΐίΒΙι И Нр'клОА\ЛК.
Пр'кдДСТ1» дп(о)с(то)лол\к ТАИНЕСТБО но- 

БАГО '^двктд Бк ΙΙΟίµΐι ЧЕТКрКТКД. трЕ- 

9 ΤΙΙ11 БО ПД ДЕСЕТЕ д(ћ)|Њ Ιϊ’ΙίΙΙΙΕ AOyillil БВ

ЧЕТВрЕТЕКЕ. И ΝΕ Π’Ιίχογ ШПр^СНЕЦИ.

ПО11ЕЖЕ II ΙΕψΕ ХлквБ ΙΑΑ^χογ. WiiptI- 

12 CNUKOAX EO EEITH Eli ПЕТЕ1И НД ДЕСЕТЕ 
д(01!Е ΛΟγίΙΕΙ Olf^AKOIIEHO Б^ШЕ. fi’ ЧЕ" 

Ti:phTEI ЖЕ НД ДЕСЕТЕ ДГНЕЦЕ TbKA\O 

15 жр-кти. Ήλ \Ε И b ’ ЧЕТВрЕТЕШ НД ДЕСЕТЕ
ΟγΕΟ д(к)||В ПрЕВДГО ЛХ^С^ЦА AOfHbl.1

НАСКОу НрорИЦД1ЕТЕ '4ДКОНК. ПЕТМИ ЖЕ 

18 ΙΙΑ ДЕСЕТЕ AOlfllbl. nphBhl д (е )н е wn-

pkcilKKh. 11 СОуБОТОу HAXEHOlflETb. и н е  
в кшЕ wnpiciibKb Bh чЕтврвтнкЕ τρετιι- 

21 ΙΕΛ\θγ НД ДЕСЕТЕ д(0НН AOyilbl ζΟγψΟγ.

ΑψΕ ЖЕ х(ри)с(т)Е пожр-к СЕ И рДСПЕ

CE. ЕЕ ЧЕТВрЕТЕ1ИНДДЕСЕТЕ ΛΟγίΙΕΙ БЕ 

24 д (е )ш 1 ПЕТЕКЕ. В ωγΕΟΤΟγ ЖЕ Б^ШЕ
Ј|рД’4д(11)нИК!1 WnpicHhKb. когдд wnpt-

CIIEKEI 1ДД0ШЕ. И КОГДД СИ1Е Дп(о)с(то)“ 

27 ЛОЛ\11 ВЕ HOB’kA\h ^ДВ-кт-к Пр^ДДЛБ IECTL·

х(ри)с(т)в. 1ЕГДД (!) по в е с к р(0с (е)н и и №-
ГО Wt (e ) Λ\ρΕΤΕΕΙΙΐχΕ. NE ВИДИТЕ ЛИ IAKO 

30 |ДВ'к Шт(в) ΕΕψΙΙΙΙ ШБАИЧА№А\И IECTE. НИ
I1ACKKI БО ίζΑΚΟΗΙΙΕΊΙΕ NE ДОСТНЖЕ χ(ρΐΐ)" 

с(т)к В ТО BpiiA\E 1ДСТИ. 1ДКОЖЕ NE Б^ШЕ 

33 ТОГДД WnptCHhUH 1ЕГД4 TAHNEI НОВДГО 

бом. Закон заповеди да се једе 
Пасха/ Одложише. дакле. зиконску 
Пасху за каснија времена. испу- 
нивши Његову проповед. А предао је 
своју (Пасху) на Вечсри. Даклс. и по 
Вечери, узевши хлеб и преломивши. 
прсдаде апостолима Тајну Новоги 
завета у ноћи четвртка. јер у [онајЈ 
четвртак бешс тринаести дан месс- 
ца, и не беху опреснаци зато нгго још 
хлеб јеђаху. Да се праве онреснаци 
беше узакоњено \ петнаести дан 
месеца. а четрнаестог само јагње жр- 
твовати. Заго. дакле. и најављује Зи- 
кон Пасху у четрнаести дан првог 
месеца Луне{. а петнаести дан Луне 

(је) први дан опреснака и имснује 
суботу. те не беше опреснака \ [онај] 
четвртак који је био тринаестог дана 
Луне. Ако јс пак Христос жртвован и 
распет четрнаестог Луне. у дан 
петак. а у суботу беше празник опре- 
снака, када су онда јели опреснаке и 
када је ово Христос предао апосто- 
лима у Новом завету? По васкрсењу 
ли Његовом из мртвпх? Не видите ли 
да сте чињеницама јасно разоб- 
личени? Јер ни законску Пасху не 
дочека Христос у то вре.ме да једе. 
пошто не беху опреснаци тада када 
Господ предаде Тајну Новога Зиве-

2. Мојс 12,11 _ . ,
1 c e Thi|iAiini6A\h, µετά σπουδής ΕΒΕ 1377, µετά σπουδής τοΐς Ίουδαίοις JP 2 πχχ·^· Μ α· γΟΩλ ο ικ π - 
ж е (!) Ρ C I 3 пдсгоу Μ I 5-6 ткмжс н no кечерн нема С М. гр. има - διύ και µετά το δειπνη- 
σαι 18чствркткд, ε'ΕΒΕ 1377110 чстврктЕКн. rp. πέµπτη εκείνη 11 п о н еж б... цд-кус^·, гр. δια τοµήπω 
γενέσΰαι τήν άρσιν του άρτου I κιµε нема ΜI глд^гоу] 1ЛДЕ1Аусд*С 12вонемаР iie t u h  η α д е с е т е ] ,ε ϊ . 
Ρ, ΙΕ' ΕΒΕ 1377 I 13 λ '^α κ ο ιιε ιιο ] β β^α κ ο ιιιε ιιο  Ρ Μ 14 τ κ κ µ ο ] τ α κ λ µ  орт.-јез. црта Μ 13 14 κ ч е  - 
твритм ж е η α д е с е т е , ΙΔ' ΕΒΕ 13771 14-15 дгнкцк тнклхс» жркти. τον αµνόν και µόνον ΟυεσΟσι AD. 
ЈР; ΕΒΕ 1377 нема I 17 iiAcroy Μ I 17-18 п а с к л ·... лоуни нема Ρ п е тм н  ж е н д д е с е т е . ΙΕ EBL 13.
20 чЕтврктЕкв, гр. πέµπτη εκείνη I 20-21 τρίτιιίΕΛίβ Μ 22 пожр кт_ c e Μ 22 -23 рлспст c e Ρ XI 23 
ЧЕтврвтминддЕСЕТЕ, ΙΔ' ΕΒΕ 1377 I ΛογΗκι] α (ι»)η ε a o v h m Ρ Μ. гр. τήςσί'λήι ης 2.8 ум. кгдд трепа е д д  
као у Ρ М и гр. - µη I 31 ιΐΜχκι Μ I 31-32 ум. х(рн)с(т)Е. у ЕВЕ 1377 КС (- Κύριος) 32 к нема С
1 Луна односно Месец као непеско тело служи н за одређивање дана празновања Пасхе Васкрса. > 
Православној цркви Васкрссе празнује увек у прву недељу послс пуног Месеца који се јавл.а после про iehne 
равнодневице. Од им. Лхни настале су нзвелснице: .пнирни. лгнарник. .пнаријум. лх нинимп ιι ιρ.
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'<АВ'ктА пр-кдд г(оспод)в. ПОКАЖ« II 

BAA\b II Wt (k ) A\Ollckwi5A ΙζΑΚΟΙΙΟΠΟΛΟ-
3 ЖЕН111А реч(б) БО. СЕ CO^Tb 11рА'4д(к)нИЦИ 

г(о)с(|1одк)нн н c e coxfTK с (в е)т и и к ж е  
ндрбч(е)т£ CHIE Bb Ηρ41Λ\ΕΙΙΛ ιιχκ. вк ιιρκ-

6 Bbl A\('k)c(fi)nb. Bb ЧЕТВрЕТМИНАДЕСЕТЕ 

д (е )н в л\(к)с(Е)цд. ιιο сркдк вечЕрл 

IIACKA г (о )с <ПОДе)в 1 СЕДЛХк д(к)нИИ \К’П“

9 ркснккм дд ia c t e . н с е н (!) w t (b ) л \о и - 
ckwBA '4АКОНОПОАОЖЕНН1А О^вкдксТЕ. 

1АК0 НЕ B-k^S ТОГДА ШПр^СНЕЦИ Bb

12 д(к)нЕ 4ETBpbTbKb. ГД-к WfipkrOlllE СЕ 

ТОГДА WIipkcHKHH 1ЕГДА Cb ОуЧЕНИКк! 

СВОНАХИ ЕЕрК> (!) ГАДЕ х(ри)с(т)к. IAKO НЕ

15 ДОСТНЖЕ BblTH Шт(к)|ЕТИК χΛ^ΒΑ ПО 

^АКОНОу AXOHckwBOy. СЕДЛМ1 БО твклхо 

д(в)нИИ АЛ0ИСИ1 пр-кддлв lECTb CHIE тво-

18 рити Bb BCEAXb Л^Т^. Bbl ЖЕ ΙζΑΚΟΗΟ- 

ПОАОЖЕНИИ AXOHCkwBO ПОПрАВШЕ lip^^b 

ВСЕ д-кто шпр-кснвкш ТВФрИТЕ. х(ри)-

21 с(т)оу ЖЕ НЕ pA^OpilTb ^АКОНА ПрИШкД-

Ш0>Х llb СВрВШИТИ. Hb BCOVIE БрАТШЕ 

ПрОТИВИТЕ СЕ ИСТИН^. ПфЕ БО БИ ПрНк-

24 ДАНО BblAO HAA\b Wt (l ) An(o)c<To)Ab 

1АСТИ Wlip-kcHbKbl. c t a a ’ e h протн|воу 

XpABbp CKbl Св (е)ц ЈЕНМ ΠΑΠΑ BALLlb ΑΓΑ-

27 -e-oiib. npbBonpi.CTOA HHKb cbiH с в (е)ц је- 
НАГО И ШЕСТАГО CBOpA1 При КОСТАНТШгк 

ц(-к)с(А)рИ.2 И б(о )ж (0СТВМ1ШИ григории

2. Мојс 12, 14: 18 Мт 5.17
1 ум. г(оспод)н, у ЕВЕ 1377 ХС (= Χριστός) I 2-3 ^а к о п о л о ж еш а  (!) грешка писара Μ I 4 и нема 
Р, гр. има - καί I 6 четврктк1ИНАдесЕте. 1Δ' ЕВЕ 1377, AD I 8 ндскд нема С I пдсхд Μ I г(о)с(по- 
Λε)β ι] г (о )с (пОДе)в И Н ВК ПЕТИНДД£с (е)т Е Д<1»)нк ТОГОЖДЕ Л\(-к)с(Е)цд прд^дникк Wlip-kcilbKK 
г(о}с(поде)ки Р С М и го. - τω κυρίω και έν τη ιε' ηµέρα του µηνάς τούτου εορτή των άζύµων τω 
Κυρίω ί 9 и c e н (!) ωτ(κ), гр. Ιδού καί άπό I 10 оув БДЂСте] дд оув-ћсте Ρ, гр. εµάύετε 114 верк> (!) 
грешка писара. треба В£ЧЕрк> као у Р С Μ I 15 хлкволх Μ I 16 с е д д л м ј орт. - јез. цпта Μ I 16-17 
д(н)нии ThK л\о инв. С I 18-19 ^дкоположенп (!) грешка писара Μ I 20-21 χ(ριι)((τ)ογ. гр. καίτοι 
του Χριστού i 21-22 прииЈБд(к)шоу h e рдгоритв ^дконд инв. С i 22 свркшнтв Р С Μ I 23 про- 
тивнстЕ С I 24 НАМк ι;κ ιλ ο  и н в . Ρ I 27-28 с в (е)ц и н 'н д г о  СI 28 шестдго, στ' ЕВЕ 1377 I кон стдтшгк 
С. Κωνσταντίνου I 29 ц('к)с(д)ри] ц(д)ри Ρ Μ I 32 шпркснћКћ Р
1 Реч јс о Шестом васељенском сабору. одржаном у Цариграду (од 6. новембра 680. године до 
16. септембра 681. године (први у Трулу), на којем су представници папе Лгатона (678-682) 
били два презвитера и један ђакон, који су и предссдавали на сабору.
Ίο је био цар Константин IV Погонат (668-685).

30 AKpArAHbCKblH Ип(и)с(кО\()|Љ. 1ЕГДА ΤΟ- 

ΓΟ с (в е)т (а )г О СБОрА в(о)ж(0СТЕМ4НИ 
w(Tb)lJH IIA Wlip-kcHbKbl ^AKOHb и^ложи-

Гпа. Доказаћу вам (то) и из МојсијевоГ 
законодавства, јер речс: „Ово су 

празници Господњи, и ово су свети 
које ћете имеповати у њихова времс- 

на: у првом месецу, у четрнаести дан 
месеца, усред вечерп је Пасха Госпо- 
ду, [а у петнаести дан тог месеца је 

празник опреснака Господу;] седам 
даиа опреснаке да једсте" . Гле, и из 
МојсијевоГ законодавства сте саз- 

нали да тада, у дан четвртак, не беху 
опреснаци. Где се нађоше опреснаци 
тада када је Христос са својпм уче- 
ницима јео Пасху, пошто није стигло 
укидање хлеба по Мојсијевом зако- 
ну1 Седам само дана је. дакле, Мој- 
сије предао да се ово твори у целој 

години, а ви, погазивши Мојсијево 
законодавство, током целе године 
творите опреснаке [иако] Христос 
„није дошао да разори Закон него да 
испуни“. Јер уколико би нам од апо- 
стола било предано да једемо опре- 
снаке, храбро би се успротивио ваш 
свештени папа Агатон, председава- 
јући на Шестом свештеном сабору1 
при цару Константину2, и божаствени 

Григорије, епископ акрагански, када 
божаствени оци тог Светог сабора 
изложише закон против опрес-
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πιε. 1Еже iih k o mo v · ж е α'τ(κ) 

cn\'h ιιε творити. имдтв же ’/,α κ ο ιιβ с ш ц е . 
3 Прдвило ,дЋ ш е с т а г о  скорд и ж е Bb троу-

л'к ιιο λ α τ ιιΙλ µ ». п и к т о ж е ш т (е ) при- 

πτειικιχκ Bb с в (е)ц је н м  чи н в . и л и л\ир- 

6 CKbl члов(’к)кв. шт(в) ИК>д1јИ wnpi-

ciibKb д а  ιιε ia c t b . пи дд присвд|дктћ се 
К IIIIMb И Bb НЕДОу^! ChlH дд ιιε при- 

9 ίζΟΒΕΤΒ ВрАЧЕВАНИ1А HH^b Tpt"

πογιε. и BL ба н и ц!т(ви)но\“дк дд ιιε 

mw k t ' ce c пилхи. Αψε ?κε кто се тво- 

12 рити IIAMIUTh. прнвтникк оуво ДД И7,- 
врвжгт’ се. л\ир'скћ1 ж е члов(-к)кв дд 

Ч’т(к)лоучитк се. Иво wnpiciibKbi тво-

15 ρε и 1АДМИ. Αψε и ιιε ιιριπεΛ\ΛετΒ ιιχΒ 
>5У<; WT(b) ШОД-ки. II Hb ПОДОБ^)|1ИКК Hrt\b

Bb TOrtVb BbIBb. ΙΙΙΟΑ^ΙΚΚΑΙΑ л\оудрв- 

18 CTBoyie ΒείζΑκοιικιΐΒ ιεετΒ. iib w wnpt- 

спвцк^ оуво доволно вдл\в εκΑ^ΑχοΛ\κ 

1АК0ЖЕ ΛΧΟψΗΟ. под(о)вА1гт’ жг и w

21 постк cMfBOTtiiMb ρεψιι.
.П. w соувотн’кл\к nocTi.

ΡιτΕτε ιΐΑΛ\κ шт^коуд^ ποετπτι се Bb 

24 εογΒοτκι Bb πετυριίΑεεετε д(в)нии вгли- 

кдго постд npkiEAii ιεετε. w t (b ) α π (ο )- 
с(то)лк ли. ιιε воуди t w . д п (о )с (т о )- 

27 ЛОЛ\’ БО ΒρκχΟΒΙΙΙΙΗ. Bb n8TblXb КНИГА^
^дпов-кдии.1 Bb них’жг w л\(оу)ч(Е)н(и)-

H'k\'b приписАНО «CTb. Bb деветки нд 

30 Αεεετε глдв-к с ш ц е γλ (α γο λ )κ>™. GptAoif
II HETbKb ПОВЕл! NAMb П0СТИТИ CE г(о“ 

СПОдХ· Ср^ДОГ оуво пр^ддним рдди.

33 HETbKb ЖЕ стр(д)сти рАДИ. TMfMf ЖЕ

нака како нс би нико од верних ове 
творио. А закон гласи овако: 
Правило 11. Шестсп сабора у Трул- 
ској палати: „Нико од уврштених \ 
свештенички ред, или мирјанин. да 
ие једе опреснаке Јудејаиа. нити да се 
са њима орођава: и у болести нашав- 
п ји се. да не зове. тражсћи ο,ι њих 
лечења: и у купатилу уопште са н.и- 
ма да се нс мије. Ако пак ко почне то 
да твори - свештсно лице. дакле. да 
се извргне. а мирјанин да се одлучи 
Јер. безаконик је онај ко прави и једе 
опреснаке; иако их не добија од Јуде- 
јаца постаје им. међутим. у томе сли- 
чан. мислећи јудејски. Али о опрес- 
нацима с.мо вам. колико је могуће. 
довољно рекли. а треба рсћи и о су- 
ботњем посту.

50. 0 суботње.и посту
Реците нам откуда сте примили да 
постите суботом у четрдесет дана 
ВеликоГ иоста? Од апостола ли? 
Неће бити! Јер врховници међу апос- 
толима у петој књизи Заповести.1 у 

којој је о мученици.ма наппсано. у 
деветнаестој глави овако говоре: „Го- 
спод нам је заповедио да се среда и 
пстак посте; среда. дакле. због из- 
даје. а петак због сдрадања. Ту. пак.

3 и је с т а г о  у Р изостављено ш I 7 прискдидктк Р I 8 и, гр. ή I 10 и. гр. ή 11 с е ] с и и  (. гр. τούτο 
15 и нема Р С. гр. има - και I 18 бц д к о н к н к «τ ι», παράνοµος ! 22 ii. нсма C i 23 шт<н)кл-лл· P 
C I п о с т и т е c e P C Μ I 23-24 Bb c ^-g o t k i. το σάββατον (једн.) AD. τά σάββατα (мн.) ЈР 24 
ЧЕТК1рн1ДЕСЕтн P124-25 кк чЕТмридЕСЕТЕ д(к)нни вЕликлго постд. της άγιας τεσσαρακοστή^ ΛΙ). 
ЈР нема I 25 при-кли Μ I 27 ш» πΕΤΕΐχκ κιιιιΐΆχκ. έν µέν τω πέµπτω βιβλίιο (једн.) AD. ,ΙΡ 2S 
'^дпоккдии, των Διατάξεων των ύπο Κλήµεντος τής Ρώµης γραφεισών AD; ... πιίπα Ρώµη, 
γραφέντων ЈР I κκ ιιιιχ’>ΚΕ. гр. έν ώ (једн.) AD. JP i 29 приписдно] проиислно Р М. гр. ε.τΐ'/έ’γραπ 
ται 132 ср^доу «γκο, την µέν AD. JP 133 ιιε τ ε κ κ  ж е . την δέ AD. ЈР ум. стр(д)сти. y AD προδοσίαν. 
a у ЈР προσοδιαν (!) I τ«ρ P C Μ
1 Реч је ο познатим AiuieiTiti.icKUM Установама. подељеним у 8 кљига.
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ε ε λ ιικ ο \(κ > соуг.отоу постити c e прк- 
AACTb. HE IAKO ПОд(о)Г1А1ЕТК ВВ СфуБОТОу

3 ПОСТИТИ СЕ. ПОНЕЖЕ IIOKOIA кстк д(в)нк 

Wt (b ) д1лк твдри. Hb 1АКОЖЕ T<Mf 

TbKA\O КДИНОу I10CTI1T1 СЕ ПОд(о)г.А1ЕТК.

6 СКД-ктЕЛЕКИН 1ЕЦ1Е | ПОДК '^ЕЛ\(к)лЕ1О ССЛр 

ψογ. НА КОНЦИ ЖЕ КНИГВ HAKbl рЕЧЕ. Bb 

BCAKOXf <MfBO CWfEOTMf pA^B^i 1ЕДИНО1Е. II

9 (bb) ВСАКОу НЕд(-к)лК· ТВСфЕЦЈЕ CGOph(l) ВЕ- 

с е л и т е с е . и по л\дл-к г л (а г о л )е т в . в е с е- 
ЛИТИ ВО СЕ П0д (ф)бА1ЕТК Bb Ηΐΐχκ. A НЕ

12 с ктоЕАти. Bb СЕдлгки ж е грдни тк^жЕ 

^ДПОВ^ДИИ Bb ДВАДЕСЕТЕ ЧЕТВрВтки ГЛА~ 

вк СИ1ЦЕ РЕч(е). соувотоу ©уБО И НЕ-

15 д(-к)лк> IipA^A<b)nO\l'-|lTE. IAKO COlfEOTA 

СЛ[БО Д-клАНИГА ТВАрИ lECTb BbCHOAXHHA- 

НИ1Е. НЕд(-к)л1А ЖЕ BbCKp(b)c<E)nHtA. 1ЕДЦ-

18 ΗΔ ЖЕ СОуБОТА ДА c(b)xpAHHT‘ СЕ ВАЛ\И 

Bb BCEA\b Д-кт-к г(о)с(пОД0Н1А ПОГрЕВЕ- 

HI1IA. Bb Н10ЖЕ ПОСТИТИ СЕ ПОд (о )бА1ЕТ.
21 A НЕ 11рА'4д(в)нОВАТИ. 1ЕЛИК0 БО BpdiA\E 

CbA^TEAb ПОДБ ^ЕЛХЛЕК» lECTb ΚρΊ1Π4Αΐε W 

HEAVb с4т ОЕЛНИ1Е. ПАЧЕ скдклднига ТВА-

24 ри рАДОСТИ. Hb CHIA ОГБО ТАИНО КЛИ" 

A\EHTOA\b ПАПОК) pilMbCKblAXb НАПИСАВШЕ 
II ^ДПОВ-кд^ВШЕ. НЕСТАШЕ ДО CH^b. Hb 

27 В-кдоуЦЈЕ б(о )ж И№МЕ A(©v)\OA\b. НЕ Л\Л“ 

AO\f Пр-ксТОуПЛЕНИК» BblTH 1ЕЖЕ пости- 

ТИ CE Bb COyBOTbl Ц И ^AnptipEHlHEMb

30 Kp-kllKOA\b CBE^AlOTb W CEA\b ljp(b)- 

K^b^Bb. р-кшЕ Б0 Bb UUECTbAECETb 4E~ 

TBpbTdiMb прдвил-к n^b.

Велику суботу предао je да ce пости 

не као да суботом треба постити 
зато што је дап одмора од стварања, 
исго да ту јсдну само треба постити, 
будући да је [у њој] Творац још под 

земљом“. На крају пак књиге опет 
рече: „У сваку. дакле. суботу сем 
једне, и [у] сваку недељу, држсћи 
сабор[е]. веселите се“. И мало даље 

говори: „Јер у њима сс трсба весели- 
ти а не туговати". У седмој пак грани 
истих Заповести, у двадесет четвр- 
тој глави, овако рече: „Суботу, да- 
кле, и недељу празнујте, јер субота 
је, наравно, подсећаље на ствараље. 
а недеља - (на) васкрссњс. Јсдину 
пак суботу да сачувате у целој годи- 
ни - (суботу) погреба Господљег, у 
коју треба да се пости а не да се 
празнује, јер колико је времена Тво- 

рац под земљом, туговаље за Њим је 
снажније од радости ствараља". Али 
ове (тј. Заповести), дакле, које су 
тајно преко Климента папс римског 
написане и заповедају. несташе до 
ових (дана). Међутим, Духом Бож- 
јим знајући да није мали прсступ то 
да се у суботе пости, па снажним 
запрећењем обавезују Цркву на то 
(да се не пости), јер у шездесет чет- 
вртом њиховом правилу рекоше:

1 кЕликогк» нема AD. ЈР I 3-4 ιιοκοια... твдри. гр. κατάπαυσες δηµιουργίας ύπαρχον I 5 b o c t h t i 
ce н о д (о )бд и т к . χρή νηστεύειν, έν ω AD, JP I 6 сид-ктелекии. ό δηµιουργός I ΐΕίµε] и leipe C Μ, гр. 
нема i C I 8 оусо нема P, rp. µέν I 9 всдкоу] вк всдкоу Р С Μ I сворш Р С М и гр. - συνόδους I 
11 бо , γάρ нема AD I вк ΗΗχκ. έν ταύταις AD, ενταύθα JP I 12 т-кхжде P C Μ I 13 двддесете] к P и 
AD. двддес(е)тн Μ I четврктои P I четвркт^и нема AD I 13-14 двддесЕТЕчетврБТ-ки глдв-k нема 
ЈР 15 прд7'нм[-ите Μ I 16 д-клдше Μ I 16-17 вкспоминдним C I 17 β ε α (4)λ ιλ ] д ιιε αΙλ ιλ P I 19. ум. 
г (о )с (п о д |0ц |а ‘. Κυρίου JP. у AD Χριστού I 19-20 погреврншд (!) грешка писара C120 п о д (о )бд |е т к  
постити СЕ инв. Р Μ I 21 прд'<новдти C I 23-24 Сћд1лдни1д твдри, гр. δηµιουργίαν I 25 рил\Б- 
CKKiMK. Ριόµης JP; AD нсма I ндписдвше. γεγραφότες JP: AD нс.ма I 31-32 ЧЕтврБтклмЈ и 
ЧЕтвркт-кмк С 32 прдвнл-k ιιχκ. κανόνι των ιερών κανόνων AD. JP
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Л||1Е которми иричктпикк WfipiljJfTh 

CE. Kh НЕд('к)л'Нк1 д(01Ш ПОСТЕ СЕ. ИЛИ 

lik Εογκοτογ. pA7,B'k 1ЕДИН01Е TbKMO KE- 

AHKbllE соувотм. ДД И^ВркЖЕТВ CE. Д1|1Е 

ЖЕ AMipbCKblll 4Λ0β (1ϊ)κ Ε дд шт(в)лоу·- 

411Tb CE. CliA\b [1ОСЛ'кдО^КЧрЕ И ШЕСТД- 

ГО СБОрД \у(т0ЦИ. СВГЛАСНО ТДКО '4Д- 

KOHh ΙΙΟΛΑΓΑΙΟΤΚ. Пр^ДћгкдЕЦЈО^ с (в е)" 
t o a \o v свороу τοΛ\ογ. дгд-о-оноу riAiit 

римксколхоу1 и григоршо дкрдгднкско- 

Л\0Г 1Е11(и)с(кО^)пО^. СИ1ЦЕ Гл(дГОл)к>ЦЈЕ. 

‘ООЕЖЕ ОуБ-кд-к^ОЛХК. ΙΑΚΟ СОуЦЈИИ ВК 

р»Л\кСЦ'кл\к грдд-к. ВК ЧЕТЖрИДЕСЕТЕ 

д(к)нии с (в е)т (а )г о п о с т а  п о с т е т ' СЕ Bb 

согвотш. πρΙτζΒ пр^дднми цр(в)ко- 

в(к)нк1и чинв. год-к вмс(тв) с (в е)т о л \®у  
CGOpoy. 1ДКО ДД ДрКЖИТК И рИЛ\кСКД1Д 

цр(0км. НЕПОДВИЖВНО ПрДВИЛО с (в е)“ 
τυχκ дп(о)с(то)лв г л (а г о л)к >ц је 1Е. а ц је  
KOTOpblH ПрИЧкТНИКк I WEpiipETb СЕ. 

Bh !!Ед(’к)лНВ1И д(к)нк ПОСТЕ СЕ ИЛИ Вк 

СОГБОТОу. ρΑΙζΒί, 1ЕДИН01Е BEAUKbllE CO\f- 

BOTbl. ДД ЈЦВрВЖЕТВ СЕ. АЦЈЕ МИр'СКк1 

4ΛΟΒ<1ϊ)κΚ д д и’т(0лоучитв СЕ.2 Сил\в 

ЖЕ СИЦЕ. ΠΟΕΛ^ΑΟγίΟψΕΜΒ д(по)с(то)лк- 

скомоу 0γ4ΕΗΙΙΙ0. И ОуЧИВШЕЛХБ И ПрД~ 
ВИВШЕЛ\К3 Β^ρΐΙΒίχΒ Цр(к)кОЕк. С ΠΑΠΟΙΟ 

pHA\bCKblA\b ΑΓΑΌ·Ο)ΙΟΛ\Β. BblH WT<b) ко- 

ГО II νντ(0Κ«Α1ί npillECTE. НЕ ТККЛ\О Bb 

CO^BOThl ПОСТИТИ CE. Hh II СЕ 1ЕЖЕ Bb^“ 

НОШЕНИ1Е CBphlBEIIIHE СЛОГЖВк! ЕСЕГДД 

творити вв д(к)ни с (е е)т (а )г о п о с т д . 
СВ^НК СфуБОТК! И НЕд('к>ЛЕ. WT^KO^A^ 

3 1едиио1£. τού ένός 17-8'<дконк π ο λ α γα ιο τ ε , νοµοιίετουσι I 8 π ο λ α γα ιο τ κ ] п о л д г д к чк κ κ γλ λ  
.η . II Ι1ΕΤ0Η Ρ........ ΙΙΕ. С. AD не.ма I 11 сице С I с ш ц е гл(дгол)|О1р£ нема AD 1- ^·κΐΛοχΗ'Μ\κ.
Μ I 13 ЧЕТК1РИД£££ТИ Р С I 14-15 ви c o v g o t iu . σάββασι i 18 н е п о д би ж к н с ·] н£дкнжно С I. г  
c<BE)TbiXb д п (о )с (т о )л б нема гр. I 19 Aii<o>c<T^b] w t (k )h k С I 25 посл кд^кчцЕмк 
посл1д№»1|ЈЕ С 125-26 д(по)с<то)л1»скол\а1- «ј-ч е н и», τοις Άποστολοις AD -6 - ‘ 11рдвнв1ШМк] 
испрдвившнлх' Р. прдвив шимв М. гр. κανονισάνχων I 27 ум. в-крни\'в цр(к)ковк. \ ди τη\ м 
'Ρωµαίων εκκλησίαν I 28-29 ιντ(κ)κοχΑΪ и wr(h) кого ини. Р С I 29 пркксте С лО сл бо тоу

1 В. напред стр. 28. нап. 1.
2 Прав. 55. Шестог васељенског сабора; уп. прав. 64. ап. . .. , ,
3 npABHBiiiEMB (Kavoviootvuijv) одноеи се на црквене оце као састављаче пр“чи.ш (κανόνων).

„Лко се које свештено лице нађе да 
пости у недељни дан. или у суботу. 
сем једне са.мо. Велике суботе - да сс 
извргне. а ако је мирјанин - да се 

одлучи.“
Ови.ма следећи. и оци Шестог сабора 
сагласно тако доносе закон. при 
предссдавању на том Светом сабору 
Агатона папе римског1. и Григорија. 

епископа акраганског. овако гово- 
рећи: „Пошто сазнасмо да они који 

су у граду Риму. у четрдесет дана 
СветоГа поста у суботе посте мимо 
преданог црквеног поретка. угодно 
би Свето.м сабору да и Ри.мска црква 
непромењиво држи правило Светих 
апостола. које говори: ,.Ακο се које 

свештено лице нађе да у недељни дан 
пости, или у суботу. сем једне. Ве- 
лике суботе - да се извргне; ако је 
мирјанин - да се одлучи".2

Будући да су ови. пак. тако следили 
апостолско учење. и учили и прави- 
чили3 Цркву верних са римским 
папом Агатоном. од кога и откуда ви 
примисте не само да постите у субо- 

те. него и то да цело узношење служ- 
бе увек творите у дане Светога по- 
ста. сем суботе и недеље? Откуда
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O^CTABb Cb liptlECTE. \ντ(κ) а п (о )с (т о )л к  
н и к л к ж е . с (в е)т и и b o  а п (о )с (т о )л и прд-

3 вило ш е с т в д е с е т в w c a s o k 1 w  т о л \в |ц- 

ЛОЖИ1ПЕ СИ1ЦЕ рЕКШЕ. ΠψΕ КОТОрМИ 
1Е1|(и)с(кО\-)|1В ИЛИ Ιίρε',ζΒγΤΕρΚ или дшд-

1 ум. лчтдвк сн пр"кист£, у AD έτυπώύη; και έκ ποιου τοϋτο παρελάβετε διδασκάλου; I прикстЕ Ρ Μ I 
а п (о )с \т о )л к ] ди(о/с(то^лк ли Ρ. дп(о)с\то)лн1 Μ. των 'Αποστόλων AD I 3 ш е с т в д е с е т к w c a io ie нема 
AD w c mo k ] и д е в е т о к  P C I w толчЈ w cEA\h P, w тол\о(!) M. rp. περί τούτου 16-7 чЕтмридЕСЕти 
C Μ 11 τ Ιλ ε ε ιια ια ] скл\рвт(в)нА1А Ρ. σωµατικήν AD I 11-12 творилгћи Ρ I 13 трЕтии] ЧЕтврктми C,
τήν τρίτην AD ; 13-14 Bb^AKoiitAiETh] β β^α κ ο η ιε η α k c (t b ) Μ. b b ^α κ ο ιιΙι k c (t b ) C. νενοµούέτηται 
AD I 15 д е в е т а г о ] C I 15-16 ΕχρΑίιιιτΕ] xpAiinTE P C, φυλάξετε AD 116 и нема C и AD I 17 ж е  нема 
M. rp. нма - бе I 19-20 α ε β ε τΙλ ικ ιια α ε ε ε τ ε ] «.'с л^м в н а д е с е т е P. .ж .т е  С. ιύ' AD I 26-27 Ла ш д и к и и - 
с к а г о у Р испуштено л I 27 ж е  нема M. гр. има - δέ I 27-28 ПЕТкдЕСЕТп-кмк] пЕтвдЕСЕт н-кмкирвв клм» 
Р. и е т в д е с е т  нкл\в и првволч» С. πεντηκοστόν AD 129 ч е тш ре д е с е т е ] ,л\. C130-31 п а м е т и творити] 
π α λ \4τ β творилм» Μ. γενέθλια έπιτελειν AD I 33 ЧЕТиридЕСЕТЕ P I чЕтмрЕДЕСЕТЕЛЕВЕт-клмЈ .л\«-.л\в С. 
µΰ'AD
; Реч је, у ствари. о 69. прав., како је у P С.
~ У Зиконоиравилу је то 18. прав., како је у P C, а код РП 19.
У Законоиравилу и код РП то је 51. прав.. како је у P С.

6 КОН' ИЛИ ЧВТЦВ. НЕ ПОСТИТК CE Bb ЧЕ- 

ТКфИДЕСЕТЕ д(ћ)нии с (в е)т (а )г О ПОСТА. 

ИЛИ Bb BCAKOV сркдоу или вк ПЕт(0КВ.

9 ДА И'4ВрВЖЕТК СЕ. A\Hpb||cKblH ЖЕ ЧЛО~ 

в('к)кв дл \мт(к)лоучитк СЕ. рд^вк ΑψΕ 

НЕ BOA^Hb Т’клЕСНА1А ПАКОСТИТВ. ТВО~

12 рилгк ОуБО ChBphUIEH-ки слоужв-к Bb 

ТрЕТИИ 4ACb д(к)нЕ. Bb НЖЕ И Bb^AKO" 

HIAKTb Bb^HOCHTH BECKBpbHOXflO ЖрТЕОу.

15 ΚΑΚΟ IlOCTb ДО ДЕВЕТАГО ЧАс(д) C^pA" 

МИТЕ. рАЗДр^ШАКЦЈЕ И Bb Вр-кл\Е СЛО\(- 

ЖБШ. НИКАКОЖЕ. ΑψΕ ЖЕ CE НЕ Bb^A\O“

18 ЖНО. Bb КЛЕТВОу BbllAAAIETE. ИБО ИЖЕ 
Bb ГАНГр-к СБОрА W<Tb)lJH. Bb ДЕКЕтклМ1- 

НАДЕСЕТЕ2 ПрАВНЛ-к ΤΑΚΟ рЕКОШЕ. ΑψΕ

21 КТО WT<b) ВК'4ДрКЖЕ1рИХ' СЕ. СВ-knb ТЕ- 

AECIIbllE НОуЖДЕ рА^ГрКДИТК СЕ. И Пр-к" 

ДАНКБЕ IlOCTbl Bb WELJJE. И χρΑΗΗΛΜιΙΙΕ
24 Цр(0к(к)вИ1О pA'<ApOyillHTb. ПОЛХАГАЈО- 

ψογ ΚΛ\θχ W CEA\b CBpbUJEHOA\O\[ I1OAM>I~ 

СЛОу. ДА KOVAETb HpOKAETb. Aa WAH~
27 КИИСКАГО ЖЕ СБОрА W<Tb)uH. Bb HETbAE-

CETH-kMb3 прлвил'к СИ1ЦЕ рЕКОШЕ. IAKO HE 

IlOA^O^SAIETb Bb ЧЕТШрЕДЕСЕТЕ д(0НИИ

30 с (в е )т (а )г о ПОСТА. Л\(о г }ч(е)н ИКОЛМ1 п а - 
Л\ЕТИ творити. TbKMO | Bb COVfBOTbl и 

Bb ΗΕα (^)λ Ε. Μ IlAKbl ТИ1ЖДЕ pklBE Bb

33 ЧЕТШрЕДЕСЕТЕ AEBET^AXb ПрАВИЛ-к. IAKO

примисте тај устав? Од апостола? 
Никако! Јер свети апостоли изложи- 
ше о томе шездесет осмо1 * * * У правило, 

овако рекавши: „Ако који епископ, 
или презвитер. или ђакоп, или чатац 

не пости у четрдесет дана СветоГа 
поста, или у сваку среду, или у (сва- 
ки) петак - да се извргне, а мирјанин 

- да се одлучи. осим ако телесна бо- 
лест не спречава“.

Код вршења, дакле. цсле службе у 
трећи час дана, у који се и узакоњује 
да се узноси бескрвна жртва, како 
сачувате пост до деветог часа, укида- 
јући га у време службе? Никако! Ако 
је то немогуће, у проклетство упа- 
дате, јер оци сабора у Гангри, у 
деветнаестом2 правилу тако рекоше: 

,.Ακο се ко од оних који се уздржава- 
ју погорди, па без телесне потребе 

укида постове, свима предане и 
Црквом чуване, помажући себи у 
овоме коначним ставом - проклет да 
буде“.
А оци Лаодикијског сабора у педесе- 
том3 правилу овако рекоше: „Не треба 

у четрдесет дана Светога поста тво- 
рити спомен мученицима, изузев субо- 
том и недељом." И исти ти опет ре- 
коше, у четрдесет деветом правилу, да
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не ПОд (о )бД1ЕТЕ Kb ЧЕТШрЕДЕСЕТЕ д(0НИИ 

с (в е)т (д )г о  п о с т д . поско\(рш приносити. 

Αίµε н е кк ωγηοτογ и Bb нЕд(-к)лк> 

ТкКЛЛО. Ilh И ШЕСТДГО И ВСЕЛЕНБСКДГО 
сворд м(тк)ц|. ТДКОЖДЕ Bh IlETbAECETb 

KbTopkrtUi прдвил! ιιο κ ε λ4β α ιο τ κ cb 

с в (е)џ е н ’нш л \к ДГДФОНОЛХВ ПДПОК рИЛАК- 

CKhlAXk.1 Гл(дГ0л)|0ЦЈЕ СИ1ЦЕ. Bb ВСЕ ЧЕ" 

ТНрЕДЕСЕТЕ д(0НИИ с (в е)т (д )г О ПОСТД. 

свкпи соувотк! и н е д^л е и с (в е)т (д)г о  
БЛ<д)г0В'кфЕНИ1Д д(к)нЕ. ДД BbIBAIETb 

слоуж вд ΠρΊΐ/ΚΑΕΕΒ^Ε^ψΕΗΕΐχΕ. ТДДКО Mf- 

БО Ирк|ЕЛ\ШЕ A\bl. Bb СО^БОТОу СЛОу- 

ЖИЛЧ1 II Bb НЕд(-к)лК> Bb ТрЕТИИ ЧДСВ 

А\к )н е . вв н 'ж е и c (b e)t k im д(оу^ сни- 
ДЕ ΙΙΑ Дп(о)с(то)лМ. И ПрИНОСЕЦЈЕ в' тд 

ДВД д(0НИ IlOCKCAfpbl КУСв (е)ц ЈД1£Л№ ДД- 

ри. Wt (l ) 11ИХ’ЖЕ Д0В0Л11Д1А ХРДНЕЦЈЕ 

iip'kT4K всоу η ε α (Ί0λ κ >. Bb вр-кл\Е деве- 
ТДГО ЧДСД. CbEpbLUHBLUE ВСЕ П^СНОСЛО- 

ВШЕ. СК0НЧДЕД10ЦЈИ СЕ ВЕЧЕрШП. TBOpHAU 

πρΕίζβγτΕριι Cb д и г а к о Цнм ΒΗχΟΑΒ. кд- 

ДИЛНИЦОу TbKMO ΙΙΟΕΕψΕ. И ПО ЧТЕНИИ 
прор(о)ки. pEKLUE ПДрЕЛХИИ. О^СТДЕЛЕ" 

IIBIIE AXOAHTBbl BEAHKblA\b ВДСИЛИЕАХК 
СТВОрШЕ. И ддрш Пр-кнЕСВШЕ WT(b) iipi- 

ДЛОЖЕНШД. рЕКШЕ WT^b) Л\ДЛДГО WATA- 

ρΐΛ Bh BEAHKbl. II ПОЛХОЛШЕ СЕ НДД НИ~ 

л\и. и ιειµε ж е и пр^дднок» ндлњ л\о- 
л(н)тв<Ј1[ WT(b) г(оСПОд)д. pEKLUE. Bb^~ 

IIOCHAVb Пр^ЖДЕШСВ^ЦЈЕНМИ XAiiSb. II 

Гл (дГ0л )еЛ^. пр’кжДЕСв(Е)фЕНД1Д c (b e)- 
ТД1Д C^BE^TblAXb. II CbEbEOIfllAblUE ΉλΟ

не трсба y четрдесет дана СветоГа 
iioctiia приносити барове. Beh само 
суботом и недељом”.
Али и Шсстог васељенског сабора 
оци слично прописују. у педесет дру- 
гом правилу, са свештеним Агато- 
ном папом римским1, овако говорећи. 

„У свих чстрдссет дана Светога ио- 
ста, изузев суботс и недеље. и дана 
светог Благовештења, да бива с л ј  ж- 
ба пређеосвећених" (дарова). Тако 
примивши, дакле. ми служимо субо- 
том и недељом у трећи час дана. у 
који и Свети Дух сиђе на апостолс: и 
приносећи у та два дана. освештава- 
мо дарове. од којих јс довољно сачу- 
вати за целу недељу (дана). [Другим 
данима седмице] у време деветог 
часа завршава се читаво пес.ио- 
словље. При завршавању вечерње. 
презвитери са ђаконима. чинимо 
вход, носећи само кадионицу. А по 
читању пророка. односно паримија. 
врше се молитве које је установио 
Василије Велики: и преневши дарове 
из предложења (жртвеника). однос- 
но из малог олтара у велики. и помо- 
ливши се над њима, и рекавши још 
и молитву предату нам од Госпо- 
да. уздижемо пређеосвећени хлеб и 
говоримо: ..Пређеосвећена свети- 
ња светима“: и. сјединивши тело са

ПР?Т ρΡ"ΛΚ£τ”. Р1 2 ll0fK^pw] лроскоури Р С Μ. άρτον AD 3 дцм не] рдв* С. гр. εΐ µή 4 и-’ 
|,Гр’ ΠΕΤ^Αίί£ΤΕ] πίΤΕατκ С ) 6 Βκτορ-krtih] и BbTop-fcrtvh C повелквдкЈтв. vouo- 

τουσι I 7 α γλ ο ο ιιο λ^] д г д^о л \н  C18-9 четмридкетн Р. л\. C 111 д<и>не] дкнин С 16-17 к тд 
д -И’ εν.αυταιξ А? ।17 поскоу-ри] ироскоу-рш Р С Μ, τά δώρα AD I 19 нед^лкх έβδοµάδι 

n f τΠς Εβδοµάδας AD I 20 свврвшивше] свврвшлкчре C 20-21 ιιΊπ η ο ϊλ ο βη κ ]
£Λ0Κ0ίΛ08,,ί C· Φ· υµνολογίαν 122 врцвгтери] minrrMt Μ. oi iemc AD 24 

M i ? i t c  TWV πΡ°<ΡΠτειων AD I рек ше пдрЕлшн нема гр. пдрсдлнн] по цдремнн Р С. по илрнлпн 
97 7« 25 °νίΤ4ΒΛίΗΕ,,ί· τυπωιίΕίσας I 26 принквин Р С Μ I 26-27 нр-кдложенни. προιίέσεω; 
i,“,?Z:piL\(XH'4)crp 12,"’“'“Р"П> Н^ААИО») с υ 

' в. напрсд. стр. 28, нап. 1. *
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Ch КркВШО. ΙΙβΗΜΕψΑΙΕΛΑ' CE. II ΤΑΚΟ GA<a )- 
ГОДАрИВШЕ WT<k)llO\fCTk TBOpHAAk. Bklll

3 ЖЕ W рИЛ\Л1АНЕ. Bk^HOCEipE ВСЕГДА Kk 

ЧЕтмридЕСЕТЕ д(к)нии с (в е)т (а )г о п о с т а  
СВркШЕНО\[1О слоужво^ ДЛкЖНО\(ЧО кк τρε-

6 ТИИ ЧАСк д(к)нЕ Кк^НОСИТИ. '^д к Д6ЖЕ- 

Ц1А1А IipliCTCAfllAlETE Цр(к)кОЕНА1Л ПрД- 

КИЛА. II К ТОЛ\к И c (k e )t KI^' Ц?т(к)цк КЛЕТ-

9 кк покинни ie c t e ίΑκο πρΊκτογIIници 

прдкилол\.
G) Брлцк шЕр-ћквк ιιχκ.

12 КТО ЖЕ II Пр^ДАЛК lECTk BAA\k 1ЕЖЕ | 

ΒΚζΓ.ρΑΙΙΙΑΤΙΙ ИЛИ Пр^сћцАТИ ΒβΑΚΚ lll£p'k_ 

WA\k. KOTOpkl WT<k) О^ЧИТЕЛк Цр(к)кО~

15 в(к)|1к!\к СИ1О Пр^ЛкСТк Пр1дАЛк 1ЕСТк

ВАЛ\к. Αψε ОуБО NE ШЖЕНИВк СЕ ПОСТД- 

ВЛЕПк БО^ДЕТк. И ПОТОЛ\к ЖЕНИТИ СЕ 

18 ВкС^ОЦЈЕТк. ПОСТАВЛЕНк Бк1Вк БЕ'^к ЖЕНВ1 

^AKOHNO №СТк Вк^БрАНИТИ 1ЕМ0\( Αψε ЖЕ 
Пр^ЖДЕ КУЖЕНИЛ СЕБ-кшЕ ПОСТАВЛЕНк! ΙΙΙΕβ-

21 -ки. вк чист-к житии [и] ц-клолкоудркн-к. 

ТАКОВАГО БрАКк ρΑ'ζΑρογΗΙΑΙΟψε ΒΕίζΑ" 
КОНИК ТВОрИТЕ. И ГАКО СкГр^ШАКЧрЕИ Вк

24 тол\к. и’БличЕни и с т е . w t (b ) с(вг)тк1Хк 
А11(о)с(то)лк '^АПОВ^ДИИ. Вк ШЕСТк^к 

О\'БО ΚΗΙΙΓΑχΒ НАПИСАНк1\к КЛМЛ\ЕН’Т0Л\к

27 ΠΑΙ1ΟΙΟ рИА\СКк1Л\к. Вк СЕДЛгкиНАДЕСЕТЕ 
ГЛАВ^ СН1ЦЕ рЕКОШЕ Ап(о)с(то)лИ. 6п(и)- 

с(ког)|1к1 И ΠρΕ'ζΒγτερΒΙ И ДИ1АКОНВ1 pdi-

30 Х©Мк КДИНОЖЕНЦЕ I1OCTABA1ATH. 11 ΑψΕ 
ЖИВк! СО^Тк ЖЕНк! ΗχΒ. ΑψΕ ЖЕ «'ЛЦгк- 

ШЕ. НЕ ПОд(о)вАИТк ЖЕ ИЛ\к [1р'кжДЕ 110-

>М 33 СТАВЛЕН111Д II НЕЖЕ11ИВШЕЛ\’ СЕ 110 ПОСТА"

крвљу. причешћујемо се; и тако за- 
благодаривши. врпшмо отпуст. Ви, 

пак, о Римљани, узносећи увск у 

четрдссст дана СветоГа поста цслу 
службу коју смо дужни да узносимо у 
трећи час дана, преступате црквена 
правила која овде леже, те стога 

клетви светих отаца подлежсте као 
преступници правила.

О браку њихових свештеника
Ко је пак тај који вам јс предао и то 
- да забрањујете или пресецате брак 
свештеницима? Ко вам је од цркве- 
них учитеља предао ову прелест? 
Ако се, дакле. неожењени рукополо- 
жи. па потом усхтедне да се ожени, 
будући рукоположен без жене, зако- 
нито је да му се забраии. Уколико 

пак рукоположени свештеник пре 
женидбе беше чиста [и] целомудрена 
живота, безакоње творите разводећи 
брак таквога. И као сагрешитељи у 
томе, разобличени сте од Светих апо- 
столских заповести. јер у шестој књи- 
зи, коју је написао Климент папа рим- 
ски. у седамнаестој глави. овако ре- 
коше апостоли: (У) „Епископс и през- 
витере и ђаконе, рекосмо. рукопола- 
гати једнобрачнике. било да су живе 
жене њихове, било да су умрле. Не 
треба пак они који се пре рукополо- 
жења нису оженили да по рукополо-

1 причЕцш£л\к с е , µεταλαµβάνοµεν του άρτου και του ποτηριού των µυστηρίων Χρίστου AD I 2 
WT(h)iioycTh творимк. άπολύοµεν εαυτούς τής συνάξεως... τής έβδοµάδος AD I 3 всегдд. καύ’ 
έκάστην AD I 3-4 вв чЕТБ1ридесете д(в)нии. έν τή τεσσαρακοστή AD I 4 ЧЕтиридЕсете] 
ЧЕТмридесЕти Ρ, .л\. С I с (к е)т (а )г о п о с т а  нема AD I 8 и- нема С и AD I 9-10 ум. 1дко пр-кстоуп- 
ници прдвилолч’. у AD ώς εϊρηται I 14 w t (k ) нема Р I 16-17 н о с т а в л е н в бо^д е т в . χειροτονείται I 
19 вв'4вран|дти Μ : кл\©\·] тол\» Ρ Μ 120 пр4ждЕ ш ж ен н л ' c e . προγεγαµηκώς I 21 ц-клолкмрдрви к] 
и ц-кломоудрвн-к С и гр. - και σώφρονι I 23-24 вв тол\к. τούτω AD, τούτο (!) ЈР I 24 c (b e)t k ix k  
нема гр. I 25 ^дпов-ћдии. διαταγής καί των ιερών αυτών αποδείξω κανόνων AD. αύτών нема ЈР I 
οΐΕΕτκιχκ] .δ.χκ С I 27 с е д м^и н а д е с е т е ] .’^ϊ.τ ε  Ρ С I 28 ρεκοιυε] рвк шЕ Μ I 29 и1-2, гр. ή I 30 иди- 
н о ж е н  µε. µονυγάµους I 33 н еж е п н в  ш им ' с е Ρ Μ. ερ.άγάµοις
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ВЛЕНИ1 K GpaKMf ОрИ^ОДИТИ ИЛИ ЖЕНИ- 

в ш е л л c e π α κ β ι дроугвиЕ ПОИМДТИ, НК 
ДОВОЛНОЛМ» БВГГИ Т'кми. Κχ’/ΚΕ ΗΛ\1χογ 

11Д НОСТДВЛЕНШЕ ПрИШћД ШЕ. Bh Π£τ4ΐΛ\Κ 

ж е прдвил^ ιιχκ с (в е)т и и д п (о )с (т о )л и  
СИ1Ц6 ркшЕ. 1£п(и)с(кох)пв или πρεχΒγ- 

терк или дшдконк. c b o ie ie ж е н к ј д д н е  
поуститв. и^в1;тол\к Бд(д)гов4ршд. д ц јс  
ЖЕ поуститк ДА \Уг(в)лО\(-ЧИТБ CE. Opt” 

БШВА1Е Ж£ И Н£ χΟΤΕ ПДКМ ПОКТИ ИИ. ДД 

И'4Вр'Ж£ТВ СЕ.

ТО Ж£ И W ο (β ε )τ4λ \Β И ВСЕЛЕНЕСЦ-кл^К 

ШЕСТ'кл\К CEOpii ре ч(е)т е . НЕ ПДПО[ ли 

ВЛШЕГО Сб(е)ц ЈЕНВНДГО ДГД-е-ОНД.1 1ДКОЖЕ 

л \н о ж |ц е к > ρίχοΜΒ. прквопртстолникд 
ИЛ\'кш£ CEOpb Th. СТО И СЕДЛУБДЕСЕТВ 

с (бе )т Б1ХБ ш т (к )ц б. при костднтин4 

ц(к)с(д)ри вноуц-к ирдкликв-к. к д к о  
ΙίρΟΤΙΙΒΟγ Н£ ре ч(е) с (бе)т ОЛ\С>Х СБОр©Х 

ПОВЕЛ-квДИЦЈОу НД БЕ^ДКОНШД СИ1Д. ИХ’Ж£ 

ДР11Ж1ТЕ c e η (β ι)ν ια . п о н еж е чо х ж д д CO\f" 

ψΛ I СБ-кдДШЕ тдковдга пр^ддншд. и 

оустрднЕнд ш т (б) д п (о )с (т о )л бс к д г о  ОуЧЕ- 

ннм с е г о рдди коупно с б вскми w (t 0- 
ЦИ Се (е)ц Ј£НАГ0 ШЕСТДГО сворд. 1ДКОЖЕ W 
WnpicflbljliXh. И W ΕΟγΒΟΤΝ^ΜΚ ПОСТ-k. 

и w CB^ipEtrkH жрктв! иже вв в е л н к м  
ПОСТ11. тдко и w врдц^ икр^исц^мв. 

ХДКОНБ П0ЛОЖИ ВК Тр£ТИ1£Л\Б НД ДЕСЕТЕ 

прдвил^ СИ1ЦЕ р£КК. ПОНЕЖЕ Bb pHA\b“ 

сцки цр(к)к(к)ви, в чинох прдвилд 

пр^ддно ΟγΒ'Ιί,νίχΟΛ'Κ. χΟΤΕψΙΙΜΚ спо- 

д(о)вити СЕ ПОСТДВЛЕНШД ДИ1ДК0НОЛ\К 

1 Β. напред стр. 28, нап, 1. и 2.

жењу ступају у брак, или да ожењени 
друге опет узимају. вс-h задовољни да 
буду са ти.ма које су имали кад су 
дошли на рукоположењс".
Λ у петом њиховом правилу свети 
апостоли овако рекоше: „Епископ, 
или презвитер. или ђакон да не от- 
пусти своју жену под изговором побо- 
жносги: ако је пак отпусти - да се 
одлучи, а остајући упоран и не хотећи 
опет да је узме - да се извргне".
А шта ћете рећи и о Шсстом васе- 
љенском саоору? Није ли тај сабор 
и.мао вашег папу. свештеног Ага- 
тона,1 како много пута рекосмо. за 
председавајућег (мсђу) сто и седам- 
десет светих отаца при цару Кон- 
стантину. унуку Ираклијевом? Како 
није противречио Светом сабору 
који је прописивао против тих беза- 
коља којих се сада држите? Пошто је 
знао да су таква предања туђа и 
удаљена од апостолског учења. због 
тога заједно са свима оцима Све- 
штеног шестог сабора - како о 
опреснацима. и о суботњем посту. и о 
светтеној жртви у Велики пост. та- 
ко и о свештеничком браку - положи 
закон у тринаесто.м правилу. овако 
рекавши: „Пошто сазнасмо да је у 
Римској цркви у равни правила 
предано да се они који хоће да се удо- 
стоје рукоположења за ђакона.

1-2 ж£пившид\' и Р12 пондмтн] п о м о ц јш о понмдти Р. гр. συµπλέκεσύαι i 3 ткмн. гр. ή i 4 Вк 
у Р пспуштено В I π ε τ^µ ιι] .1 .м' С I 8 πογϊτιιτ] πογτΒΤΚ (!) Р I ιιοχίτιιτι»] псуститк wC.rp. 
έκβάλλη 19 дд шт^лоучитк с е , άφοριζέστω. Έν δέ... Εΐεν AD ι 9-11 ιιρΊικυκΑΐΕ... |цкр ж е т к c e 
нсма гр. I 10 пдки и н е \ό τ ε  ιιη β . Μ I 13 u e c t ^a v e ] .s .a \k  С η ε ] н д С. гр. υύχι 15 
npbBoiiptcTOrtHHKA Р Μ. πρόεδρον 1 16 сто и ссдмкДЕСЕТк] .ро. С М ! 1 костднтннн Р М. 
кон'стднтн С I 18 ι<(ί)ί(Α)ριι] ц(д)рн Р С Μ I ιιρα κ λ η ιε βΈ Ηρακλείου και πατρύς Ιουσπνιανυυ 
AD I 19 противо^ η ε ре ч(е), αντείπε τότε ό ιερός ΆγάΟων AD 21 η (κ ι)η ο . νυν; Εί ’/αρ παρά... 
Πάπας ών υµών AD 128 и нс.ма Ρ. гр. има - και I 29 трЕт‘|'нл\(н) Μ
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ИЛИ ΙίρΕχκγΤΕρΟΜΗ. ИСПОВ^ДДТИ ΙΑΚΟ к 

Τ0Λ\0γ Cb CKOHAU1 ЖЕНДАШ н е скккоу- 
3 иетк «. л\м ж е дрквнЕлхох нослкдоу-

КЧ|1Е прдкнлоу, Ап(о)с(то)л1»СКАГО И’4В’к- 

Ц1Е11И1Л и ЧНН«. Ск(б)ц1Е11К1\К л\оуж!» 110 

6 χΛκοπογ соужнтшЕлш. н w t (l ) н (м)нм  

цклолхк BblTH П0В£Л'ккА1£Л\11. НИКАКОЖЕ 

HA\h Kb CBOHAVb >KEHAA\b CbEbKOyilAEHHIA 

9 HE рА^ДрО^ШАКЧрЕ. НН ЛИШД101|ЈЕ ΙΐχΚ 
дро\тд кв ΛρογΓογ Bh вркл\Е п о д(о )бн о  

приБлижЕнигд. || ΙΠκο Αίµε кто досто- 

12 HHb WBp^ipETh СЕ ПОСТДВНТИ СЕ уПО~

ДИ1ДК0Н0МБ. ИЛИ ДИ1ДК0Н0МК или πρε- 

χβγΤΕρΟΜΒ. Cb ННКАКОЖЕ ДА НЕ Bb^BpA" 

15 HENb BOYAETb. HA TAKOBbI CTEflEUb Bb~ 

χΗΤΗ. Cb ^AKOHHOIO ЖЕН010 ЖИВН. ΠψΕ 
KTO OfBO Apb^HETb lip-k^h An(o)c(To)Ab- 

18 CKA1A ΠρΑΒΙΑΑ ПОДВИГћ CE. Н’ккОГО Шт(0

CB^E^qiEHblXb ЛИШИТИ Kb ^AKON H-kn «ro 

zKEirk CbBKOynAEHHIA ЖЕ Ii WBbl|JEHHIA. ДА 
21 (ЦВрБЖЕТк CE. СОт^КОудк OlfGO И WT(b)

Kbl^b ^ЛИИ CHI НЕДОуХИ НАИДОШЕ HA Ebl.
W МО^ЖИ piA\bCl|HH 11р'кл\0удрИИ. И 

24 HH-kxb Bckxb БЛ^ГОрОДН^ИШИИ. HCnbl-

TAHTE «fGO H^B-kCTHO ПрОЧЕЈЕ W CEAAb 

Брдтни. ИДА КОГДА Wt (0 TAKOBbIXb. 

27 ИДОВИТМК ЖЕ HEAO^Pbl Гл(аГ0л)|О Wlipfc-

CHbKbi. и coyBOTHbi nocTb. и рд^дроушЕ- 
НИ1Е Брдкд IHEp^HCKA. 11 КЖЕ Bb BEAHKblH 

30 nocTb no bc e д(0нии слоужвоу CbBpb-

ΙΒΕΗΟγίΟ. H ОХВ-кд-квШЕ ^ΛΟΕΟγ СИХ^. 

WT<b) BC-kxb B<o)rOAbXHOBEHblXb ПИСА- 

33 НИИ. | скгАИТЕ TAKOBbIXb творити. 

или презвитера, исповсдају да сс ви- 
ше са својмм женама неће спајати, ми, 
пак, следећи древном правилу апо- 
столске тачности и порстка, пропи- 
сујемо да по закону сужитије свеште- 
них мужева н од сада буде целовито; 
никако да не раскидају они спајање 
са својим женама, нити да их ли- 
шавају међусобног приближавања у 
подобно време. Ако се ко, дакле, на- 
ђе да је достојаи да се рукоположи за 
ипођакона, или ђакона, или презви- 
тера. тај никако да не буде спречен 
да узиђе на такав стспен, живећи са 
законитом женом. Ако се ко, дакле. 
дрзне, покренувши се да мимо Апо- 
столских правила неког од свеште- 
них лица лиши састајања и општења 
са његовом законитом женом - да се 
извргне“.
Откуда, дакле, и од којих, наиђоше на 
вас ове зле болести, о премудри, и 
благороднији од свих других, мужевц 
римски? Испитајте убудуће тачно. 
дакле, о овоме браћо. да не бисте 
некад (боловали) од таквих отровних 
болести, хоћу да кажем - опреснаци, п 
суботњи пост, и раскидање свеште- 
ничког брака. и то да се у Велики пост 
свакодневно цела служба врши - па 
сазнавши из свих Богонадахнутих пи- 
сама за изопаченост тога, избегавајте 
да творите тако нешто. Будући да

4-5 н^вкцЈЕнии, ακρίβειας I 5 чин«. τάςεως I 6 и нема Р, гр. има - και I II приБлиженит, οµιλίας I 
11-12 достокнк Μ I 13-14 про^витсромк Р I 14 ск] сии Р I 16 ^ακο ιι'ιιο ιο . νοµίµω ... ολίγα AD I 19 
с к(е)1|1ен к ј х к . των Ιερωµένων Πρεσβυτέρων φαµέν ή Διακόνων AD I 21 ωτ(ιΟκογΑοχ Ρ I и нема Ρ. 
гр. има - και I 22 хлии cui] ^двиси и Р. гр. τά χαλεπά ταυτί I 23 р1л\ксцин] римксцш и Μ I 24 
Бл(д)городнкишии. εύγενέστατοι: Οϊοµαι... τήν αλήθειαν AD I 25 ιιροΜΕίΕ, του λοιπού JP: AD не- 
ма I 26 Брдти1€._αδελφοί καί ίσόψυχοι ЈР. αγαπητοί AD I w t (e)] w  Ρ. гр. έκ I 26-27 \ντ(κ)... 
гл(дгол)». έκ των τοιούτων τά είρηµένα καί άπελεχάέντα ιώδη νοσήµατα, λέγω δή AD; ... ιώδη, 
ύίσπερ εϊρηται.... JP 128-29 рдхдр^шЕник. τήν λύσην JP; AD нема I 29-30 бб вели кми н о с те . έν 
ταΐς νηστείαις AD. JP I 30 £Λθγ/ΚΒογ не.ма Μ. προσκοµιδήν AD, αναφοράν JP I 30-31 сквркшЕнохк» 
слохжБоу инв. Ρ I скврм11Еноук>. παρελάβετε AD, παρέλαβε JP I 32 б(о )г о ддхн о вен б1х (к ) орт.-јез. 
црта М 33 Б-кгдитЕ, φύγετε AD. φύγετε, παρακαλοΰµεν JP
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Hp(b)l»bl соу||1£ Б^ЖИГА1 ДА СкКДИНКШЕ 

ce С НДЛЛИ С ВАШЕК) врдтикк». ИХ'Ж6 
3 пркждЕ ρεΜΕίιυχίι рдди шт(в)трвгостЕ

СЕ. Ш'г(в)криВЕНОЛ\В ЛИЦЕЛ\Б СЛДКОУ' 

г(о)с(|10Дв)||10 Bb CbrAACIPil СБКДИНКНИИ.

6 С ИрДКОСЛДВНО1О Biipoio о^римћ.

СЗ стрижЕпии Брддм.

Что ЖЕ W ПРСТриЖЕНИН врддм. н е пи- 

9 СЛНО AII lECTb Bb '^AKOIlt. NE ПОСТрИГАИТЕ

Брддв ΒΑΙΗΙΐχΒ. СЕ БО ЖЕ IIAAlb Λ^ΙΙΟ. Л\01[- 
ЖЕЛ\Т’ ЖЕ НЕПОд(о)бН0. СкЗДАВМИ в(ог)н 

12 СО1[ДИЛВ lECTb. Bbl ЖЕ СЕ ТВОрЕЏЕ ЧЛО" 
к(-к)ч'скдго рдди оугодшд ПрОТИВЕЦЈЕ СЕ 

ίζΑΚΟΗΟγ. НЕНАВИДИЛЛН БОуДЕТЕ WT(b) в(ф- 

15 г)д Ск'4ДДВШАГО IIACh ПО WfipA^Of СВО1£-

Λ\θγ. Д1|1Е оуво χφψΕΤΕ б(о Го )в И О\'~ 

годити. κυτ(κ)ίτογπκτε w t (b ) в с е г о

18 1ЕГОЖЕ Tb НЕНАБНДИТВ. И НИЧТОЖЕ HEWf-

ГОДНАГО 1ЕЛ\8 NE TBOpiTE.
0 ρΑΡΤΕψΙίχΕ BAACbl Ii ΚρΛΕΕψΙΐχΒ CE 

21 HAMI. И W ErtAcfe^b ЖЕ NE СИИЦЕ AH 7,A~

ПОвКдД б(о г)к прор(о)кол\в. BAACb ГЛА- 

Bbl ΤΒΟΙΕΙΕ НЕ Πΐΐτίΐ! РЕч(е). II рЕКШЕ НЕ 

24 КУБрдСТИ. ПАЧЕ ЖЕ «рСТрИГДИ ΜξΚ И

W4HLJIAH. ДА NE 11ОЧЕСТО\[ H^bNECAIOipOIf 

ТИ СЕ. И BAACbl rAABHbllE AAbfbl CbBAIO- 

27 ДДКЈЦЈ8. И ВСЕГДА ВОНГДА1И МДЖОуЦЈОГ

ТИ СЕ. НАВЕДЕШИ HA CE TAKOBblAMI ΟγΛΑ”

BAlAIEAXbllE. ИЛИ ПДЧЕ ΟγΛΑΒΛΙΑΙΟψΙΗΕ ЖЕ" 

30 II bl.

СЗ IipbCTEIIH2.

ТДКОЖДЕ И W npbCTENH. СНЦЕ ГЛ^АГО" 

33 A^ETb B(or)b Т”кл\ЖЕ npop(o)KOA\b Л\0И“

су црквс Божје’, сјединивши се са 

нама - са вашом браћом од које сте се. 
због напред рсченог. отргли. да от- 

кривена лииа угледамо славу Го- 
сподњу. у сагласном сједињењу са 
православно.м веро.м.
0 стрижењу браде
Шта пак рећи о сгрижењу брадс? 
Није ли писано у Закону. ,.Нс стри- 
жите браде ваше". Јер то - да је 
женама лепо (без браде). а мушкар- 
ци.ма неподобно. одредио је Бог који 
(нас) је саздао. а ви. творећи то ради 
људског угађања. (и) противећи сс 
Закону, бићете омрзнути од Бога ко- 
ји нас је саздао по своме лику. Уко- 
лико, дакле. хоћете Богу да угодите, 
одступитс од свега оног што Он мрзн. 
не творите ништа неугодно Њему.
0 OHiuta који Пуиипају косу да расте 
и који се њо.ие украишвају
Није ли н о коси Бог овако заповедао 
пророци.ма: „Косу главе твоје не до- 
теруј". рече.‘ односно да не обрасте. 
већ је одстрижи и очисти. како не би 
чешљајући се чешљем и одржава- 
јући дуге власи главе. и увек мириси- 
ма мажући се - навукао тиме на себе 
уловљиве или већма уловљене жене.

0 прстену2

Такође и о прстену, овако говори 
Бог истом пророку Мојсију: ,.Не
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*3. Мојс21,5:в. 19,27 "Јез44.20 ■' _ .
1 ум. up(b)Kbi с о г ц је в(о)жн1А. у AD έκκλησίαι δντες Θεού και πασης της οικοοµει «‘ιΛ ϊΗπει·» 
οφθαλµοί, a y JP έκλεκτοι δντες... I 3-4 и'т(к)трвгмтЕ «, εσχισατε. σωµαθντ^Ρΐ™υ '^· 
έσχίσατε, ούκ οϊδα όπως είπεΐν, τής θείας καταφρονηκύτες ενώσεως. οωµα ο\ τε, . ρ
ογ’^ριίΛΐκ, κατοπτριζώµεΟα και την αύτοϋ... εις τούς αιώνας, αµήν AD, ЈР ■ >· 'г.(оЦ С I 18-19 HMfTOAHA C121 Ж· нема Ρ I 23 Μ п н т а и  Μ 125 почкт^Ј ч«т* Μ - «·- 

κογψογ] А1джоу C I 29 ογΛΑΒΑίΑΚΊµΕΚ Ρ I 32 Та к о ж е  C I и нема Ρ 33 тћлокд«
1 Под „црквама Божјим" подразумевају се помесне православне цркве. које исшм исповеда 
н.ем вере чине Једну, Свету. Саборну н Апостолску Цркву.
2 Остаје непознат изворник текста „о прсгену".



ckwMh. h i вв^ложнши ^лдтд врвстЕНЕ 

НД lipbCTbl СВОИ. IAKO КСД ТДКОВА1А влоу- 
3 ДОЛ1ОБН1Д ХНДЛ\£ШПД CO^Tb. 1АЖЕ lip^b 

под(о)внк ΟγχκηµρΛΙί н е створиши прд- 

вдк1. в-крноу во тн εογψογ и члов(-к)- 

6 коу б(о )ж И1Ф. ΙΙΕ ПОд(о)вД1ЕТк ТИ ΙΙΗτΊί-

ТИ ВЛДСК ΓΛΑΒΙΙΚίχΒ. ни творити ЧЕЛКШ. 
рЕКШЕ постригдтн НД ЧЕл+ι. И 1ЦВИВДТН 

9 BAACb. Ј10НЕЖЕ II '{AKOHb WTpilLJAlETb Гл(д- 

г о л)е Bb ВТОрО^АКОНИИ. НЕ створитЕ 

СЕЕ’К ЧЕЛКМ. НИ 1ЦВИВДИТЕ BAACb. НЕ 

12 СИ1ЦЕ ЛИ COVTb ТДК0ВД1Д. ЧТО ΟγΒΟ ДЦЈЕ

Bb П0СЛ0уШАН11№ IipilBE|ДЕЛ\К BACb ЧЛ0~ 

β(^)κ ΒΙ εογψΕ ИЛМ1ЖЕ ρΕΚΟχΟΜΒ. βλ (α)- 

15 г(о)д(-к)тв в(ог)оу η βαλ \β Β^ΑογψΗΜΒ

ДОБр-k Α(θγ)χοχ с (ве)то л\©х ПОКАрДТИ

CE. Αψε ЛИ НИИ. Hb ДАДИТЕ HAAAb СВ^- 

18 Д-ктЕЛКСТВА w t (b) в(о)ж(в)ств(в)нв1хв

ПИСАНИИ И ΠΟΛ\ΑΓΑΚ>ψΑ BAA\b. И A\bl Β^~ 

ΑΟγψε ПОКАрАТИ с е н е крвчвлхнолхоу сло- 
21 ВЕСИ Α(θγ)χθΒΙΙΟΛ\θγ. A\Ab4AHHI£A\b 1ДЖЕ к 

вдл\в ΒΒίζΛίΟΒΗΛΛΒ. w χ(ριι)ε(τ)ΐ ic(oy- 

c)-k г(оспод)и HAHIEAlb. 1ЕЛ\О\'ЖЕ СЛАВА 

24 вв в-ккш вФколлд. [дминв]

.Н~Д. 0 фрАК X^Xb И W IipO4IIXb лдти- 

n-kx(b).

27 Пдпд piIMbCKblH. И ИЛИКОЖЕ ^АПАДНШИ 
CTpAHbl Хр(и)сТИ1ДНЕ. BblltlOAOY h w h - 

CKbiis лоужм. итдли. логговдрди. фрдн’- 

30 ^и. ИЖЕ И ГЕрМАНИ HApillJAlOTb СЕ. АЛХАЛ’-

финн. БНЕДЦИ. И прочии. Cfi-fcllb кдлд- 

BpbCKAfO ρΟΑΟγ. И АЛДЛШШСКДГО lE^blKA. 

стављај златни прстен на прсте своје". 
Јер све такве (ствари) су знамеља блу- 
дољубља, због којих, потајно сми- 
шљајући супротно ономе што долику- 
је, нећеш учинити правду. Будући, да- 
клс. верник и човск Божји, нс долику- 
је ти да дотерујеш косу главе, [нити] 
да правиш челке, односно да стрижеш 
на челу, [нити] да увијаш косу, пошто 
и Закон (то) одбацује. говорећи у 
ДруГој законској (књизи): „Не прави- 
те себи челке, нити увијајте косу“.*  
Није ли све то тако, како бисмо, да- 
кле, привели у послушање вас људе 
којима рекосмо: „Благодат Богу и 
вама који добро знате покоравати се 
Духу Светом“? Ако ли није (тако), 
онда дајте нам сведочанства из Бо- 
жаствених писама, која су вам од 
помоћи. А ми, знајући да се покора- 
вамо не крчмарској духовној речи, 
(него) ћутањем које вам желимо у 
Христу Исусу Господу нашем, коме 
је слава у векове векова. [Амин].

1 нс вб '4ло ж и Μ I '^лата нема Р I nphCTEHbi С I 6 тн нема С I 6-7 питдти СI 7 чел кш] чел‘н и ки (!) 
Р 8 н] ни РС Μ I 11-12 нн... τ ακ ο βαια нема Μ I 15 β1ΑοντµΕΛ\ι> С I 16-17 покдр1атн се Р I 19 и1 
нема Р С ΜI 20 покдр|дти « Р121 гдже] иж е С 124 βϊκ ο λ \α] в4ко мд дминћ Р С Μ 125 фрдн’^χκ] 
πρΛίικίζΙχι» Р. гр. Φράγγων I 28 хр(и)стн1днк1 Р С I 29 итдлнн Р. гр. Ιταλοί I лог'говдр'дн. Λογ- 
γιβάρδοι ι 29-30 фрдн ^н. Φράγγοι 1 30-31 дмдлфинн] дмдфнни С, гр. Μολφινοι АП I 31 бн ед ’ци ] 
и БћНЕдкци Р. гр. Βενετικοί

51. 0 Францима и о осталим Лати- 
нима
Папа римски и они који су хришћани 
западне стране изван Јонске луке: 
Италијани, Лонгобарди, Франци који 
се и Германима називају, Амалфића- 
ни, Венецијанци и остали, изузев ка- 
лабријског рода и аламанског народа

В. 3. Мојс 21.5: Јез 44. 20. У Другој законској књизи, тј. 5. Мојс тога нсма.
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WT(0 ίΜχκ ови оуво. ничим же w t (b ) 
ВЕТ 'χκίχκ 1ЕЛИ1Н» ρΑ'/,ΛΡΙΙΙΙΙ COVTh. И Н6" 

’ ЧВСТШ£Л\В И СТО^ДОД'к|АНИ1ЕЛМ1. ΚΑΛΑ" 

врии ЖЕ χρίΚΤΗΙΑΙΙΕ СО^ТК ПрАВОК^рНИИ 

ИХДАКНА. II Вк ШБМЧАИХћ А11(о)с(то)лК" 

6 CKblE II HA1UEIE цр(|1)к(к)кЕ ВБСПИТАНИ.

ВСИ CI1 ΓΙΑΙΙΟΙΟ Ιΐρ-кдЕ ΛΜΙΟΓΟΛΛΒ КркмЕН- 

ΕΛΜι CGopiihiiE цр(к)к(к)вЕ кролгк COlfTk.

9 н »е в (а }н г (е}л !1Ск м х в и а п (о )с (т о )л н - 
εκκιχκ и \ντ(04ΕΕΚΐιΐχΐι пр^длнии чоу- 

ЖДИ. BApBAphCKIilXL· рАДИ ШБМЧАИ ИХ‘ЖЕ 

12 ДрвЖЕТВ СЕ. Шт(0 ΗΗχ’»Ε Г0р‘ШИ1 И 

МНОЖАИШИИ соутв СЕ.
• А. С(в е)т ОЛ\О^ WBpA^OY B^phl. WT(b) 

15 1ев(д)нг(е)л(к)скк1Х11 р-кчии сложЕноу

COlfipOlf. и ΙΑΒ-k ΤΑΚΟ ΓΛ^ΑΓΟΛ)κ>ψθγ w 

с(вЕ)т'клм1 д(оу)ск. И ВВ Α(θγ)χΑ с(ве)- 

1В т(д)гО г (о СПОд )а . II ЖИЕОТВОрЕЦЈАГО. ИС“

ХОДЕЦЈАГО Wt (0 Цј(т 0ЦА. ТИ ЖЕ ПрИ~ 

ЛОЖИШЕ. и w t (e ) с(в|)нд. '4Л'к и бл а ^- 
21 НВН-к ΛΜΙΙΟ БО T-kcilOTbl рлди ΙΕ'^ΚΙΚΑ ιιχκ

ΤΑΚΟ EKITH ΛΜΙΕΤΚ. Α(θγ)χΑ Ж£ с (бе )~ 
τ (α )γο w t (l ) w (t k )u a ИСХОЖДЕНИ1Е и  

24 c(u)llA рдди Kh IIAA\L· ПОСЛАНИ1Е. НИ ПО

4ΕΛ\θγ ЖЕ ρΑ!ζΛΙΙ4Κ0γ БК1ТИ ПОСЛАНИ1О 
WT<b) ИСХ0ЖДЕНИ1А EApEApLCKhlH НЕвНк- 

27 ЖДКНО СЛ\Е1СЛИШЕ.

.в. Rk х л4ба  лгксто кипр-кснккм слоу- 
ЖЕТк. II ШКЛЕВЕТАЕА1ОТК Ап(о)с(то)лА 

30 ПЕТрА И с (в е)т ШЕ ш (т б)ц Е. 1ДКО w t (k ) 
ΙΙΙΐχΚ ΗΛΑΟγψΕ ΤΑΚΟΕΟΙΕ Пр^ДДНИ«.

- од ових. једии се. дакле, ничим не 
разликују ОД старих Јелина. и без 
боштвом и бестидношћу; [други пак] 

- Калабријии су хришћани. издавна 
правовсрни и у обичајима наше 

Апостолске цркве васпитани; сви 
(они прстходни) су са папом пре мно- 
го времсна ван Саборне црквс. стра- 
ни и јеванђслски.м. и апостолским. и 
отачким предањима. због варвар- 
ских обичаја којих се држе. од којих 

су најгори и највећи ови:

1. Свето.и обрасцу (Символу) вере. 
сложеном од јеванђелских рсчи. а 
који тако јасно говори о Свето.м 
Духу: „И у Духа Светога Господа. и 
животворног. који од Оца исходи’·. 
ти (тј. Латини), зло и погрешно 
додадоше: „И од Сина“. Мислим да 
због скучености језика њиховог. 
дакле. сматрају да је исто - исхођење 
Духа Светога од Оца и пос.иш>е к 
нама преко Сина. Варварски и нез- 
налачки смислише да се послање ни 
по чему не разликује од исхођења.

2. Уместо хлеба. опреснаке приносе 
(на служби Божјој) и клевећу апос- 
тола Петра и свете оце да од њих 
имају такво предање.
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1 ОВИ, οι µέν 12-3 ум. н е чн с т н к л у к , у АП εύσρβρ.Γ,νΠ , . · · 5. 4 л
5 ш бм ча н х в ] швмчАН iivh М. гр εϋεσι I 9 и-п о ? СТ0\*АС,’^,л,,,,*л'к· «σεΛ'/ειαν. οι δε AII 
rp. συντεΟέντος 116 и нема АП I'18-19 ι.<·νΛ£, i' Гр' ‘1Ma ~ κώ 1 15 «Л«Ж«'^Ј “ «ложеноу С. 
WT<h)] w (!) С1211ЦМКА, διαλέκτου АП , *Т™ “ исХ*АеФ4Г0 р Μ· εκπορευόµενου АП 19 
28-29 с л л -ж е т н . προσφέρουσι АП I ^>9 BWTH’ ταυτον είναι AII 24 ум. рдди, гр. δια

I ΜΙ 1 WKAEBtTABAWTh] WKAWBETAK.Tb Р С Μ



• Г. 6п(и)с(ко\р)пн κχκ. Bk BpdiAXE I врд- 

нии. ii сдлхн wiirth4AK>Th c e. и пркждЕ

3 lllli^h ΚΚχΟΛΕψΕ Bk БрДНк BHIOTk CE.

.Д. ПоСТЕТк CE Bk CMfBOTbl. Η ΑψΕ ПрЦ-
Л«[ЧИТ' CE Bk СС^ВОТбу 11рД'4д(к)нИКк 

6 х(ри)с(то)вд рож(дк)ствд. или про-

СВ-кцЈЕНШД. TUI IIE рДХДр^ШАКЈТК со^во- 

тндго постд прдадникд рдди.
9 ,е . Bk βε αιικµ η постк w t (k ) сркдк! npk- 

BkllE НЕд(’к)лЕ НАЧИНАКЈТк ПОСТИТИ СЕ.

,Г. Смропоусттнкн НЕД^ЛИ. AXECk NE 

12 WCTABAttKJTk. НИ ^НАГСТк ЧТО lECTk
ChipHAia НЕд(-к)л1А.

Д. Ne ПОСТЕТк СЕ Bk BCk ВЕЛИКкШ 

15 ПОСТк. Нк СДЛХИ ОГБО Bk с(вЕ)тк1И 11

BEAHKklll ЧЕТВркТКк 1АИЦА И Скфк И ΑΧΑΪ-

ΚΟ 1ДДЕТк. ДЕТЕЛЛ ЖЕ СВОИЛХк Вк ВСЕ НЕ~ 
18 Д<-к)лЕ с (ве)т (д)г О ПОСТД ΑΧΑΪΚΟ И Скфк

И 1ДНЦД 1ДСТИ ПрДЦЈАКЈТк.
• И. ОврД^ОВк с(вЕ)тк!Хк Вк Цр(к)квдхк 

21 ИХк НЕ пишоутк. CB-kllk 1ЕДИНО рАСПЕ-

ТИ1А. Нк II ТО рАСПЕТИК НЕ LUApOEAHkIAXk1 

СТрОИШИЕЛХ' пишоутк. Нк ТкКЛХО ц-кло 

24 Вк ИДИНОЛХк др^в^ ИЛИ в’ КДЛХЕНИ 1Ц~

2 и с ами  нема ΛΙΉ и1нема Р I хиплкчет' с е с длх и ин в . Р 12-3 ум. и пркжде... g h io t l  с е , у АП καϊ 
πϋλεµοϊκπ [µετά] των άλλων 13 ερΑίιω С16 рождкствд х(ри)с(то)вд инв. Ρ I 7 тш иема АП I н е рд'<_ 
дрЂшд1отв] н е рд^ро^шдмтв Ρ17-8 соувотндго... рдди нема АП I 9 вв великми постк. Την µεγά- 
Λην τεσσαρακοστήν ΑΠ 1 9-10 првок Ρ Μ, првввиЕ] .д. С 113 смрндгд η ε α(10λ ια . τυροφαγίαν АП I 
14 вкск Р : 14-15 вв beah k u h  вк вск поств инв. Μ120 Оврд^овв] Оврд^вк С, Ιστορίας ΑΠ I 21 н е п и- 
шоутв, ούκ άναστηλοΰσιν ΑΠ I идино] идиного Р С Μ 122 нн и то рдспЕтшЕ нема Р. гр. има I и не- 
ма С шдров ιικίΛΧΒ Р С Μ I 22-23 н е шдровдшлхк строиншЕМк иишоутк, οϋ δι’ ύλογραφίας ΑΠ I 
23-25 у.м. uiirto... и '4длвбе1<0. y ΑΠ άναπεµπτά ώς εν τχ των γλυπτών ποιοΰσιν I 28 лицд Μ I 28-29 
швпцЈоутв] пииЈоутв (!) Ρ. mMihLpwTK C Μ. гр. ψιύυρίζουσιν 129 нд χε µ (η )λ η , έν αύτω ΑΠ I и нема 
ΑΠ ! 30 нд^ндлх ен о вдвше Μ I и' нема ΑΠ I и2 нема C I 31 о^стдгств] ββε τ λ ιο τ κ  Р С Μ
1 Шдровднк je настало од шдрв или шдрд. Задржавам домаћу реч шара ум. тур. боја (boya). Оту- 
да је нпр. ишрање (јаја) или сложеница шдрописдтЕлв (гр. ζωγράφος) сликар-живописац.

BAIAHO ТВОрЕТк. рЕКШЕ || ИЗДЛкБЕНО.
.£. Вк Б(о)ж(к)сТв(к)нкНЕ цркк(к)ви 

27 ВкХОДЕЦЈЕ И НИЦ11 НА ^ЕЛх(к)д| ПрИПД-

Д ШЕ. ПриКАОНШЕ ЛИЦЕ Кк ^ЕЛХЛИ ШкП~ 
ЦЈОГТк. 11 ПОТОЛХк кр(к)стк НА ХЕА\(к)лИ 

30 ПркСТОЛХк НА^НДЛХЕНАВШЕ. И ЦЕЛОВДВШЕ И

OyCTAIOTk. II в’ TOAIllvfe А\ол(и)твох 

СкВркШАНЈТк.

3. Њихови се епископи у време рата и 
сами наоружавају и, улазеки пре дру- 
гих у рат, бију се.
4. Посте суботом. И ако сс празник 
Христовог рођења, или Богојавље- 
н>а догоди у суботу, ти не разреша- 
вају од суботњег поста ради празни- 
ка.
5. У Велики пост почињу да посте од 
среде прве недеље.
6. Сиропусне недеље не остављају 
месо, иити знају шта је Сирна неде- 
ља.
7. Не посте цео Велики пост, него у 
Свети и Велики четвртак они, дакле, 
једу јаја, и сир, и млеко. А својој деци 
у све недеље Светога поста пра- 
штају да једу млеко, и сир, и јаја.

8. Ликове светих не сликају у њихо- 
вим црквама. изузев Распећа једино, 
али и то Распеће не сликају распо- 
ређивањем шара , већ само цело тво- 
ре извајано, односно издубљено у 
једном дрвету или у камену.

1

9. Улазећи у божаствене цркве, и 
ничице на земљу падајући, (и) прик- 
лањајући лице к земљи шапућу, а по- 
том, назначивши прстом крст на зем- 
љи, и целивавши, устају, те у томе 
свршавају молитву.
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•· · М(д)т (е)р£ г(оспод)д НДШЕГО IC^OVCA/ 
х(рист)д. НЕ ζζΟΚΟγΤΕ Б(оГОрОДИ)ЦЕ10. III»

3 ТЕКЕМО с (в е)т Д1Д Л\(д)рИ1Д.

•AI. Вк c (b e )t e ih ж ре т е в н и к в . KCAKh 
ХОТЕИ ВЕНИТИ ВКХОДИТВ. И κι» KpiiME 

CAO^HCBEI Ιΐχΐ». КОТОрДГО ДЦЈЕ БО^ДГГЕ 

род©х ИЛИ ВК’4ДрдсТД ИЛИ ЧИНО\'. 1ДКО И 
ЖЕНЕ1 1ЕГДД χρψΕΤΕ С^ДЕТЕ НА Пр^"

9 ΟΤΟΛ'ΙΐχΒ ΚΙ1(ΐΐ)ε(κθγ)ίΙΕεΚΕΐχΕ EI» WA" 

'гдри. ТОЛИКО В'кдЕТЕ рД^ЛО\'ЧДТИ 110" 

сркд к с (в е )т В1ХК И ΕΚΕρΕΙΙΗΕΙΙίχΕ.
12 .81. ДдВАЕНИНву 1ДДЕТ1 И '^βΙίρΟΙΛΑΗΙΙΟγ. 

и Λ\ρι»ΤΒΒ4Η»ογ. и крЕВЕ. и м е д е^д и " 
ιιογ. и вв1дрв1. и ж е л в е 1. и κιµε и Ήχκ

15 СКВрВНЕН^ИШДМ II СКАрЕД^ИШДЈД.

.ή. ΠρΕΓ4ΒγΤΕρΐΙ И Еп(и)с(кох)п1 πχι». 

с (в е)т (н т е )л ЕСКЕПЕ ιιχΕ pil^EI. n e w t (e ) I 

18 ΒΛΕΝΕΙ CTpOIETE. NE ЧрЕВЛЕНЕ1ЛМ1 БрД"

ЧИННЕ1ЛЛИ нитми τκογψε WBAA4ETE CE. 

Л\НОГОрА'4ЛИЧНО 0\[ПЕСТрЕНЕ1 СШЕ СТВД-

21 рЛЈОЦЈЕ II ПрЕСТЕНИ NOCETE. И роуЦ-к WE" 

ЛДЧЕТЕ ВЕ роуКДВИЦЕ. НД ПрЕВ^И ЖЕ 

роукдвицн. ПИШЕТЕ СЕ. роуКА ГДКО ЈЦК 

24 WBAAKA. НД rttB-kll ЖЕ. ДГНЦЕ б(о )ж И1
НДПИСД1ЕТЕ СЕ.

.Д1. Тш ЖЕ с (в е)т (нТе)л И ΙίχΕ В0Д010 

27 ТВКЛХО Кр(е )џ Д10ТЕ. с о л е в е л о ж еш е в е
оустд Κρ(β)ψΛΙ£Λ\0Λ\0γ. II ΠΑΙ0Ι0ΤΕ ВЕ 

Λ-Εβογίο ρογκογ. ДЕСН010 ж е ρογκοιο сли- 

30 HEI рД'4Л\ЕТШЕ. ΙΙΟΜΑ^ζΑΙΟΤΕ Κρ^ίµΑΙΕ-

Л\АГО. Kp(e )i|JEHEIA\ ж е в е ЛХ-кро^ ВЕ^рД- 

СТД ДОШЕДШЕЛ\Е И ВЕ Γρ^χΕΙ ВЕПДД-

10. Мајку Господа нашега Исуса 
Христа нс зову Богородицо.м. нсго 
само ..Света Марија".
11. У свети жртвеник [њиховЈ у лази 
свак ко xohe. и у време службе њихо- 

ве. било којег рода да је. и.ш у Јраста. 
или реда. тако да и женс. кад xohe. 

седе на епископском лрестолу у ол- 
тару. Толико знају да разликују из- 

међу светихи нечистих!

12. Једу дављенину. и зверојадину. и 
мртвачину, и крв. и медведину. и ви- 
дре. и корњаче. и од тих још нечис- 
тије и скаредније.
13. Њихови презвитери и епископи 
не праве свештеничке ризе од вуне. 
него се изатканим црвеним свиленим 
нитима облаче. правећи их украше- 
не, многоразлично. Носе и прстсне. 
И руке облаче у рукавице. На десној 
рукавици пише: „Рука као из обла- 
ка“, а на левој је написано: ..Јагње 
Божје“.

14. Истп ти свештеници њихови кр- 
штавају са.мо водом. стављајући со у 
уста ономе који се крштава; и пљују 
у леву руку. а са десно.м руком. про- 
мешавши слине. помазују онога који 
се крштава. А крштене. кад дости- 
гну меру узраста и упадну у грехе.

П 1 “ύτών АП I 5 вкнитн[тн] дигогр. С 1 7
ποκτου^ I 14 гинпн τού- κ-ονοπ τ“ξεωζ ' 9 *π(Η)«(κογ}ηΛΗχκ Ρ I 13-14 МЕДв-кдинсу. τά;

ΓΤΚΛρι«ι«ψΐ Ρ122 npkB'tn.τη δεςια ΛΠ I женеча Cu ’ '»“Τίτ" Р'νη^τ<”?
iepSi ΑΠ I 27 τίκ». „ема ρ , ρ u6v^i?' 26 Τ'η ™

σίελον 130 ρΑΐζΜΕτΪΜ. ένταράποντες ΑΠ I 31 ~ lK?fK4'w нема Α 1 " ■’ c a n n e i, τον
r  ς  ΛΗ 1 31 κ Ρ\ι»>Ψε η ε ιλ \. τούς βαππσύέντας ΑΠ

41



UJEMh. Л\АСЛОЛ\к ПОЛ\А^А10Тк ΙΕ Кк WCTA-
ВЛЕННИ rp-kx^Kh. 11 ДВАЦЈИН Кр(01|1АК»1|1Е

3 Л\НИЛМ С«[ТК.

,ίϊ. Tui ж е с (в е)т (и т е )л и ΗχΚ. и дро^- 

ΓΑΙΑ ΝΊΚΑΙΑ W4III|1EHI1IA TBOpETL. II ПО

6 BCE Д(в)нн КрОПЕТК CE. HA ΙίρΟΓΗΑΗΗΙΕ 

Ιΐχ'ίΚε BOIETh СЕ. 1Н0Д'киСКШЛ\к ρΑΒΟΤΑΙΟ- 

ψΕ WEhl4AIEA\K.

.14 9 .ai. Пет и к » првстк стрднок> || ιιΈκ α κ ο  
бл (а )г (о )с (л о )в л 1а к >т в . и посл^ди п а л - 
ЦЕЛ\к ЛИЦЕ Ιΐρ^Κρ(κ)ψΑΒΑΚ»τ’.

12 л>\. СЗт(к) ср-кдм πρκΒΦίε н е д(1)л е π ο - 
СТА. ДОЖЕ II ДО IIACKkl АЛ<и)л(о)уг(и)|Е1 2 

ННКАКОЖЕ IIЕ ПОКЈТБ.

1 к] ci С, АП нема; сувишно је I 2 гр-Цол\в С I κρ(κ)ψΛκ>ψΕ] крвц|дил\и С, βαπτίζειν АП I 3 мнилч 
соутв. δοκοΰσι I 4 с(вЕ)т(ите)ли. ιερείς АП I и нема Р I 5 κΐκο» Р I 5-6 по в с е д (в )н и , καύ’ έκάστην 
АП I 10 GA<A)r(o)c<Ao)BAiaK>TL·. κατασφραγίζονται АП I 11 πρ^κρ(κ)ψΑΒΛκ>τκ. έπισφραγίζουσιν ΑΠ I 
13 д о ж е ] д а ж е Μ I а л(и )л (о )\т (и )|Е. τό ά?Ληλούϊα ΑΠ I 14 н и к а к о ж е нема ΑΠ I 15-16 про^вутЕри 
Ρ 18 про^витЕромк Ρ I 19 оуво нема С. гр. има - µέν I 22 πχΒ нема АП; сувишно је 125 οχ-Λί ρκωιΐΛΐκ С I 
26 ’<а  BC«f. έν δλαις ΑΠ I w c mb ] .ii. CI ie не.ма M и ΑΠ 127-29 ум. и соуцЈии... н а д в н и лњ , у ΑΠ και 
οί της ενορίας παρ' αυτούς φοιτώντες οϊς έχουσι δεξιοϋνται I 29 ιµ β λ β κ ιιιε ] ш бл в кш е c e Ρ C I 31 
нема ΑΠ I 32 и нема ΑΠ; сувишно је I 33-1 ум. и шчи... и MfCTA. у ΑΠ και τα αισθητήρια πάντα 
1 Β. даље стр. 44. нап. 1.
2 У АП ова гл. је под бр. 20. а гл. 19. гласи: ,,Λέγουσι, µή δεΐν άλλαις γλώσσαις τό θειον γεραίρε- 
σΟαι. εί µή ταΐς τρισί ταύταις διαλέκτοις' έβραϊστί. ελληνιστί, ρωµαίστι." Због тога су надаље у 
ΑΓΙ сви бр. гл. за један већи.

15 .ΙΪΪ. ПОСТАВЛ1А1£Л\И ДИ1АКОНИ Η Ιίρε^Βγ- 

τεριι и ιεπ(Η)ε(κογ)πΗ ж е н м  c b o ie w t (0- 
ПОуЦ1АК»Тк. 11 СОуЦЈИИЛ\к ПОД НИЛХИ Bk

18 Bcfexh стрдндхк πρε^ΒγτεροΛΧκ пропо- 

в^д^ш е оуво ж е нш сво« кмт(к)поу- 

ц ја т и . w h h ж е н е тккл\о пропов-кдии

21 αιχκ ιιε ιιριιιεωε. нк и прквмллк ж е н а л л в  
ιιχκ ОуЛ\крШИЛ\к. И ВТОркПЕ ια βΈ п о и - 
л\лк>тк. (гкции ж е и τρετΗίε. и бе^

24 БОкЦНИ слоужгтк.
.·£ί.2 6π(ΐΐ)ε(κ©γ)ηθΛ\Ε πχκ ОГМКрШЕЛХК

'<А BCO\f WCA\k д(к)нИ11 WCTABAIAKJTk ΙΕ

27 HEiiorpEGEHhi. и соучрии Bk пркдкл'к 

ТОЛ\к. ВСИ ПрИШкДШЕ. 1АК0ЖЕ WSklMAH 
ИЛгккЈТк ШБАкКШЕ II Г1ОК>ТВ НАДк НИЛ\к.

30 И ТОГДА ПОГрЕБАЈОТВ. pOVfuHi НЕ Кр(к)“ 

CTAWBpA^iio 11о л а г а к >т к ie a x o v  h a  npkCE\k 

1АК0ЖЕ и ΛΜ1Ι. Нк ДОЛОу ПрИ ΒΕΑρΑχΚ ΗχΚ

33 простирдк>т'. II W4H И О^ШИ И НО^ДрИ

ул>ем их помазуЈу на отпуштен.е грс- 
хова, те се сматрају да двапут кршта- 
вају.

15. Исти ти свештеници љихови и 
нека друга очишћења творе; и сваког 

дана сс кропе на прогнање оних ко- 
јих се боје. робујући јудејским обича- 
јима.

16. Са пет прстију некако бочно бла- 
госиљају, а затим палцем лице пре- 
крштавају.

17. Од среде прве нсдеље Поста и све 
до Пасхе, уопште не поју алилуја)

18. Рукоположени ђакони, и презви- 
тери, и епископп своје женс отпушта- 
ју, те презвитерима који су под њима, 

у свим областима, (епископи) пропо- 
ведише, дакле. да своје жене отпусте. 
А они, не само да проповеди ових не 
примише, него, пошто су им прве же- 
не умрле. јавно узимају и друге. а неки 
и треће, и без бојазни служе.
19. 2 Кад епископи њихови умру, цслих 
осам дана их остављају непогребене, и 
сви који су у тој области, дошавши, 
према ономе како обичај имају, обла- 
че се и поју над њим, те тада (врше) 
погреб. Руке му не полажу крстооб- 
разно на прса, као ми, него их опружа- 
ју наниже уз бедра, а очи, и уши, и ноз-
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II OlfCTA. BO|CKOA\b '4АЛ’кпЛ1ДК>1|1Е. ΤΑΚΟ-

BAIA ЖЕ II A\lipbCKblA\h ЛЛрВТВВЦЕЛЛВ 

3 CTBApAIOTb.

,Κ. ΠρΕΙζΚγΤΕρίΙ H\b ТрИЦЈИИ И ЧЕТК1- 
рифии вк (Единои цр(в)к(в)вн слоу- 

6 ЖЕТВ. ИЛИ ИД^ЖЕ ALJIE ПрИЛО^ЧИТК CE. Ili 

рдсоуждА1оцЈЕ c (k e)t k i)(L· w t (b ) скврвн- 

ιικιχκ.

9 ,кд. Квждо ιιχκ СВОК> ДКфЕрћ ДАВВ 
с(ш)нОВИ ΙΐΊίΚΟΙΕΓΟ ЖЕжк. и \ντ(0τογ- 

д(оу) llAKbl HOIEA\AETb СВАТА СВО1ЕГО

12 ДКЦЈЕрК Џ с(к|)нд СВО1ЕГО. ИЛИ '^А БрАТА 

ИЛИ '4А ИНОГО сродникА.

.КВ. ΙϊψΕ КТО Wt (b ) ЛМШШВСКАГО ЖИТИ1А 

15 1ЕП<и)с(к©у)п1». BOlfAETb. II Л\ЕСА 1АСТИ ΕΕίζ

EOIA^HH ΠΟΒΕΛ^ΒΑΙΕΤΕ. л л н и с и ж е ιιχκ 

Αψε коли и Αλ α λ α ε ο αΈ^η β приклк>читв 

18 СЕ HA\b Л\ЕСА ГАДЕТЕ. Bb ШБЕЦЈИ ЖЕ ВСИ11 

'^дрдви СОуЦЈЕ 1АДЕТЕ CBI1HOIE САЛО.

,КГ. ВЕЛИКАГО ПОСТА. CTpAHhl Ηχκ И 

21 ПрИБЛИЖНИИ №'4Е1ЦИ. НЕ рАВНО ПОСТЕТЕ

СЕ. ЛЕДЕСКА1А OVBO г^ЕЛ\(е )л ГА .1 ДЕВЕТЕ 

ΙΙΕα (^)λ Ε. ПрОЧИИ ЖЕ. WBI1 ОуБО WCA\b 

-’Мб 24 ιιε α (4)λ ε HOCTETb СЕ. ΑρογΙ ΙίζΙΙΙΙ ЖЕ ВЕ- 

ψΕ. ИНИИ ЖЕ ΛΛΝΕ. ИТАЛИ ЖЕ. рЕКШЕ 
ρΐΙΑΛΛΙΑΗΕ. LUECTb НЕд(-к)лЕ TbKAAO Γ1Ο- 

27 CTETb СЕ.

1 '<ΑΛ·ΚιΐΛΐΑΚΐψΕ. κατακλείοντες АП I 2-3 л\рнтвнцЕл\к ствлрАктв] 4λ (0)β(1)κ ο ιµ κ творетк С 7 
{(Βε)τωχκ. τά άγια АП 111 π ο ιε λ ιλ ε τ β п а к м  iih b . С I с ба т а  с в о к г о . του συµπενΟεροϋ 114 wr(b) мнн- 
швскдго ЖИТИ1А. έκ µοναχών АП I 15-16 бц в к о г л^н и г а с т н п о в е л к в а м т к  и н в . Р 16 поБЕл1вдк>тћ 
Μ I Ηχκ нема АП I 17-18 прикл»читћ и] прилс^читк c e Р Μ I 18 идетк. µεταλαµβάνουσι АП 1S 
вв WBhijJii. κοινή АП I 19 ια λ ε τ β . χρώνται АП I 20 Вел и к а г о п о с т а , Τήν τεσσαρακοστήν AII 22 
л е д н с к л 1а '4Ел\(к)лгд. λεχία АП I д е в е т е ] д е с е т в  Р. .Ϊ. С. εννέα АП 123 w c a ik ] .и . С 24 ik x t e t b с е  
нема АП I 24-25 в е ц је ] п о в е ц је  Р I 25 λ µ ιε ] a ia h ie  Μ I 25-26 рЕКШЕ римАМНЕ нема АП 26 ш е с  гв] 
,S. СI нЕдСк^лв нема АП I 26-27 п о с т е т ' с е т в к а х о  н н в . Р ik x t e t b с е нема АП 30 п о чи т а к 'т в ] 
ΒΟΜίιΤΑίοψΕ С, σέβονται АП I ΒΕ^ιιρΑίοτκ] εκχιιρΑίοιµε С. όρώσι АП 30-31 н а н к нема АП 31 с е  
нема С I кмоу нема АП I 32 с (в е)т вш  ж е η β ε λ ιικ β ι п о с т в . αγία τεσσαρακοστή AII 33 нв. αύτύν. 
άλλ’ ΑΠ
1 ЛЕДБСКА1Д '<Ел\(к)ли (гр. Λεχία) је Пољска.

.кд. Kp(b)cTb г(о )с (п о д е )н б Bb HHbJK
О^БО Bb ВСЕ д(в)н1 Bb Up(b)K(b)BH 

30 ΙΙΛ\θγψΕ. H H04HTAIOTb II Bb^lipAlOTb HA 

Hb И ΠΟΚΑΑΗΙΑΙΟψΕ CE IEAIOV WBAOEbl" 

^AlOTb. Bb с (в е)т ШИ ЖЕ H BEAHKbl HOCTb. 

33 HH IlOKAAHIAIOTb CE ΙΕΛΛΟγ Hll ^pETb HA Hb

дрве. и уста затварају воском. Исто το 
чине и мирским мртвацима.

20. Презвитери њихови трипут. и чс- 
тири пута, служе у једној цркви. или 
тамо где се догоди. нс разликујући 

свете од нсчистих.

21. Свако од н»их. давши своју кћср за 
жену сину нечијем. отуда заузврат 
узима кћер свога свата за сина свога. 
или за брата. или за другог сродника.

22. Ако ко из монашког живота по- 
стане епископ. дозвољено јс и месо 
без бојазни да јсде. И монаси пак 
њихови. ако им се некад и мала нека 
болест догоди. једу месо. а у народу 
сви који су здрави једу свињско сало.
23. Велики пост не посте равно њи- 
хове области и суседни народи: Лед- 
ска земља\ дакле. девет недеља. а ос- 

тали - једни посте осам недеља. дру- 
ги пак дуже. а трећи мањс: Италија- 
ни. односно Римљани. само шест не- 
деља посте.

24. Крст Господњи у све друге дане. да- 
кле. имајући у цркви. и поштују. и гле- 
дају у њега. и поклањајући му се - љу- 
бе. а у Свети н велики пост, нити му 
се поклањају. нити гледају у њега. [не-
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внккоклхв лгксг тклмгк п а а 1|1а н и ц е 10 
ШБИВШС СКрИКАКУГк. С НИЛ\ ЖЕ и дл(и)-

3 л(о)уГНО1 Bb ΒΕΛΙΙΚΟχίΟ ЖЕ COlfEOTOV. 

Wt (k ) ТАИНАГО Λ\·|ί€ΤΑ \А'т(к)крИВШЕ CE- 

ΓΟ. 1АКОЖЕ CE Wt (b ) ГрОВА BbCTABUJA.
6 WT<b) WATApA Л1ОДЕЛ\К IlOKA^AlOTb. II 

В НЕ^ААПО^ ВСИ СК BEAUKOASb BbllAEAXb Bb^- 
ΓΛΑΙΙΙΑΙΟΤΒ Ал(и)л(о)уг(и)|Д. И НА ΛΜΙΟΓΒΙ 

9 4ACbl EblllllOTb ВСИ. 1АКОЖЕ ЛШИ Bb ВЕ“ 
ликоук» НЕд(-к)л1О ПАСКВ1 х(рн)с(т)в 

BbCKp(b)cE.

12 . КЕ. СлСуЖЕЦЈИМк HKp-kwAXh ΙΐχΒ 110

ΜΗΗΟγ. Η Bb Вр*кл\Е Bb^rAAUJEHIilA с (в е)“ 
т (а )г о №в (а )н г (е)л И1А. и л и и с (в е)тш х в  

15 TAHHb. ΤΟγ СКШКД ШИЛХ СЕ ЛК>ДЕЛ\К ΛΜΙΟ" 
ЖАИШЕИ | шт(к) Ηΐΐχκ ПО WEbNAIO ιιχκ.

С-кдЕТК БЕС [с]трАХД II БЕСкдО\(1ОТВ Др©\(ГБ 

18 кк ΑροχΓογ.

.КГ. ПрИЧЕфЕШШ с (в е)т (а )г О ШБЦЈЕНИ1А.

НЕ 1АК0ЖЕ И Mbl CTBApAIOTb. Hb 1ДК0ЖЕ 

21 р-кшЕ χΟΤΕψΑΓΟ СЕ ПрИЧЕСТИТИ. слоужЕИ 

πρε^Βγτερκ ц-кло\(ЧЕТк твклхо. и ц^ло- 

ВДН1НЕ ПрИ№Л\ЛЕТк Bb При ЧЕЦЈЕН И IA Avfc~ 

24 сто.
.κχ. Причвтниколхв и кп(и)с(коу)поллк 

IIOCTABAEHHIA. НЕ Bb ЕСАКО BpdiME ТВО" 

27 ρετκ. с (в е)т (и т е )л и Ηχκ. Hb четмрицЈии 
вв л^т^. Bb ογρε4(ε)ιιωιε д(в)ни. л4- 

τογ БО НД ЧЕТШрИ Ερ^ΛλΕΗΑ pA^A^AEHOlf 

30 εογψοχ. НА BECHOy. HA ЖЕТВОу. HA lECEHb.
И HA χΐΙΛ\θγ. lipbBbHE ЛЛ^^С^Е^ЦЕ CbBAtO- 

AAWTb BbX©AA кМБрАЦЈЕНИ1А. рЕКШЕ AAAp’Tb. 

33 ИК>н’. CEilTEAXEpb. И AEKEAABpb. ИЛ\ИЖЕ

ro] обавивши (га) плаштапицом, чу- 

вају у неком тамном месту, а са њим 
и алилугију^. У Велику суботу, пак. 

откривши га, из тајпог места. као да 
је из гроба устао, показују из олтара 

народу, и сви наједном са великим 
криком узглашавају алилуја, као ми 
у Вслику недсљу Пасхс - „Христос 
васкрсеИ

25. Док њихови јереји служе по реду, 
народ који се ту састао, већпна од 
њих, по њиховом обичају, седе без 
страха и међусобно разговарају и у 
време узглашавања СветоГ јеванђе- 
ља, или Светих тајни.

26. Причешће Свете заједнице не 
обављају као ми, него, како кажу. 
онога који хоће да се причести, слу- 
жећи презвитер само целива, те це- 
лив прима уместо причешћа.

27. Рукоположења свештеника и 
епископа њихови архијереји не врше 
у свако време, него четири пута у го- 
дини, у одређене дане, јер је година 
на четири времена раздељена: на 
пролеће, на лето, на јесен и на зиму. 
Први месеци прате кретања појаве 
(Сунца са истока), односно март, јун, 
септембар и децембар, у којима

2 CKpHBAio С I 2-3 ΑΛΗΛογΗ» Μ. τό άλληλούϊα АП I 5 гакоже] ια κ ο  М. гр. ώς I гровд. τάφου δήθεν АП I 
6 и'т(и) wAKTApta Р. АП нема I noKa’4«fK>T(h) Μ I 7 »а и к о а м Ј в е л и к м а х к Р Μ. β ε λ ιικ λ \κ  СI 10 паскк! 
нема АП I 11 ккскр(к)сЕ. άνέστη έκ νεκρών АП I 12 СлоужЕЦЈилмЈ СлоужЕЦ1ил\к ж е  Μ I Λειτουρ- 
γούντων АП I 15 с е ц љд (|1)ш е л \' « С Μ. παρόντων АП I 16 no WBbiMaio Ηχκ. οϋτω δόξαν αύτόϊς ΑΠ I 
17-18 дрлггк Kb Αροχτοχ. άλληλοις ΑΠ I 19 с(вб)т(а)го не.ма ΑΠ I ш бц је н иш , κοινωνίας ΑΠ 120 н ие- 
ма С и АП. сувишно је I 23 причЕЦЈенша. κοινωνίας ΑΠ I 26 η ε ] ιικ  Ρ, ού ΑΠ I 27 с (в е)т (и т е )л и , 
αρχιερείς ΑΠ I 28 λ Ιτ Ι] вс«л\к л-кт-k С. τον ένα χρόνον ΑΠ 132 ввхода киврафЕнша. у ΑΠ τήςέισό- 
δου των τροπών ήοΰς ί ил>рдцини1О Ρ Μ I ρεκιυε нема ΑΠ I Aiap-e-K Μ I 33 {Εκ'τεΜ Βρκ C I и нема С
длилоутим и AAHAoytaph или аллнлсхгигарк настало је од алилсира (гр. άλληλούϊα), што у преводу 
са јевр. (hallelu - jah) значи ..хвалите Господа"). Реч је о богослужбсној књизи која садржи одре- 
ђенс бнблијске стихове. нарочито из Псилами Довидових, са припевом „алилуја", као покликом 
радости и захвалности Богу. Код рлмокатолика је свечано у употреби посебно о Васкрсу.
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ПркврД1|1Е11И1Е 4EThipEA\b вркл\Е11ЕА\к. нд- 

‘IIHIAIETb СЕ. И lipbBbllE ИЕд(1)лЕ Л\ДрТД 

Л\00с (е)ц Д. ИЛИ ИКЧ11Д. ИЛИ СЕГ1ТЕА\КВрА. 

ИАИ ДЕКЕЛУБрА. вв npbnovie CpiiAOV. 

с (в е)т (|1Те)л И H^b IIOCTABAIAIOTb прнчв- 
THIIKbl II 1Е11(и)с(коу)|1М. Ιΐχ’/ΚΕ χΟΤΕΤΒ. 

,η β . С(в е)т (д )г о д н д с т д с ш д ндтршдрхд 

А1|‘ти||шхиискдго. ΟγΚΑ^ΑΙΙΗΙΕ. 1ДКО Βί" 

AHKb II АНг (е)л ВСКВ1И lECTb дрхикр-ки- 

CKblH CAIIb. И ГДКО НЕ ВВ'4Л\0ЖН0 с (к е)- 
т (и т е )л» \ντ(0 лхирвскдго ЧЛОВ^КД 
смрдимох EbITH. iib шт(в) БОЛШДГО 

с (к е)т (|1Те)л 1Д 1ДКОЖЕ И ирдвилд рЕКОШЕ. 
Вв цр^ков^н^лхк писднии филонд 

фИЛОСОПД. WBp-fcTOXk ιι-кчто тдково. 

1ДКО BU Вр-кмЕНД ГОНЕНИ1А. ип(и)с(коу)п11 

ΐΗίΚΜΝ шт(0лоучи ПрЕ^ВуТЕрД Wt (e ) 
СЛ01[ЖБМ. шт(в)швдв оуво ιιρε^εγτΕρκ 

пд ιιιωγ стрдноу ν Ικ ε ι» рдди потр-кви. 
110 ПрИЛ0\(ЧА10 lETb EbICTb НД A\(o\f)- 

ч(е )|1И1Е WT^b) lEAHHb. И ЛХНОГШ AVMfKbl 

lipliTpbniiBb. NA кон’цв ОускчЕНБ EbIBb. 

м(оу)ч(Е)н(и)кБ EblCT’. x(pii)c(To)Bb. 

KHE^b oyso грддд Т0Г0 Kp(b)cTHMHHHb 

Cblll. ВБ^ЛХОЖЕ ^AAT0A\b npilWEp^CTH 

Ήλο с (в е)т (а )г о л \(о у )ч(е)н и к а . πρ4- 

ЛМН0\[ВШ0у ЖЕ ГОНЕНШО. СЕ^ДД KHE^b 

ЦР<е )к (е )в Е TOAXOlf с(ве)тол\о\( Λ\(ογ)- 

4(ε)ν (|ι)κ Ο\(·. ПОЛОЖИБЕ BbHOyTpb WATA- 

ptA Ήλο л \о<ч е н и к д β κ рдц-к.1 11 cbspaBb 
ογΒΟ Bcoif стрдноу τογ и мп(и)с(кар)пд 

lipN'4BABb. χοΉιιιε створити с в (е)ц је нш е  
ЦР(е )к (е )в И. | II 1АКОЖЕ TbKAVO НАЧЕШЕ 

1 Кр-клЧЕНЕАХК. ώρών АП I 2-3 Μ I 3 И»ШИ Μ I «ктскрл С С1КТС.НКрП М ! 3-4 ум. НЛИ Ctllтмшб?Х илн ΛΙΚΙΜ 
г.рд. у АП ή των άλλων 1 4 дпомври Μ I нрћко» Μ I 5 с(м)т(итс)ли п«гл«лА№Тк нема АП 5-п \м. пх- 
токлиитк пвичктннкм, у АП ιερείς και διακόνους και τούς λοιπούς χειροτονούσι κληρικούς, έν δέ τώ σαβ- 
βάτω τούς επισκόπους µόνους... ποιοϋσι I 6 η\»ι χοτιτκ нема ΑΠ I χ»τ η έ ! χοτπΈ ικ χ τ λ κ λ ιλ τ η Ρ I 9 и  нема Ρ. 
Petropolit. 208, V 720 пма - και 19-10 архнкр^искин] ар\днг(с)лксккм С1 10 и нема С 10-11 с(и’т<ите>л». ΐερεα
11 миркскдго члок(4)кд. λαϊκού Petropolit. 208, V 720 I 13 н нема С 14 пиимни. ιστορία Petropolit. 208. 
V 720 i φιίΛΟΗ,ι, Φιλωνος I 15 фнлс>софд С Μ it гр. - φιλοσόφου I 16 вр1мг Ρ С Μ i 18 caeyxski, λειτουργίας i 19 
стрдноу·, χώραν 120-21 w t (k ) κ λ ιιη κ  h a ммрам инв. Ρ ! 22 Kkmk, τήν κεφαλήν άπετµήοη και Pdropolii 
208, και άπεκεφαλίσΰη V 720124 кнцк. αρχών I кр(к)стнанинк] \р(и'стиинк С, хр(нктииминк Μ 12S δια 
χρηµάτων Petropolit. 208 I 26 «(ш)т <а)г * нема Petropolit. 208 I 28 цр(к?ковк Р с<«»тч'мл· нема Petropolit. 208 i 
28-29 м(б\')ч(г)н(и)к«х] х(рнХ(тг)всу Ρ Μ, τώ µάρτυρι Petropolit. 208; V 720 30 ik puk. έν
λάρνακι I 32 npiquik нема Petropolit. 208: V 720
1 Из даљег текста се види да се под раком подразумева ковчег са телом покојмнка. Задржанлм рсч рчка ум 
одомаћеие гр. речи /швот (κιβωτός).

почиње промсна четирма времени- 
ма. И прве недеље марта месеца. или 
јуна. или септембра. или децембра. у 
прву среду. њихови архијерсји руко- 
полажу свсиЈтенике и епископе које 
xohe.
52. СветоГ Анастасија, патркјарха 

антиохијскоГ, указање (о томе) ()а је 
велики и анђелски архијерејски чин. 
и да није Moiyhe да архијереју су<)и 
мирјанин, неГо eehu архијереј, како н 
правила рекоше
У црквеним списима Филона Фило- 
софа нађох нешто тако - да је у вре- 
ме гоњења неки епископ одлучио од 
службе презвитера. Отишавши, да- 
кле. презвитер на другу страну ради 
неке потребе. догоди се да буде ухва- 
ћен од Јелина на мучење. И претр- 
певши многе муке. на крају. пошто 
би посечен. постаде мученик Христов. 
Кнез пак тога града. будући хришћа- 
нин, узможе златом да пронађе тело 
светог мученика. Пошто је гоњсње 
престало. сазида кнез цркву то.м све- 
том мученику, положивши унутар 
олтара тело мученпка у раку1. Са- 

бравши. дакле. сву ту област. и епи- 
скопа дозвавши. науми да изврши 
освећење цркве. И само како почеше
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вечернк». ρεκιποχ ιειι(ι0ε(κοχ)ποχ ллирв 

ВС’кл\Е. НАЧ8ТЕ рАКА Х©ДНТИ СЛЛ\А. II ТА-

3 КО ХОДЕЦ1И И^ИДЕ ВЕНЕ Η’ξΚ Цр(к)к(к)вЕ. 

ΕΤρΑχκ ©χΕΟ II ТрЕПЕТК ПрНКТћ BCt^L·.

11 \Л’ВЕ'<АВШЕ ОуЖМ BBA^KOUIE IIAKhl рд~

6 Κ©χ ΒΕΗΟχΤρΕ HA AvkCTO ΙΕΙΕ. II ρεΚΙΙΙΟχ 

ιεπ(ιι)ε(κοχ)ιι©χ ΒκτοροίΕ л\ирЕ вскл\Е. 

IIAKhl НАЧЕТК ρΑΚΑ ΙΚχ©ΑΗΤΗ |Ц* Цр(к)“

9 к(к)вЕ. НАЧЕТК ΟχΕΟ KHE^h II ВСЕ ДОЛ\Е 

ΙΕΓΟ рМДЛТИ II Ι1ΛΑΚΑΤΗ CE КОНЕЧНЕ1Е. 

ΙΚΠ0β4λ ΑΚ>1|1Ε CE Ε^ΟΓ^Οχ. ЛМгккШЕ ΙΑΚΟ

12 Γρ4;χκ рдди ιιχΕ. н е χοψετΕ жити в е  
цр(к)к(к)ви ιιχΕ c (b e )t b i Л\(с >х )ч(е)- 
1|(н)кк. присп-квши ЖЕ н о ц ји . пр-кдЕСтд

15 вв видкнии л \(о х )ч (е)н (и )к е ιεπ(ιι)- 

€(κοχ)π«χ г л (а г о л )е створи λ ιο ε ο β ε и  
потрохди CE ВЕ WHE грлдЕ КЕ 1Еп(и)-

18 с(к©х)пс>х Λ\ΟΙΕΛ\θχ. II створи ΙΕΓΟ рдг4~ 

ДР^ШИТИ Л\Е Wt (e ) ^ΑΠρ^ψΕΗΙΠΑ. ΙΑΚΟ 

Wt (e )a ©X4HA’ A\E KCTE Wt (k ) СЛ0уЖВБК1

21 II HE ΛΧΟΓΟχ СА<М[ЖИТН C ΒΑΛΜ. И В^НЦЕ 

©χΕΟ Λ\(θχ)4ΕΗΙΙΙΑ ΠρίΙΚχΕ. Л1ЦА ЖЕ ε (©)“ 
ЖИ1А ΗΕ ΒΗΑ^χΚ ПОНЕЖЕ 11 IECA\h ΒΕ Шт(0-

24 Λ©χ4ΕΙ111Η. И НЕ ΙΙΦΚΟχίΗΑΙΙ CE TEI рА^Др^-

ШИТИ Λ\ΕΗΕ. ΑψΕ CBE^ABEI ΛΛΕ HE рД^Др-к" 

ШИТЕ ЛХЕНЕ. НИ СЛС>ХЖИТИ С ВАЛХИ НЕ

27 Λ\0Γ0χ. НИ ЛИЦА б(о )ж Н1А ЕИД^ТИ. ΙΑΚΟ

ТЕ САЛ\Е рЕЧЕ с (в е)т (иТе)а ЕЛ\Е. 1ЕГОЖЕ ΑψΕ 
СВЕЖЕТЕ НА ^ЕА\(к)лИ ΒΟχΑΕΤΕ СВЦАНН НА

30 η (ε)β (ε)ε ϊχ ε .: π ο ιε λ χ ε οχκο кп(и)с(кох)пк 

СЕ СОБОКЈ ΚΙΙΕ'ξΑ И ПрИЧЕТНИКЕ! Н^КЕНЕ. И 

и д е кв кп(и)с(кох)пох τ©Λ\οχ. [и исп©-

33 в^кдд ΚΛ\οχ 1а ж е w ε (β ε)τ4λ \ε б(о )ж и и  
ЛХОХЧЕНИЦ-к И 1АЖЕ видк вк вид-книи]

вечерњу; како епископ рсче: ,.Μπρ 
свима“ - рака поче сама да иде, и 
тако ходећи, изиђе напоље из цркве. 
Страх, дакле, и трепет обузе свс. И 

обвезавпш ужадима, раку опет уву- 

коше унутра на њено место. И када 
је епископ други пут рекао: „Мир 

свима“, рака је поново почсла да из- 

лази из цркве. Кнез и сав дом његов 
поче, дакле, да рида и плаче. Испове- 
дили су се напослетку Богу. сматра- 
јући да због грехова њихових неће 

свети мученик да живи у цркви њи- 
ховој. А кад је приспела ноћ, пред- 
стави се у виђењу мучепик епископу, 
говорећи: „Учини љубав и потруди 
се (да одеш) у онај град ка мом 

епископу, и убеди га да ме раздреши 
од запрећења, јер ме је одлучио од 
службе те не могу служити са вама. 
И венац мучеништва, дакле, примих, 
а лице Божје не видох зато што сам 
одлучен. И не покушај ти да ме раз- 
дрешиш. Ако ме не раздрешп онај 
који ме је свезао, не могу - ни служи- 
ти са вама, ни лице Божје видети, 
јер Он сам рече јерејима: „Ако кога 
свежете на земљи. биће свезан на 
небесима14.' Узевши са собом епи- 

скоп, дакле, кнеза и неке свештени- 
ке, те пође ка том епископу [и ис- 
прича све о светом Божјем муче- 
нику; и све што је видео у виђењу].

' Мт 16. 19; 18. 18

2-3 τ ά κ ο нема Petropolit. 208. V 720 I 5 w g e^a b u « оужм. σχοινιά ήνεγκαν Petropolit. 208 I 
кккл ккошЕ Μ I ιίΑκκι не.ма Petropolit. 208. V 720 има - πάλιν I 6 и рЕкшоу. φωνήσαντος και δόντος 
Petropolit. 208 ί 7 ίπ{ΐι)ί(κοχ)πα[ нема Petropolit. 208; V 720 има - τοϋ επισκόπου I β ε^λ ιε  нема Pet-
ropolit. 208. V 720 i 8 ΗχαχοΑΗΤΗ Μ I 10 и ιιλ α κ α τ η с е не.ма Petropolit. 208. V 720 I k o n e ml iio ie  P I 11 
ум. б(о г)о г . y Petropolit. 208 τω κω {- Κυρίω) I 14-15 пркдћстд вк вид-книи нсма Petropolit. 208 I 
18 стксри' πεΐσον Petropolit. 208; ποίησον V 720 I 20 c a o ^/Be e e i. λειτουργίας I 21-22 вкнкцЕ 
л\(оу)чЕн‘|д ιιριικχκ oyuo инв. Μ I 22-23 ум. b (o )?k h ia . y Petropolit. 208 χυ (= Χρίστου) I 23 вк нема 
C I 27 ум. б(о )ж и 1а . y Petropolit. 208, V 720 χυ (= Χρίστου) I 30 оуво нема CI 32-34 [и испов кдА... 
кк кид-книи] додато прсма P C М и Petropolit. 208 - και διηγησατο (αϋτω V 720) τά κατά τον άγιον 
του Οεοΰ µάρτυρα κοά (τα κατά την οπτασίαν V 720) τής οπτασίας
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11 ВкСТАВк мрво 1£п(и)с(коу)пв Tk, Т£“ 

KklH П0СЛ'кдОКА lEMOtf. И ПрИШкДБ 110- 

клони с£ с (в е)т о л \о \)'· л\(оу)ч(£)н(и)ког и 

реч(е). х(ри)с(т)к с в е^а в ш и т е л \о и л \к  
СЛ\'кр£НШ£Л\В рД^Др-кшАЈЕТВ Т£. 1ЦЛИ1Д- 

ΙΙ11ΙΑ рлди крвв£ ΤΒ01ΕΙΕ 7,А Нк. ВкНИДИ И 

СЛО^ЖИ С НАЛЛИ. и ВкНЕСкШЕ ρΑΚΟγ Вк 

с (в е)т МИ WATApk. СкВркШИШЕ с(вЕ)тоуК> 

ΕΛΟγίΚΒΟγ. И К томоу рлкд НЕ ПОДВИЖЕ 

CE Wt (l ) AvkcTA ΕΙΕ.

ТОГОЖДЕ с (в е)т (а )г О AIIACTACHtA. СПО~ 

к^д а ш и е w iiAirk рилСигкмв григории 
БЕскдовниц^ и чоудотвор ци.

ΟΚΑΙζΑ НАЛАк np^BVTEpb ИЛ\ЕНЕА\к ПЕТрВ 

ПрИШкДк Шт(к) ри|л\А. W григории БЕ- 

скдовпиц-к ИЖЕ Вк с (в е)т К1ХВ ш(тк)цИ 

НАШЕЛ\к П Allii рИЛ\КСЦ’кл\К. 1АКО 1ЕГДА 

BBICTk I1AI1A. Ск'4ДА AAOHACTbipk М«[Ж’~ 

CKkll ВЕЛИКк. И ВДАСТк ^АПОВ-кдк. ДА 

НИКТОЖЕ Wt (k ) ΛΜΠίχΐϊ СВ01ЕГ0 НИЧЕСОЖЕ 

ДА НЕ ИЛУАТк. НИ 1ЕДИН0Г0 ^ЛАТНИКА.1 

врдтк оуво Љк1И w t (b ) ЛХОНАСТкфА. 

илгкшЕ врдтд CBoiEro в-клцд. и вкспроси 

ογ НЕГО Гл (а ГОл)е . БрАТЕ НЕ ИЛ\АЛ\к ЧТО 

рАБОТАТИ. Нк СТВОрИ Л1ОБОВК КО\[ПИ Л\И 

»гкчто ДА ρΑΒΟΤΑΙΟ. Гл (а ГОл )а  ΗΛ\θγ БрАТк 

1ЕГ0 Л\Ир1АНИНк. БрАТЕ С£ TpklE ПЕрПЕрИ 

Вк^ЛХИ ΙΕ. И КОХј-ПИ 1ЕЖЕ χΟψΕΙΙΠΙ. Вк^ЛХк 

оуво врдтк ΙΕΓΟ трии ΠΕρπερΚΙ ДркЖАШЕ 
Тк ΙΕ οχ СЕБЕ. ин’ ЖЕ БрАТк WT(k) Л\О~ 

НАСТкфА оуВ^Д-квк 1ЕГ0 ΗΑΛΟγψΑ ТрИИ 

IIEp ilEpkl. И ШкДк Bk^sliCTH ИГОуМЕНОф. 

игоул\Ен’ ж е испов-кд-к TAKOBA1A с (в е)т о -

И уставши. наравно. епископ тај. 
журећи следио му јс. те дошавши по- 
клони се светом мученику и рече: 
..Христос, који те је смерношћу мо- 
јом свезао, раздрешава те због изли- 
ваља твоје крви за Њега. уђи и служи 
с на.ма“. И унесоше раку у Свети ол- 
тар. тс свршише Свету службу. и ра- 
ка се више не покрсну од њеног ме- 
ста.
ИстоГа, светоГ Анастасија, кази- 
вање о папи римском ГриГорију, бе- 
седнику и чудотворцу
Каза нам презвитер, имено.м Петар. 
дошавши из Рима. о Григорију бесед- 
нику, папи римско.м који је међу све- 
тим оцима нашим. да. када је постао 
папа. сазида велики мушки манастир 
и нареди да нико од монаха ништа 
своје нема. ни једног златника1. Не- 

ки, дакле, брат из манастира имаше 
свог брата мирјанина и замоли га 
говорећи: ..Брате. немам шта да ра- 
дим (!), него учини љубав - купи ми 
нешто да радим" (!) Брат његов мир- 
јанин му каже: „Брате, ево три пер- 
пера, узми пх те купи шта хоћеш". 
Узевши. наравно. брат њсгов три 
перпера. задржа их код себе. А друти 
брат из манастира видећи га да има 
три перпера отиде и саопшти игу- 
ману. Игуман пак све то исприча све-

2 ΐΕΛ\ογ, αύτόϊς (мн.) Petropolit. 208, V 720 I и нема Р, гр. има - και 3 с(в£)тол\оу нема Р m(c v )- 
ч(е)н(и)кфу] м(«')ч(£)н(и)кох х(ри)с(то)вс>х Р, µάρτυρι Petropolii. 208, V 720 i и нема Pctiopolit. 208: \ 
720 има - και 17 слоужи с н а м и , συλλειτούργησαν Petropolit. 208: λειτούργησαι σύν ήµϊν V 720 7-8 
Bh c (b e)t u h  wATAOh. έν τω ίερατείω Petropolit, 208. V 720111 днлстдсигд] дмшсм* (!) Ρ· Άνασχαοίου 
Petropolit. 208. V 720 111-12 сиов^длник. διήγησις ιερά Petropolit. 208. V 720 13 ч»д(о)твор ци С 16 
w (t i>)u h ] w о(тк)цн С I 16-17 w (t k )h h  н а ш ем к  нема Petropolit. 208. V 720 18 со'4ДА С 21 д а  нема Р 
ни] ни до Μ 123 ил\-к1ДШЕ Р С Μ I в е л к ц д  Μ I внпросн С i 24-25 ум. н е н м д лњ ч т о  рдБОтдтн. у Petropo 
Iit. 208 καµίσιον (καµάσιον V 720 = кошуљу) ούκ έχω I 25-26 ум. кеупн л\и h ^mt c « д д рлвстлк». у Pci- 
ropolit. 208, V 720 άγύρασόν µοι I 27 περιΰρχ. гр. νοµίσµατα i 30 тк нема С. тд орт. - јез. црта VI. Petro- 
polit. 208 αυτά I к t l  и н в . Р. οχ] вк СI ирдтк] крдтк кго М i 32 н нема Р I 33 нспов к.ук] спогЛд к Р 
1 Онде није реч о Јлшинику у правом смислу те речи. него ο ιχίο.ιγ (гр. όβολύς) као најмањој новчаној једнни- 
ци. Οΰο.ι је. у сгвари. најчешће био сребрн најситнији новац у вре ih o c t u  1 батпчкс драхмс. односно у вред 
ности мало већој одб л-тии златне драхме. A .ic h h u i (гр. λεπτόν) у односу на драхму вредс.и је \ агичко добл 
1/336. а у новнје време 1/КХ).
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л\оу пдп-к. вл(д)жЕНк1и же григории оув-к- 

Д^Вк. шт(к)л<мрчи кго w t (k ) с (в е)-
3 т(д)го WBhl|JEHHIA. IAKO рД'4ДрО\'Ш1ПИ1ЈД 

прдвило ЛХОНДСТкфкСКО. по Л\ДЛ'к оуво 

Вр-кмени скончд се врдтк \ντ(0Λογ-

6 ЧЕНМ. || н е с^вкд-квшоу пдпк. по дво!о 

же или по τρεχΒ д(в)н£^в швдк нгоу- 

Л\£НВ Bk^B^tiCTH ΚΛ\θγ. ΙΑΚΟ БрАТк 110-

9 ЧИЛк KCTk. W ССЛХк O\fGO НЕ ЛХДЛО WRE" 

ЧДЛИ СЕ ΠΑΠΑ. 1ДК0 ПрћжДЕ ИСХОДД ИГО 

шт(к) ЖИТИ1А NE рдт4дркши ΙΕΓΟ \Х’т(к)

12 ίζΛΠρ^ψείΙΗΙΑ. II ПАПИСАВк лхолитвоу Вк 

хдртии ВкДАСТк пркволхоу ΑΙΗΑΚΟΗΟγ 
£Β0Ι£Λ\0χ. ПОВЕЛ’квК ΐεΜΟγ ИТИ НА гровк

15 врдтд и прочисти ίο. βίϋΐιε жг ндписдно 

с и !ц е . рд^др-кшгнк кстк χντ(0Λογ4εΗΐιΐΑ 

скончдвк! εε врдтк. шкдк оуво првш

18 дигдконк клхоужг повгл^но Бкк(тк). нд 

гров-к врдтд прочтг χΑρ’τΐΙΙΟ. ΗΛΧΟγ- 

ψογίο Λ\0Λ(κ)τΒ0χ. Η β ’ τοχ НОЦЈк вид^

21 ΗΓΟχΛΧεΗΒ СКОНЧАЕШАГО се врлтд. и 
гл(дгол)д ΚΛΧΟγ. wkcH ЛИ О\[Л\ркЛк врд- 

τε. w h ’ жг гл(дгол)д илхоу ни. и пдкк!
24 Вкпроси ИГО. ДД ГД-к Б'К ДО д(к)нкШШД- 

ГО д(к)нг. г л (а г о л )а 1£Λ\θγ БрАТк. Вк 

ИСТИНОу ΟγΒΟ Вк ТкЛХНИЦИ Б^Хк и до

27 вчгрдшшдго д(к)нг. вк тк чдск поу- 

qiEHk Γ,κιχκ. ιιοχιίΑΐυε ογΒΟ вси. ια κ ο вк 
н’ЖЕ ЧАСк (ipkBkl ДШАКОНк Л\о|лНТВО\[

30 ρε4ε h a  гров-к кго. вк тк чдс(к) рд^др^- 

ШЕНк Бкк(тк) икГг(к)лО\[ЧгНИ1А. И СВОБО- 

ди се шсохждЕнит д(оу)шд кго. и вк^-

том папи. Л блажени Григорије, саз- 

навши, одлучи га из свстс зајсднице 
као прекршитеља мапастирског пра- 
вила. После кратког времсна. дакле, 

сконча одлучени брат, у несазнању 
папе. После два, или послс три дана 

игуман. отишавши саопшти му да је 
брат починуо. Због тога се папа. на- 
равно, веома растужи. јер га нпје раз- 
дрешио од запрећења пре љсговог 
одласка из (овог) живота. те напи- 
савши на хартији молитву, даде пр- 
вом свом ђакону, заповедпвши му да 
иде на гроб брата и да је прочита. А 
беше написао овако: „Раздрешен је 
од одлучења скончалп брат“. Отиша- 
вши, дакле, први ђакон. коме је било 
заповеђено. прочита на гробу харти- 
ју која је садржала молитву. И те 
ноћи виде игуман скончалог брата и 
рече му: „Ниси ли умро. брате“? А он 
њему одговори: „Да“. И опет га упи- 
та: „Где би до дана данашњег?" Брат 
му каже: „Уистину у тамници бејах 
све до јучерашњег дана; тога часа 
пуштен бих“. Сви схватише. дакле, да 
у оном часу кад први ђакон рече мо- 
литву на његовом гробу, у истом ча- 
су би раздрешен (од) одлучења и ос- 
лободи се осуде душа његова. И ода-

2 ум. иго. αυτόν V 720, у Petropolit. 208 τόν αδελφόν I 2-3 с(ве)т(д)го нема Petropolit. 208. V 720 I 
4 прдкило. τόν κανόνα V 720; τούς κανόνας (µ η .) Petropolit. 208 I 5-6 и?т(в)лоуч£ни1 врдтк ннв. Р 
Μ I 6 пдгтк. τοϋ πάπα τούτου τήν τελευτήν Petropolit. 208 I 7 шкдв, άπελύών V 720; Petropolit. 208 
нема 1 9-10 х у г и чд л и се) ичичдли c e w  Брдт(в) Р. λελύπηκε Petropolit. 208; έλυπήύη V 720 I 12-13 
вк хдртни, έν πιττακίω Petropolit. 208. V 720 I 13 вкддст] н ввддств С, δέδωκε Petropolit. 208, V 
720 ι прккеглоу· днмконоу, τω άρχιδιακόνω Petropolit. 208, V 720 I 14 повЕЛ'квв] н о в е л^ Р М. 
κελεύσας Petropolit. 208 I 19 rpoGt] грввв Μ I 22-23 iticit лн оумрклв БрдтЕ. ούκ έτελεύτησας 
αδελφέ V 720. у Petropolit. 208 нспуштено I 24 д(к)нкшн1дго] н(к1)шдшшдго Μ I 27 внчЕрднРнЕГд 
С. ввчЕрдшнкго Μ I 30 рЕЧЕ нд] ре ч(е)н д г о  (!) Μ I 31 и нема Р
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д д п је вси слдкоу s(or)ov Bh кккм κ4ί- 

КОЛМ» ДМИ1Њ.

3 .ιΓγ . Чиш » ρεκιυι л\ол(и)ткм шц-кцЈЕник 

н примирЕник» ΚΑίοιµπχ' с е . л\ол(и)твд 

НАДК ΚΑΙΟψΗΛΜΙ с е . рЕкшЕ ΙίρΚΒΟΙΕ пети-
6 ДЕСЕ'1'llhl Пс(д)лЛ\1>. И .ί\\. [и] .рВ. ТДЖДЕ 

л\ол(и)твоу сик>.

Нл(д)д(м)ско г(оспод)и б(о ж )е н дш к .
9 ИЖЕ КЛ1ОЧЕ ц(-ксд)ркСТВИ1Д ΤΒΟΙΕΓΟ. ПЕ" 

τρογ ΚρκχΟΒΗΕΛλΟγ а п (о )с (т о )л о л \е Γ1Ο- 

роучикв. И НД НЕЛ\Е с (в е)т О\-К> ТВ0К>

12 цр(к)к(в)вк СК^ДДВВ. И ДДВВ №Λ\θγ 

ВЛДСТН ΤΒΟΙΕ1Ο Βλ (α )γ(ο )α (Ϊ)τ ΗΚ> ВЕ^ДТИ 
и рд^др^шдти НД ^Ел\(к)ли. оуслшши 

15 ι:(µ )ιιια и ндск н е д о с т о и н м х к при^кжл- 

ΐοίµΐΐχκ TE. HA WlJ,’fclJJE»IH»€ рдвд ΤΒΟΙΕΓΟ 

с е г о . и л \е р(е к0. и оудиви лл(и)л(о)сти

18 CEOIE НД НЕЛ\к. Сп(д)сД1Е ΟγΐΙΒΑΙΟψΒχΒ НД 

TE. ΤΒΙ БО рЕЧЕ г(оСПОд)и. б(о )гОНОСШЈ- 
Л\И ОуСТкНДМИ прор(о)кк ΤΒΟΙίχΚ. WE-

21 рДТИТЕ CE Kb ΛΜΐΐ И КМБрДЦЈОу CE К ВДЛ\К .

II 1ЕЖЕ НЕ хот-книим' || χοψογ СЛ\ркТИ 

гркшникох· 1ДК0ЖЕ шврдтити СЕ и жи- 

24 ΒΟγ ББ1Т11 lErtVMf/ ThlH OlflSO 4ΛΟΒ^)κό-

Л1ФБ'ЧЕ и с е г о рдвд ΤΒΟΙΕΓΟ. и л \е р(е к в ). 
νΐ’ΒρΑψΑΙΟψΑ СЕ Шт(к) OptcTH (!) ПОуТЕИ 

27 ΙΕΓΟ. И ПрОСЕЏД Шт(в) ТЕБЕ α’Η^ψΕΝΙΙΙΑ.

НЕ игг(к)врдтити CE. НК Л\(и)л(о)сТИК> 

noediTH И 1|ЈЕДрОТДЛ\И ВОДВИПШ. 1ДКО 

30 TBI 1ЕСИ КД1ОЦЈИЛ\Е СЕ б(о г )в . И К ТЕБ^
ШБрДЦЈДГСЦЈИМ' СЕ Сп(д>СК. И TEfit СЛДВОу 

ВКСИЛДМО. Ch. ш(т01Гкл\К. И Ch пр^-

доше сви славу Богу у векове векова. 
Амин.

53. Чин, односно молнтва очишће- 

ња и измирења оних који се кају. 
Молитва наО оннма који се кају, 
односно најпре педесепш ίααлам, и 
37. [иЈ 102, а пошом ову молшиву:

„Владико Господе Божс наш. који си 
поверло кључеве Царства Ί вога Пе- 
тру, врховном апостолу, и на њему 
сазидао Свету цркву Ί воју. и дао му 
власт да благодаћу Твојом везујс и 
раздрешава на Земљи. услиши сада и 
нас недостојне. који Те призивамо 
ради очишћења овог слуге Твог (ре- 
кавши име). и испољи дивоту милости 
своје на њему. Ти који спасаваш оне 
који се уздају у Тебе. Јер Ти. Господе, 
рече богоносним уснама Твојих про- 
рока: 'Вратите се мени, и ја ћу се вра- 
тити вама’ . и оно: 'Не желим с.мрт 
грешника. како би се вратио и жив 
био’. Ти. дакле. човекољупче. и овог 
Твог слугу (рекавши име). који се вра- 
ћа са пута његове преваре. и који од 
Тебе моли очишћење. не пренебрег- 
ни. него милошћу посети и мллосрђем 
подигни. јер си Ти Бог оних који се 
кају, и Спас оних који Ти се обраћају. 
те Теби славу узносимо са Оцем и

’ Мал 3,7 “ИсЗЗ, 11
1 в(ог)оу. τω θεώ V 720: τω θεώ ω Petropolit. 208 I 1-2 βΙκ ο λ χ κ . αιώνας Petropolit. 208; V 720 нема
3 w 4h i|je h h k > Ρ I 5 к д к >ц ји а \' c e CI 5-6 п е т н д е с е тш ј ] .ii. P C M 6 и1 нема C .ΛΪζ трнидкЕтн и 
СЕДЛМ11 P I ,р~в.] и сто Βκτορκι Ρ. και ρβ' V 1167 I т а ж е  C Μ I 6-7 т дж д е ... снк· нема V 1167 i 10 
ди(о)с(то)л<х' Ρ Μ 111 твок> не.ма P I 12 свзддвв] пороучивћ н c iv ^a a b k  Р. со^ддвк C I 15 и нема 
CI 17 и л \е р\Екв) нема V 1167 118 сп(д)сл1€. ό σώζων V 1167 ογηιωιοψΗχ^ грешка писара. треба 
ονποΒΛΐοψΗχ(κ) Μ I 20-21 \уврдтнтЕ с е . έκιστράφητε V 1167 ' 25 cero, τύν παρόντα \ 1167 η µ ε  
Р\Екв) нсма V 1167 I 26 пркстн (!) грешка писара. треба пр^дкстн као у P C M iw t e  М 28 
шт(к)врАти P C Μ I 29 посктин C I 30 κκκ>ιµιΐΛ\ орт.-јез. црта Μ i и нема Р 30-31 к(<?)гн и к 
т е б! и.'врд1|1дкм|1ил\' с е нема CI 32 вћснлдмћ С
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с (в е)т м л \в ткоилхв Α<ογ)χοΛ\κ. и н(м)- 

нгд и присно и в' вкк.

3 ЛЛ(о)л(и)тКД .В. НАДВ КАК>1|В1Л\И СЕ. 

Б(о ж )е простивми н а -0-а н о л \к прор(о)- 

KOAXb д(д)к(и)дА CBOIA ИСПОвкдАВША

6 ир^кгркшеншл. и ПЕтрд w \х’т(в)врвжЕ-

НИН ПЛАКАВША СЕ ГОрКО. И БЛО^Д НИЦОу 
CAb^HKUMVf НА пр(’к)ч(и)ст,ки IEA\OV Н0-

9 ’<к. И МЛНАСИК* И Л\МТАр1А и бл о^д н а - 
ГО. pEKblli. ИСПОВ-кдАИТЕ Др©\ТВ ДрО\ТОу 

ΓρΊίχκΐ. и а ц је исновклма Пркгр-кшЕННГА

12 НАША. вкрКНК KCTb И ПрАВЕДВНВ ДА 
WT(b)n«fCTHTb HAAXb ΓρΐχΜ НАШЕ. И | 

W4HCTHT Hbl w*r(b) ВСАКОГО rp-k^A. Tb

15 с п (а )с б HAlllb lc(o\'Cb) х(рист)к и г(о- 

спод)в. проститв ΤΕΓ/k Α(ς>γ)χ0ΒΗ0Λ\0γ 

Λ\0ΙΕΛ\0γ ЧЕДОу. ИЛ\Е p(fiKb). ВСА ΚΛΙΚΟ

18 Пр^д НИМБ Λ\01ΕΛΛ0γ ИСПОВ^ДАЛВ №СИ 

0χΛ\ΑΛΕΗΙΙΚ>. И Bb н(к|)к1АШНИЛ\Б В^Ц-ћ 

И Bb ΕΟγΑΟγψΜΜΚ. Н НЕКУСОуЖДЕННО

21 Пр-кдБ С«>ХДИЦ1ЕЛ\К кго с п о д (о )би т к т е  
пр-кдкстАти. сми бл (а )г (о )с (л о )в л е н б 
вк вккв! в-ккол\к α λ µ π ιβ .

24 .нд. Екд-книи кцв-кст но. w толхв кдко 

и о д (о )ба к т в бм т и б(о )ж (к )с т в к н о л \©х  
ПрИНОШЕНИК*. Bb с(вЕ)т-ки СЛОХЖБ^. W

27 ХЛ-кв-к И W ЧАШИ ПрИНОШЕШНА. И W по- 

CKttfpt и w виц-к.

Xrt^Bb И ЧАША lECTb ввпрдвдох И ИСТИ"

30 Н НО ПО под(о)вик» TAWHbllE WH0IE ВЕЧЕрЕ.

НА Н-киЖЕ х(ри)с(т)в npilKTb хлквв и 

чдшоу винд и речЕ. приилгктЕ И ГАДИТЕ и 

33 п и и т е вси. c e KCTb т-кло ЛЛОК И KpbBb .

Светим Твојим Духом, и сада, и увск. 

ii у векове“.
Молитва 2. над онима којц се кају 
Боже, Ти си прско пророка Натана 
опростио Давиду кад јс исповсдио 
своја прегрешења; и Петру кад је 

због одрицања горко плакао; и блуд- 
ници кад је плакала на пречистим 
ногама Његовим; и Манасији; и ца- 
ринику; и блуднику. Ти си рекао: 
„Исповедајте један другоме грехе“.* 
И ако исповедимо прегрешења Ha-
ma, веран је и праведан да нам отпу- 

сти грехе наше, и да нас очисти од 
сваког греха. Он, Спас наш Исус Хри- 
стос и Господ опростиће теби - мом 
духовном чеду (рекавши име), све 
што си пред Њим псповедио мојој 
маленкости, и у садашњем и у буду- 
ћем веку; и удостојиће те да неосуђе- 
но станеш пред суд Његов.
Ти који јеси, благословен (си) у ве- 
кове векова. Амин.
54. Тачно знање о томе како треба 
да буде божаствено приношење на 

светој служби. О хлебу ιι о чаши 
приношења; и о просфори, ιι о вину

Хлеб и чаша су потпуно и истинито 
по слици оне Тајне вечере, на којој 
Христос узе хлеб и чашу вина и 
рече: „Примите и једите и пијте сви, 

• · LL ♦♦♦
ово je тело моје и крв , показу-

Јак 5. 16 В.2МојсЗ. 14 Мт 26. 26-28
3 .к. ] дроугАгл Р. дро\јТА С Μ. έτέρα V 1167 I ум. надн к а к >ц ји л \и c e . у JG έτα έξοµολογουµένων I 
ΚΑίοψΗΜ c e Μ I 4 HAoaiioAMi. διά ΝάΟαν I 5 исповкддвша c b o ia  и н в . P Μ I 6 пркгркшЕнша] 
chrpdiiiJEHHia P I 7 п л а к а вш а г о c e P I горко] rop’ro (!) M; ум. горко, у V 1167 ίσχυρώς, a у JG 
ύστερον I 8-9 нд 11р(-к)ч(и)ст-кн ΐΕΜοχ έπι τούς άχράντους αΰτοΰ πόδας (мн.) I 9 и λ µ ιια - 
си» нема JG I 10 ρεκκικ. και ό ε'ιπών JG I 11 τρΐχη нема V 1167 и JG 112 ie c t k  нема P; JG има - έστι I 
13 у.м. Γρΐχκι НАШЕ. у JG πάντα I 16-17 τ ε γ>4... ρ(£κκ} нема V 1167. JG 117 ιε λ ικ ο , οσα νυν JG I 19 
н (м )н 1а ц ј '|1к л \к  P С Μ I 20 БМј-доуџЕмк P С I 21 ум. пр-кдк соудиџЕМк иго у JG έµπροσθεν αυτού I 
22 ск1и] eu P. ci» h  C. ό ών JG I 23 вкколм» нема P. V 1167. JG 124-26 Вкд^ншЕ... crtoifwck нема 
V 1167 I 27 и : нема P I 27-28 iipocKcnfp-k P Μ I нроскор-k C; V 1167 нема I 29 вкпрАвдру, κυρίως V 
1167 1 30 ne п о д (о )би к >, κατά µίµησιν V 1167 I 31 ιιλ ] н к орт.-јез. црта Μ I 31-32 η α нкнжЕ... и 
р£ЧЕ нема P I 32 чдшк> Μ I и2 нема P C М

50



ΠΟΚΑ'ζΑΙΕ ΙΑΚΟ ШБћЦЈНИКМ IIACh СТВОрИ 
слхркти и слдвк и BhCKp(h)c(e)nnK> сво-

3 ΙΕΛΧΟγ.
Γ1ΙΙΙΙΟ ЖЕ И ВОДА IECTB. ИСТЕККШИ1Д Шт(к)

рЕПрА 1ΕΓΟ крккћ И ВОДА . 1ДК0ЖЕ ПрО' 
6 р(о)кн Γλ (α ΓΟλ )εΤΒ. XrtiiBh JEAVMf ддств

CE. 11 ВОДА lEAXOXf lECTb ПИТИИ. Bb Κθ||

·> -’67„ ΠΙ11Α БО AxIiCTO ПрОБОДКШДГО х(ри)с(т)д 

9 HA Κρ(0ετί. lECTb CE КОПИ1Е рЕКШЕ 

ПОЖБ. ИЛХЖЕ '^AKAAAIETb СЕ ДГНКЦБ.

ТклХБ 11 ΙΐρΐΙΙΕΑΧΑΕ HIEpEH Wt (k ) ДИ1ДКОНД

12 ΠΟΕΚΟγρογ. Bb^bAXb ЖЕ НОЖК И W4H- 
CTHBb ΙΟ. 11 ПОТОЛХБ Kp(b)cTAWBp^HO 

'<HAAXEHABb ΠΟΕΚΟγρογ Гл (д ГОл )еТБ. 1ДК0

15 WB4E НА '4ДК0ЛЕНИ1Е ВЕДЕНК BbICTb. И 1ДК0

АГНВЦК ПрЕЛХО СТрЕГОуфЕЛХ« БЕ^ГЛДСВНВ.

И СЕ рЕКВ ПрОЧЕ1Е П0Л0ЖВ СИК> ΠΟΕΚΟγρογ

18 НД С^ВЕ^Т-клХВ BAlOA-k1 првстолхв ПОКД- 

ϊζΑΙΕ врцо^ IEIE Γλ (λ ΓΟλ )ε τ (ιι). ТДКО ΙΙΕ 

WTBpb^AIETb OlfCTb CBOH^b Bb CAvkpEHHH

21 CBOIEMb. COlfAb ΙΕΓΟ Bb^ETb CE. рОДК ЖЕ 
1ΕΓ0 KTO ИСПОВ-kCTb. IAKO Bb^EAXAETb CE 

νντ(κ) '4ЕЛ\(0ЛЕ ЖИВОТК 1ЕГ0.

24 И 110 CEAXb П0ЛДГД1ЕТВ Bbpt^AHOyiO TOXf 

Wt (0 ср'кдв1 nOCKOypbl ВЕЛИК010 MECTb 

HA БЛ10Д’к Bb^NAKOy. H np-kpi^AIE CHIO

27 Kp(b)cTAWEpA^HO Wt (0 WCptAbMHbllE 

стрдни г л (а г о л )е т в .
ЖрЕТК CE АГНБЦБ в(о)жИИ. Bb^EAXAEII

30 rp-ΚχΒΙ ВСЕГО Л\ирд. H ПрИГЛАШАЈЕТК 
AA\ln(b).

јући да нас је учинио заједничарима 
смрти. и славе. и Васкрсења Свога.
А вино и вода су - истекла крв и вода 
из ребра Његовог . како Пророк го- 
вори: ..Хлеб he се дати њему. и вода 
је н>ему пићс“. Уместо копља које 
је проболо Христа иа крсту. јесте ово 
копље. односно нож који.м се коље 
Јагље.
Зато и јереј, примајући просфору од 
ђакона. узима нож. н очистивши је. и 
пото.м крстообразно знамењујући 
просфору, говори: ..Као овца на за- 
клање вођен би. и као јагње нем на- 
спрам онога који [га] стриже“.‘ И 

рекавши то. надаље, пошто положи 
ову просфору на свето <5љу()о\ пр- 

стима показујући поврх ње(га). гово- 
ри: „Тако не отвара уста своја у смер- 
ности својој: суд се његов узе. а род 
његов ко ће исказати. јер се узима са 
зе.мље живот његов".
И по овоме. тај велики део. изрезан 
из средине просфоре. полаже науз- 
нак на бљудо. и пререзујући га крсто- 
образно са средишње (тј. мекане) 
стране. говори:
„Жртвује се Јагњс Божје. које је узе- 
ло грехе целог света"' . и пригла- 
шава - „Амин“.

Јн 19.34 “ИсЗЗ, 16 *”Ис53.7 ••,,Ис53.8 ......Јн1.29
1 WBbipiiiiKM. κοινωνούς I скткорм Μ I 2 и: нема РI 6 γα (α γο α )£τ η ] β κ π ϊε τ ε  М клчоу] Елхоуже М 8 
g o  нсма РI 9-10 рЕкше н о ж е  нема V 1167 I 12 проскоур^- Р С Μ 1 12-13 w mu c t iie k , άποκαΟάρα; V 
1167 116 ΓτρΕΓογψΕΜ«] Ετρ’^ΓογψΕΜΚ ΙΕΓΟ Μ. ΕτρΕΓογψογΛχογ ιε γ ο  С и V 1167 - κείραντος αύτύν 
«ΤρΐΙΓθγψθγΑ\θγ Ρ I 17-18 CHK>... БЛЕОД-fc] tH» ΕΛΙΟΑΟγ c (b e )t o v » Η НД ΗΚΗ npocKOfpov P' 17 
проскоур« Μ I 18 с (в е)т4н  С122 нспов ктв] е п о в е е т в С I 24 ккрк<лнок>] ρείζΛΗογ» Ρ. ονρ к<Јноук' 
С I τογ, εκείνην V 1167 125 поскмрри] проскорм (!) Р. просклрри С М вЕлик«р» Р С М ' 26 ΒΚ’,ζ- 
ΗΑΚοχ, ΰπτίαν V 1167 I 27-28 w t (e ) и'ср-кднчнш1Е стрАнв. από του της ψυχίας µέρους V 1167 28 
стрдни] ч е с т и  С130 в с е г о  нема V 1167
1 Остављам изворну реч бљудо (здела, посуда, тањир) ум. одомаћене у литургичкој употреои гр. 
речи дискос (δίσκος), која има преко десет значења; основно је оно које се односи на овалну 
плочу, камену или металну (обично пречника 18-20 цм и тежине 1-2 кг) за бацање \ атлетском 
надметању (диск).
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И по речснии οιιχκ. прнилш с(ве)тми 

цотнрк. И ВКЛИВА1Е ВК НК ВИНО И | В0- 

3 Λ0\·. Ι1ΑΚΚΙ г л (а г о л )е т е иир-кн.

ВкЖДИШНИК с (в е)т (а )г О д(оу))(Д. АМИНк. 

пот(о)л\к г л (а г о л )е т е .
6 И ЈЕДННЕ WT<k) ВОИНК КО11И№Л\Е рЕБрА 

кл\0\[ ПрОБОДЕ.

И АБИ№ 1ЦНДЕ 1ЦЕ рЕБрД 1С<ОуСо)вА КрЕВЕ 

9 И В0ДА. И ВИдћвЕ СВ-ћдктЕЛКСТВОВА. и 

ИСТИННО IECTE СВ^дктЕЛЕСТВО ΙΕΓΟ.

И 110 СЕЛ\К ПОСТАВИВЕ с (в е)т Е1 ПОТИрв 

12 НА б(©)ж (е )с ТВЕн 4;И ТрАПЕ’<к. првстолхв

ΠΟΚΑ^ζΑΚ. И ГЛЕДАК НА НА^НАЛХЕНАНМ АГНЕЦЕ 
χΛ^ΒΟΛΧΕ. И НА ΜζΛΗΙΑΗΟγΚ» КрЕВЕ ВИНОЛХЕ.

15 ΠΑΚΕΙ Га (а Г0л )еТК. ΙΠΚΟ тркге CO\fTE св^- 

Д-ктЕЛЕСТВОуЧОЦЈЕ. д(о^)\В. И В0ДА. и 

КрЕВЕ. Η ΤρΕΙΕ ВЕ 1ЕДИН0 COlfTE. н (е 1)н !А и
18 пр(и)сн0 и вв вккм в-кколхв длхин1.

И τ ά κ ο  к а д и т е с (в е)т е в е ддрв! г л (а г о л)е  
Λ\0ΛΗΤΒ0γ.

21 И пот(о)л\в проскоул\исд1Етв ποεκονρον 

с(вЕ)т-ки в(огороди)ци г л (а г о л )е СИ1ЦЕ. 

г(оспод)и lc(o\fCE) х(рист)б б(о ж )е н а ш е  
24 приими жрвтво^ CHIO в е слдвоу и ч(в)ств 

пр(-к)с(вЕ)твиЕ в л (а )д (е 1)ч(и )ц е н а ш е и  
Б<ОГОрОДи)цЕ.

27 Та к о ж д е и c (b e)t e ia \e ΚΟΛΧΟγ χΟψΕΤΕ 

проско^лмкдти г л (а г о л )е т (е ).
Г(оспод)и 1с(оуСЕ> х(рист)Е в (о ж )е НАШЕ 

30 приилли жрвтвоу СИК> ВЕ СЛАБО^ и ч(в)стк

И пошто изговори тс (речи), узевши 

свети путир. и уливајући у њега вино 
и воду, опет говори јереј:
„За сједињсње Духа Светог. Амин“.
[ИЈ потом говори:

„И један од војника прободс му коп- 

љем ребра, и одмах изиђе из ребра 
Исусова крв и вода. И онај који је 

видео засведочи и истинито је сведо- 
чанство његово .
И по овоме, поставивши светн путир 
на божаствсну трапезу. прстима 
показујући и гледајући иа назначено 
хлебом Јагње. и на изливену крв (на- 
значену) вином, опет говори: „Јер 
троје су што сведоче - дух. и вода, и 
крв; и троје су једно.** сада п увек и 

у векове векова. Амин“. 14 тако гово- 
рећи молитву, кади Свете дарове.

И потом проскомидише просфору 
Светој Богородици, овако говорећи: 
„Господе Исусе Христе Боже наш. 
прими жртву ову у славу и част Пре- 
свете Владичице наше Богородице“.

Такође и светима, коме хоће да про- 
скомидише, говори:
„Господе Исусе Христе Боже наш 
прими жртву ову у славу и част све-

Јн 19. 34-35 1.Јн5.8 

4 Вккдишним] Ск к ди н е н и к Р С Μ I 5 пот(о)мк] и π ο τ ο µ ε  Р С Μ, V 1167 - και έφεξής I 12 
TphriF<k С I 12-13 прнстоли» покд^ак. δακτυλοδεικτώς V 1167 I 17 n(bi)nia] и n(bi)ina Μ I 19 
гл(агол)|ст(к) Μ I 21 проско^лхисаи™] iipocKOAiiiAicafTb Μ I προακογρογ Ρ C Μ I проскоумиса- 
i«Tb ικχκονρον нема V 1167 122 гл(агол)Е с ш ц е  нема V 1167 125 наше Р, нашЕЕ С Μ 127 с (в е)т е 1л^. 
έτπ των αγίων V 1167 I χοιµίτΗ χοψΕίιπι Μ I 27-1 κοΛίοχ χοψΗΈ ...p(EKb) нема V 1167 I 28 
прмкмрмисдти] просквАМкак. С. поскомидкати грешка писара М
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с (в е)т (а )г о с е г о ИЛ\Е р(екк). II

., 2676 Bb 7,ДрАВИ1Е ЖЕ ЖИВМЛМ».

3 Пршми г(оСПОд)и в (о ж )е НАШК жркт- 

воу CHIO.
7,А ΙφΟψΕΙΙΙΙΙΕ И WCTABAEIIHIE ΓρΙίχΟΒΚ рА~ 

6 в а τ β ο ιε γο . и м е ρ(εκ0. и в-кчн-ки ΤΙ 

ЖИ7>НИ СПОд (о )бИ ΙΕΓΟ.

'^А Л\рВТВМ1Е ЖЕ ПрИНОСЕ Гл (а ГОл )еТВ.
9 ПОЛХЕНИ г(оСПОд)и рАБА ΤΒΟΙΕΓΟ

и а \е р(е к0. и о^чи н и ιε γο ид-кжЕ при- 
C'kl|IAIETlJ скктк ЛИЦА ΤΒΟΙΕΓΟ.2

1 с е г о  нема С12 '^дрдвш« нема V 11671 же нема Р С Μ; V 1167 има - бе 3 ум. г(оспод)н. у V 1167 
χ~Ε (= Χριστέ) I 6 и л \е р(е к б). Δείνα V 1167 I τι нема С. V 1167 I 10 сучнни. κατάταξον V ί 167 12 
^дконд грддкскдго. Προχείρου νόµου 113 к'немаС1ч£тмрЕхкдЕСЕТЕХк ΓρΑίιεχκ] ...грдндх Р. .А 
rpAHhh С I KL· ЧЕТИркП1ДДЕСЕТЕХ1» ΓρΛΙΙΕχΚ ХИЛ. 466 I 14 ДВАДЕСЕТЕи’СЛ1Д1д] .кн. С. .кн.д. Хи.ч. 46б 
w нсма Μ I w постдвлЕННи, περί χειροτονείας I 15 προχβγτερι» Р 1 16 грднк] Глдвл Хип. 466 (гако 
и даље кроз текст) I w «Β(ί)ψ4ΗΗΐ, Περί συναινέσεως Patm. 205. Zepi 120 И' нема С: ум. И. у Хил. 
466 Oh I 22 w2] и Р I 25 mei. ρητώς Patin. 205, Zepi 130 ιντ(κ) iie ie  нема Palm. 205; Zepi
1 Поред више значења које има гл. прискцЈАТН, гр. επισκοπώ: надГледати. нидзираши, осмч- 
трати. мотрити, ϊφαιΤαιΰιΐΓ, посетити, поГледати михостиво (нарочито болесника) и др.. 
овдс прис к1|ЈД1етк (επισκοπεί V 1167) има фиг. значење озарује.
2 У Р и М грешком писара следи заглавље;'^дпов-кди a e w h a  пр-кмоудрдго ц(д)рд и с(м^нд иго 
костднвтинд сдгрородндго (Заповести цара Лава Премудрог и сина његовог Конетантина 
Багрородног). У С исти текст ie на доњој марг. A у М ва доњој марг. објашњење: Бдгрордн1н 
с к д '4д е т с е в ћ  порфирк рожд(Е)н|'и(Багророднисе зовеонај којијсу порфнрирођен).
’ Овај наслов се разликује од изворног. какав је нпр. у Palm. 205; Zepi.

12 . ΙΪΕ. ^АКОНА ГрАДВСКАГО. ГЛАВМ рА^ЛЦ-

ЧНМ. в’ ‘ΙΕΤΚίρΕχΒΑΕΕΕΤεχΒ ΓρΑΙΙΕχΒ. Wt (b ) 
ΗΙΐχ’ζΚΕ ДВАДЕСЕТЕМСА\А1А W ПОСТАВЛЕНИ1 

15 ΕΙ1(ΐΐ)Εκ(θγ)πΕ II ПрЕ^ВуТЕрК IECTL·.3

rpailli liphBAIA. W Св{1)цЈДНИ1 WBpoyME-

HlliA.

18 .A. CJBpO\f4EIIHIE fECTh BAAAETb Η Bb^- 
B kqjEiiiiiE χοτεψΑΓΟ вшти врдкд.

,К. И ПИСАНИКМВ И НЕПИСАНИКМ’. W6" 

21 ρογ4ειιιιιε β β ιβα ιε τ β .
.Г. ОвкцјДВА1ОЦЈЕИ W BpAirk. И W WB- 

роучЕНИН CBiqiABAiOTb. присно ж е свк- 

24 ЦЈАВАТИ ш(т11)цох ПОд (о )бА1ЕТ11 W AbipE~ 

рн. Αψε ΤΑ lAfit НЕ npOTUBITL CE.

.Д. ίίψε ОГЛ\ИрД1ОЦ1Е рОДИТЕЛН. WCTA- 

27 BETb ΑΒψερί! CBOIO ιιΐκο|Λ\ογ хрднити.

lipilCTABNHKb 6E7,b ΒΟΛΕ ΙΕΙΕ HE Л\ОЖЕТВ 
CbCTABHTH №Βρθγ4ΕΝΗΙΑ W llill. Illi pA^~ 

30 дроушити БШВШАГО Wt (0 NEIE.

титеља овог (рекавши име).
За здравље пак живи.ма:
„Прими Господе Боже наш жртву 
ову за опроштење и остављење гре- 
хова слуге Твога (рекавши име). и 
удостој га вечног живота ".

А приносеИи за мртве, говори: 
„Помени Господе душу слуге Твога 
(рекавши и.ме). и уврстн га где озару- 
је1 свстлост лица Твога".2

55. Градског закона разне Главе у 
четрдесет Грана, од којих је дваде- 
сет осма о рукоположењу епископа 
и презвитера3

Грана прва
- О уговарању обручења -

1. Обручење је наум и најављивање 
будућег брака.
2. Обручење бива - и писано и непи- 
сано.
3. Они који уговарају о браку. уго- 
варају и о обручењу. А увек отац 
треба да уговара за кћерку, уколико 
се та изричито не противи.
4. Ако родитељи који умиру оставе 
своју кћерку некоме да је чува. ста- 
ратељ не може без њене воље да 
склопи обручење за њу. нити раски- 
нути оно које је она склопила.
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.е. С«)т(к)цк Ανίερε €«[ψεκ подк влд- 

сти» »ero. л х о ж е т к рд^дркшнти w b - 
3 роуЧЕНШЕ. СДЛ\0КЛДСТКНК1№ ЖЕ НЕ Л\ОЖЕТК.

.е. К1к о ж е w врдцк. тдко н w ννκρογ- 

ЧЕНИИ. СкН КОуПЛ1АК>1|1ЕИ СЕ Ск4и|1ДВД1ОТК.

6 11Од (о )бД1£ТК Ο^ΒΟ И ПОДК ВЛАСТИК» СМ[- 

цш д(-к)в(и)цн свкцЈдвдти. д џ е т д к о (!) 
вкпр ккм н е  г л (д г о л )е т в . т о г д д  ж е т бк л х о

9 Л\0ЖЕТк противитк СЕ. 1ЕГДД БОуДЕТБ 

нрдволхв НЕДОСТСЧЕНк 11 ЖИТИК/WL срд- 

Л\МШ КЛХОГЖЕ χΟΤΕΤΙι К> ЦЈВр^ЧИТИ.

12 Д. Не св кфдвдкмцоу с(м)ноу или д к ц је - 
ри ПОДк ШБЛАСТИ10 w (t 04EK> СО^ЦЈИ. НЕ 

БВ1ВА№ТБ W НИ\'К ШВроуЧЕНИК.

15 .И. ИЖЕ ББ1ВДК»ЦЈЕ1Е рДг<6\,'Л\'к|£ТК. ДОБр’к

W ТАКОВОАЧБ КУБроуЧЕНШЕ БШВД1ЕТБ. СЕ ЖЕ 

КСТБ ДА НЕ БОуДЕТБ WTpOKh Л\’НИИ 

18 СЕД ЛЛИ Л-ктБ Вкт4дрдстол\к.

ОБроуЧИВНИ Α(4)β(ΐΐ)ΐξθγ. И НЕ свк- 

ЦЈАВК II W Вркл\ЕНИ ШБрСА[ЧЕНИ1А. АЦЈЕ 

21 0\·60 Вк ТОИЖДЕ стрдн^ ЖИВЕТк. ДЛБЖБИк

кстк пр-кждЕ кончдншА ЧЕтшри д-ктв 

П01ЕТИ К». ДфЕ ЖЕ BL ИНОИ WBAACTH ЖИ~ 

24 ВЕТБ. ДО СКОНЧАНИГА ТрИИ Д-ктК ДД ПОИ“ 

Л\ЕТ’ К·. ΔψΕ ЖЕ ПрОДЛБЖИТВ ПАЧЕ СЕГО. 

Л\0ЖЕТБ α (4)β(η )η Α '4А и н о г о п о с д г - 
27 ΗΟγτπ.

л. Под(о)БНБ11Е рлди ВИНБ1. И ΒΕψΕ ЧЕ~ 

тмри Л"кт11 ПрИЛАГДЈЕТ' CE WfipO\f4EH111E. 

30 ИЛИ НЕДО^ГД рАД1 Wfip«[4EHHKA. ИЛИ WS~ 

рО^ЧЕНИЦЕ. ИЛИ СЛ\рВТИ рДДИ рОДИТЕЛБ 
πχκ. или ΓΛΑΒΗκιχκ рдди Η'Κκκιχκ винв.

5. Отац кћерке која јс под његовом 
влашћу може раскинути обручеље, а 

самовластне - не може.
6. Као код брака тако и код обруче- 

ња, уговарају опи који се спајају. Тре- 
ба, наравно, да се сложи дсвојка која 
је под влашћу; [треба, ипак, са оцем 

да се сложи] уколико не противречи. 
А може да се противи само тада када 
је по нарави недостојан и животом 

сраман онај коме хоће да је обруче.
7. Кад се не слаже син, или кћерка, 

под очевом влашћу, обручење за њих 
не бива.
8. Ко добро разуме оно што се збива, 

за таквога обручење бива, а то значи 
да не буде дете узраста мање од се- 
дам година.
9. Онај ко обручи девојку, а не уго- 
вори о трајању обручења. ако, дакле, 
живи у истом крају. дужан је да је 
узме пре истека четири године; а ако 
у другој области живи, до истека три 
године да је узме. Уколико пак про- 
дужи више од тога, девојка се може 
удати за другог.

10. Због оправданог узрока, и више 
од четири године се продужава обру- 
чење: или због болести обрученика 
или обрученице; или због смрти њи- 
хових родитеља; или због неких кри- 
вица кад се ради о глави; или због

1 £ονψ«»ο Хил. 466 I 4 w, гр. έπϊ I 5 (ΚβίιΚΟ^ΠΛίΑίοψε Р Μ I се нема Μ I 6-7 подк влдстшо соуџи 
(С8цли Хил. 466) д(-к)к(и)цн. гр. τήν ΰπεξουσίαν I 7 св-ћфдвдти] с(к)ве1|ЈдвАти. м у бд ч е же 
w (t b )u o v  под(о)БА№Тћ с(к)ве1|Јд(вА)ти. конј. према Р С и гр. - δοκεΐ δέ τω πατρί συναινεΐν Palm. 
205: Zepj I тдко (!)] тдд С М. Хил. 466 I 7-8 дц1Е... н е гл(дгол)етв. гр. ή µή άντιλεγουσα I 8 же 
нема Р I 10 недостошњ С I жнтикмк нема гр. I 11 к> нсма Хил. 466 I 12 Не скк£ЦЈДк>1|Јоу С, гр. 
Διχονοοϋντος I 12-13 у.м. с(м)но\'... сс^чри, у Palm. 205 и Zepi - του υπεξουσίου 115 ΒΒίΒΛίοψιιιε Ρ 
Μ pA^Mj-AxliBflieTh Ρ I 16 швркчети Хил. 466 I 17 κυτροκΒ, rp. όΙ 18 сед'л\и, έπτά Patm. 205; ζ' Zepi I 
ΒΚ7, рдстомв Ρ С Μ I 22 сконкчдншд Ρ С I четв1ри] четмр Ρ М. .д. С; ум. четмри. у Palm. 205: Zepi 
- διετίας I 23 ιιο κ τ η ] д д поил\е(тв) Хил. 466 I 23-24 ум. вв... живетв. у Palm. 205 и Zepi - έν 
απουσία I 23-25 дци.. ,к> нема Хил. 466 I 24 трии] τρεχκ Ρ I дд нема Ρ I 28-29 четмрв Р С I 29 
пр-клдгдит ce С М. Хил. 466 I 30-31 еивроучецЂ (!) М
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ИЛИ ДДЛЕЧАГО рдди WUlhCTBNIA БМВШАГО 

110 поужди.

3 .ΑΙ. 0бр0уЧЕНИ1Е творитк КТО. И САЛХК 

COGOIO. И ХОДДТАИ. И ПОСЛАНИКМћ ПИ“ 

САП111Л.
6 .ΒΙ. GiTOBAIIHIE 11© МфКИ. Н£ ВБ^" 

GpAlHAIETb /KEIlii Ц’БрОуЧЕНИ1Д ТВОриТИ. 

.π. Ιϋαιογιοψιιχκ с е д 4;т и . Αψε и подв
9 ВЛАСТИ1О рОДИТЕЛБ СОуТК. NE TpifiOyiOTh 

1А’т(0ЦБ ΕΒΟΙίχκ. СВЕЦЈДНИГД. ВрАКН χθ“ 

'ГЕЦЈЕ СКСТд|вИТИ. рЕКШЕ И ШБроуЧЕНШЕ.

12 IIK В’ КОСТАНТИНИ O\fEO ГрДД^ C0\fA©A\K 

грддискдго 1ЕПДРХД ДД CbCTABAIAIOTb. Bb 

иц-kx’ ЖЕ WGrtACTEXb. СОуДОЛЊ ВЛДСТЕЛГД

15 ΙΙΛΙ1 ΐΕΐι(ιι)ε(κογ)πΑ грддд ТОГО. τοχ CMf- 

ψογ ιι хрднитЕлк» свсчЕмоу ιιχκ 

цоу. ВрАКВ CKOII4ABAIOTb.

18 .Д1. брЕТичксквпЕ д-кти. д ц је ΒογΑογτΒ 
хр(и)сти!ани. ДА НО^ДСТК рОДИТЕЛЕ свок. 

пит-кти ιιχκ И WBAA4HTH. И Bino.1 и

1 Β. напред стр. 11. нап 3.

21 Пр'кжДЕБрДЧ1Љ1И ддрв ДД1ДТИ '<А НЕ по 

лгкрк илгкнига ιιχκ.

Грднк .В. W ϊζΑΛΟ’^χΚ WBp«4EHIA.
24 ,А. '^АЛО^И WfipOipEHHIA lECTbCTBO Hrtvfe- 

10Tb TAKOBO. ДА ΑψΕ OlfEO ΠρίΙΙΕΛΧΚΙΙΙ '<A~ 
ЛОГк WT(b)pE4ETh СЕ BpAKh ТВОрИТИ.

27 1ЕЖЕ Bb^ETb ΕΟγΓΟγΒΒ ДА \Ут(в)дАСТК. 

ΑψΕ ЖЕ ДАВВ1И И WT(h)pE4ETb СЕ. ДА 

Кит(в)пАДЕТВ ^АЛОГА. ^АЛОГОМ’ ЖЕ W

30 ИЛЛЕНИ КивроуЧЕНШП ДАНОЛХВ БВ1ВШЕЛ\К. 
ΑψΕ МЕЖДОу Њњ WBpO\[4EHHKb ИЛИ 

WBpoyl |чЕНИЦА 0γΛ\ρΕΤΗ. в'ДАНА1А ПОВЕ"

33 Л’квД1ЕЛ\К вв^врдтити. TbKMO ΑψΕ NE

одласка далеко. насталог по нужди.

11. Обручеже твори неко - и особно. 
и посредством. и слањем пис.ма.

12. Жалост за мужем нс спречава же- 
ну да оствари обручење.
13. Дсиа умоболних. ако су и под 
влашћу родитеља. не гражс саглас- 
ност својих очева кад xohe да склопе 
брак. односно и обручење. него у 
Константиново.м. дакле, граду судом 
градског епарха да склапају: а у дру- 
ги.м областима - судом властелина 
или епископа дотичног града. у при- 
суству и старатеља њиховог оца. за- 
кључују брак.
14. Јеретичка деца. ако постану хри- 
шћани. да обавежу своје родитеље да 
их хране и облаче. и да дају вено' за 
њих. и предбрачни дар. по мери имо- 
вине њихове.

Грана 2.
- О залозима обручења -

1. Залози обручења имају такву при- 
роду да онај. дакле. ко је примио залог. 
ако се одрекне да брак оствари. дво- 
струко врати оно што је узео. А ако се 
одрекне онај ко је дао - да изгуби за- 
лог. Залози пак који су на име обруче- 
н>а дати. уколико у међувремену умре 
обрученик. или обрученица. заповсда- 
мо да се врати што је дато само ако се

1 ДАЛ-кч'ндго М. Хил. 466 I 2 по норжди нема М, гр. има - ές ανάγκης I 3 кто ткорнтк инв. Р 
и] или М, гр. και I 3-4 н сдмн совом.ка! δι' έαυτοϋ Palm. 205; και παρών δΓ έαυτοϋ Zepi 4-5 
11ОСЛДНШ€Л\Н пнсдннм, δι’ επιστολής Palm. 205. Zepi I 11 рекше н и-БроучЕнни. δήλον δτι και 
µνηστείαν Zepi; Patm. 205 нема 113 скстдблм^тк] снстлвлимт' « С I 15 грддл того] грАдкск- 
дго С, Palm. 205. Zepi нема I 16 хрднитЕлк». του κουράτορος Patm. 205. Zepi 20 пит4ти[ти] 
дитогр. Р I вкно] прикТк Хил. 466 (тако и даље кроз текст. с тим што понегде пише и в кно) I 22 
iirtvhiHta] ддровдншл (!) Р. της ούσίας Patm. 205. Zepi I 23 .в.] BT<jpata P Μ I 25 тдково» (’Μ 
iipntErtibiii] ιιριίΗΛίκ Ρ C Μ I 26 шт(к)рЕЧЕТН c e нема Palm. 205. Zepi I творитн] скткоритм Р Μ I 27 
смјтоувк] соуББ (!) С. с о \т о бб М. со\тоуБО Хнл. 466 I 28 и нема Р М и гр. 31 и-врсуч никк С М 
33-2 ум. ThKrtio ДЏЕ... ЛНЦЕУ Patm. 205. Zepi -εί µή άρα αιτίαν... ήδη παρέσχεν
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пс^детк штрекло ce врдкА творити 
Пр*ћжде СКОН ЧДНИ1А ΟγΛΜψΙΙΙΕΙΕ лице.

3 ,к. ЛХножицек' и’т(к)цк. w c b o ie h дк- 

ψεριι Bk^kMk т;длогм ШБроучени1Д ογ- 

лчрдктк. и ιεψε не вшвшоу ερΑΚογ. и

6 ΤΑΚΟ по того слхркти или хрднителк или 

пристдвникк а (^)в (и )и £ т о и . ΒΚίχοψετκ 

рдздр-кшити шврс^ченик. повелквд- 

9 ктк ογεο ^дповкдв. ια κ ο )а ж е w t (k )u b  
ВК ЖИВОТ-к НСКОуСИ И СБ’кцЈД ΤΑΚΟΒΒΙΗχΚ 

не п о д (о )ба «т в пр-кврдцЈдти.

12 ,г. Иновкркици вв невкд-книи. Αψε 

ΤΒορεψε лиждоу совок» кивро^чение 

ВкДДДЕТк ’^ΑΛΟΓΚΙ. Λ\0Γ0γΤΒ Ι1ΑΚΒΙ ΕΚΪζεΤΗ 

15 ιε «ж е д а ш е и рдздр^шити κνερογ- 

чении. Αψε во ε^Αογψε ια κ ο чоужди 

c o v t k в^рок». и ддше ^длогш врдчнкНЕ.

18 тогдд повинни соутв. И Л\О\[ЖВ оуво 
лишдктв οε |джг в ддлв геств. | Αψε жг 

жгнд в к^д а к т б соггоувш ижг вв^гтв.

21 .д. ίϊψε же жгнд с а л х о в л д с т в н д . с е-
ВрВШЕИК ΙΙΛΧΟγψΒ ВВ'4ДрДСТВ. ^АЛОГШ 

\мвро\'ченигА вв^вмши \А’тричЕтк се 
24 врдкд. ΟΟγΓΟγΕΒ ίζΑΛΟΓΒΙ ДА \УТ<к)дАСТк.

Αψε жг и лхвн шш οογψιι. пр^ждлнии1 

до свркшгндго вв^дрдстд испроси. и 

27 '4ΑΛΟΓΚΙ кУвроучЕнигд вв^етв. и потолхв 
\ντ(0ριΐ4ετκ εε Брлкд. пдкш соугоувв 

дд вв^врдтитв.2 ΕΒίΒΑίετΒ жг испрошг- 

30 11ИК5 пр4жддник> ВВ^рДСТД. лхо^желхв 

оуво w t (b ) двддгсгтнАго л-ктд до двд- 

Αεεετε пгтдго. жендм жг w t (l ) w c a x a - 
33 ΓοιίΑΑεεετε л4тд до двддгсгтг гитдго.

умрло лице није прс скончања од| 
ло да брак оствари.
2. Много пута отац, узевши за с 
кћсрку залоге обручеља, умрс ι 
брак још нијс остварен, па тако 
његовој смрти - или заштитник, 
старатељ те девојке хоће да раск 
обручење; заповест. дакле, нал 
да оно што је отац за живота пр< 

рио и уговорио не треба обарати.

3. Иноверници у незнању, ако твс 
ћи међусобно обручсње дају зал< 

могу опет узети оно што су дал 
раскинути обручење. Ако су, нг 
вно, знали да су всром туђи и дадс 
залоге брачне, тада су криви, тс 
муж, дакле, лишава оног што је ; 
а ако је жена - двоструко враћа । 
што је узела.
4. Ако се пак жена самовластна, к 
има пун узраст, примивши зал 
обручења одрекне брака. двостр 
залоге да врати. А ако је непотпу 
(узраста), па измоли уступак1 

пуног узраста, и залоге обручења 
ме, а потом се одрекне брака, о 
двоструко да врати.2 Молба пак 

уступак мушкарцима (до пуног) 
раста бива, наравно, од двадесете 
двадесет пете године, а женама - 
осамнаесте до двадесет пете годи

5 срдкоу] ΒψΑΚογ (!) С I 6 хрднителк, гр. επίτροπος I 7 пристдвникћ, гр. κουράτωρ I 9 оуво н 
Хил. 466 I 15 и нема Р С М. Хил. 466 и гр. I рд-^др-кшитв Р I 16 в-кдЕци Хил. 466 I 18 повш 
соутв. и нема Palm. 205, Zepi i 19 д ц је ж е ] д ц је л и ж е  Хил. 466. нема Palm. 205. Zepi I 20 соугс 
Р М, Хил. 466 I 21 же нема Р М. Хил. 466 и гр. I 22 нмоуцЈИ Р С М. имоцли Хил. 466 I вк^рд 
С. ВЕ'4'врдстк (!) Μ I 23 w t pe m(e)t b  С I 24 скгиво Хил. 466 I 25 пр-кжддшиЕ] пр-кждЕ (!). 
συγγνώµην I 26 до нема С I вв^рдстд Р С Μ I 29-30 испрошЕ1Ш1£ С Μ I 32-33 осмого С I 33 двд, 
С

1 пр^жддник, гр. συγγνώµην у значењу συγκατάβασις (лат. concessio).
• Овим ce у Palm. 205 и Zepi завршава 4. гл.. а наставак текста чини 5. и 6. гл.
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вкнросившЕ ц(1;)с(д)рд шт(к)риноути 

Wt (|») ΙΙΙΐχκ ириСТАКНИКМ ΙΐχΚ. IAKO w- 

3 ЖЕ ти CAAUI ДОВОЛНИ COVTh CKOtEMOV

IIAvkllHIO творити ПОПЕЧЕНИ1Е. CMMCrth

Бл(д)гв ΗΜΟγψε IAK'k СВ'кд1тЕЛ1»СТВОу- 

6 IEAUI. |f ТОГДА ЖЕ 110 ВМфОШЕНИИ. ТВО"
ρετκ КСА ΙΑΚΟ И СВрћШЕНИИ члов(4)ци.

WBA4E ЖЕ HE GEC 110ВЕл1п1И1А ΙίροΙΙ 

9 ДА10ТВ ЧТО Wt (b ) СВ01ЕГ0 HAVkllHIA.1 ΑψΕ

1 h (4)c (a )pa ] ц(л)рА р М. Хил. 466 I 2-3 io jk e  Р: Patm. 205. Zepi нема 3 довол нн Patm. 205. Zepi 
пема I 4 попеченнк творити инв. С17 и нема Хил. 4661 8 iio k e a Ih h ia , гр. δεκρέωυ (од лат. decre-
tum) I 11 Βΐ^ετΗ. έλαβον Patm. 205. Zepi । 12-13 вк^рдстолМк C M i 17 G-fc] g 4 h  C I 17-18 h e g! 
itEChCTABEHiJ h e Gi cbCTAEhith P. rp. µή ήν ανυπόστατος I 18 п о а (о )в н о ж Ρ С Μ. Хил. 466 
м(тк)рИЦАЕТ СЕ Х11Л. 466 I 23 и] НИ дитогр. Μ I ум. ШБрОуЧЕННЦЕ. (ШБроуЧЕНИЦИ Χ11.Ί. 46(1). ν гр. 
του µνηστηρος I 23-24 α’(τκ)ριιµΑΚ·ιµιι с е Хил . 466 I 24 ум. Брдкд. у гр. τήν µνηστείαν 25 ум. 
ситрЕЧЕНн τοχτκ, άπη’/ορευµένοι εΐσίν Patm. 205.y Zepi άπηγυρευµένοι µή εΐσΐν 26 и ж е ] η ι>κ ε Ρ 
27 шврохчницд C129 и] нлн Хнл. 466 I 30-31 б(о )ж (б)с т к к н к 1х б] б(о )ж (к )с т бм 1К1н\б рАд(и) С.
Patm. 205. Zepi нема I 31 ^дпов-кдин. гр. του δόγµατος (једн.)
1 Овим сс y Zepi завршава 5. гл. 2 Овим ce y Zepi завршава 6. гл. ’’ У Zepi ова гл. је 7.

ЖЕ Wt (k )u L· №ТрОКОВИЦЕ ИЛИ Л\(д)тИ 

’^ΑΛΟΓΒΙ WBpO\[4EHHIA Bh^ETh. ИЛИ дкдв 

12 w вноуц-k ChBpkUJEII-k соуцш Вк'4дрд-

CTOAXL. II ТИ С0\тоувиц£10 ДА ВВ^ВрДТЕТВ.

Αψε Λ\0Γ0γψΕ свврвшити врдкв WTpH- 

15 ЦА10т’ СЕ творити. ΑψΕ ЖЕ НЕСВСТАВКНК 

χΟψΕΤΒ БЕ1ТИ БрАКК. ТИ ^АЛО^И ТВКЛХО 
ДА ВВ^ВрАТЕТВ СЕ. ΑψΕ ЖЕ II НЕ fit НЕ~ 

18 CLCTABMIh БрдКЕ. ПОДОБНННЕ ЖЕ рАДИ ВН“
ΙΙΙιΙ νντ(0ρΐψΑΙΟΤΚ СЕ. ΑψΕ ОуБО В^" 

Α'ΐΐχογ ΤΑΚΟΒΟγίΟ ΒΗΙΙΟγ II ηρ-кжДЕ WB- 

21 роуЧЕНИ1А. CAAUI HA СЕБЕ ДА ЖАЛЕТК. ЧЕСО 

рАДИ ΤΑΚΟΒΟΛΧΟγ ЦЈБроуЧИШЕ. СИЦЕВА1А 

ж е  и w υΐ'ΒρογΗΕΗίψΕ (!) г л (а г о л)е л \б . WT- 

24 рНЦЛ101|1ИЛ\' СЕ врлкд.2

.Е.3 ίΙψΕ И ίζΑΚΟΗΚΙ ШТрЕЧЕНИ COVTL НА"

ДЕЖДБНН1 БрАЦН 110 ДАНШ ЖЕ ΤζΑΛΟΓΑ НЖЕ 

27 W МБрО\[ЧЕНИН. КУБрКЧЕНИЦА CbEKOyilAE-

IIIIIA КБ WBp«4EHHK0Y Κλ’ΤρίψΑΙΕΤΚ CE.

СрАЛХВНАГО рАДИ II ΒΛΟγΑΗΑΓΟ ЖИТ1ПА 

30 ΙΕΓΟ. ИЛН HHOB-kpiltn рдди. ИЛ1 I в(о)-

JK^CTELIIblXB ХАПОвкдИН РАХЛ1ЧИ1А.

ИЛИ СЕГО рдди IAKO МОуЖК СК1И СБВКОу- 

33 IIAEHIIIA Шт(к) НЕГОЖЕ НАДЕЖДА BblBAIETb 

(којом) моле цара да удаљи од н»их 
старатсље њихове. јер су већ довољ- 
ни они сами да воде бригу о сво.м 
имажу п о п јт о . јавно засведочени.
уживају добар углед. И тада пак.
п о п јт о (то) из.моле. чинс све као и 
зрсли људи. Па ипак. без решењв не 
продају ништа од свог и.мања.1 Лко је 

пак отац девојке. или мајка. узсо 
залогс обручења. или дед за унуку 
која је пуног узраста - и з и двостру- 
ко да врате ако се одричу да остваре 
склопљив брак. А ако he бити немо- 
гуће да се брак склопи. само ти зало- 
зи да се врате. Уколико пак брак н 
нијс био несклопљив, а одричу се 
због оправданог узрока. па ако су за 
такав узрок знали и пре обручења. 
нека се сами на себе жале зашто је 
таквоме обручише. Исто ово кажемо 
и за обрученика којп се одриче бра- 
ка.2 

5.3 Иако законима [нису] забрањени 

бракови који се очекују по давању 
залога за обручење. обрученица се 
одриче брачног спајања са обруче- 
ником због: његовог срамног и блуд- 
ног живота. или због иноверја. или 
разлике божаствених догмата. или 
због тога што муж не може да ост- 
вари спајање из којег настаје нада за
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рОЖДЕННК» CTEOpiITH ΙΙΕ Л\0ЖЕТБ. ΙΙΛΙΙ 
рдди под(о)внмхћ WTpE4ENHIA

3 КННк. ΑψΕ 0ГБО 1ДВИТК СЕ ПркжДЕ ДД-

ΗΙ1ΙΑ ИА\Б '^длогд. тдкокоук» виноу ЖЕНД 
или роднтЕЛЕ IEIE Β^Α^χογ. СДЛ\И НД СЕ 

6 ДЛкЖНИ СО\'ТК ЖДЛНТИ. ΑψΕ ЖЕ тдко-
ΒΚίχΚ НЕ В^ДОуЦЈЕ. КМБроуЧЕНШД ζζΑΛΟΓΜ 

ВВ^ЕШЕ. ИЛИ ΙΙΟ дднии ^дло г о мб . винд 
9 н*ккд|д  п0д(о )бн а рдскдгдшпд прилоу-

ЧНТк СЕ. ТБКЛ\0 '{ДЛ0ГК1 КДННћ! ДА Вк'{-
ВрДТЕТК. \ντ(κ) ΙΙΙΙΟΓ0 ВСЕГ0 СВОБОДНИ 

12 БМВД10ЦЈЕ.
.e.1 Ne πο α(ο )βαιε τ κ елдс телемб . шт (б)

Т0К ШБЛАСТИ ВК н киЖЕ ВЛАДОуТк WS~ 

15 рс^чдти ЖЕНБ1. ΑψΕ ЖЕ СЕ СТВОрЕТБ.

Д0СТОИТК рОДИТЕЛЕМБ кМТр0К0ВИЦЕ ИЛИ
ХРДНИТЕЛЕЛХБ ИЛИ ПрИСТДВНИК0Л\Б.2 WTpE~

18 ψΐί СЕ БрДКД. И ОХДрБЖДТИ СЕБ"к 3ζΑΛ0ΓΚΙ 

™ ижрОХЧЕНИГД. СЕ ЖЕ || ДД ДрБЖИТБ СЕ И
НД с(м)ц-к И НД вноуц^ ЈЕГ0. и нд срод- 

21 НИЦ-hxb. И НД стдр-кишихк WTpOirfexb.3

II НД скдД10Ц1ИХБ C НИЛЛИ.4 И HA BC-kxh

CB0I1XL· КЛ\Оу. ΑψΕ ПОТКЦЈАНШЕЛХВ И П0~
24 ВЕЛ^ИШЕМБ ТОГО ВЛДСТЕЛГА WfipOX^EHHIE

СТВОрИШЕ. ΑψΕ ЖЕ И П0 \Ут(к)|£ТИИ ВЛД-

СТИ ЕБСХОЦЈЕТБ и’ТрОК0ВИЦА СБЧЕТАТИ СЕ 

27 С Н!Л\К. ДА Б0ХДЕТБ ВрДКБ. НА^НДМЕНАИ

OfBO. 1ДК0 Т0ГДА Bhr4BpAHIAfcTk СБЧЕТД-

НИ1Е БрДКОу. »ЕГДА ВЛДСТБ ДрБЖЕ. И Л\0~ 

30 ЖЕТБ СТрДШКНБ ББ1ТИ рОДИТЕЛЕЛ\Б WT"

РОК0ВИЦЕ. ΑψΕ ЖЕ ВЛАСТЕЛК 0уБО Б^ШЕ 

НЕ Б-кшЕ ЖЕ ДОВОЛкНк ВБ^БрдНИТИ р0ДИ-

рађање, или због других оправдани 
разлога одрицања. Уколико сс, да 
кле, пре давања залога њима, пока 
жс да су за такав разлог знали жсн; 
или родителл! њсни, дужии су да с< 
сами на ссбе жале. А ако не знајућ1 
тако нешто узеше залогс обручења 
или се по давању залога догоди h c k i 
оправдан разлог за раскајање, сам< 
залоге једине да врате; од свега оста 
лог се ослобађају.

6.1 Властелини не треба да обручур 
жене из области у којој владају. Уко 
лико пак то учине, допуштено је ро 
дитељима девојке, или заштитницима 
или старатељпма2 да одрекну брак i 
да задрже залоге обручења. Ово д< 
важи и за синове. и за унуке његове 
(тј. властелинове) и за сроднике и з< 
старије укућане3, и за оне који с н>их 
седе4, и за све који су му своји, уколикс 
су залагањем и заповешћу дотично! 
властелина остварили обручење. А 
ако и по престанку власти усхтедне де- 
војка да се споји с њим, нека буде брак 
Назначи, дакле, да се склапање брака 
забрањује тада када, држећи власт 
може и страшан да буде родитељима 
девојке. Ако је пак био властелин, а 
није био кадар да забрани родите-

4 HA\b нема Palm. 205. Zcpi I 5 родители Р С М, ршдитЕЛ1Е Хил. 466 I 8 ^длшгд Хил. 466 I 10 t l k av c  
'{аао гм кдннм. у Palm. 205. Zepi αύτών µόνων I 11-12 w t (h)... βκ ιβαιο ψε , y Patm. 205. Zepi περί της 
άλλου άπλοΰ τιµωρίας ελεύθεροι φυλαττέσύωσαν 114 влддо^ти] жнвоутк С. гр. άρχουσι 115 женк 
не.ма Palm. 205. Zepi I ац ј е] Αψε ли Хнл. 466 I ж е нема Р. гр. нма - δέ I 17 хрднитЕЛЕЛ\в. гр. έπιτρόποις 
i 18 ум. врдкд. τον γάµον Zepi. y Palm. 205 τόν νόµον(!) I {αλ ο γβι c eg  L ин в . Р I 19 и нема М, гр. има - 
καί I 22 с ними] с нимк Р М. Хнл. 466 I 24 того нема Palm. 205. Zepi I baac t eaia] влас телин а Р I 25 
аџе] ΑψΕ ли Μ 1 α'(τ0ΕΤϊιο Хил. 466 I 25-26 по мт(к)|Етии влас ти , гр. µετά τήν αρχήν I 27 с шл\к 
нема М. гр. има - αϋτω I 29 вллстк. гр. όφφίκιον I држЕИ Μ I и нема С и гр. I 30 стрдшвнк. φοβερός 
Zepi: φοβήσαι Palm. 205 I 31 G-кшЕ οχεο инв. Хил. 466
1 У Zepi ова гл. је 8.
- пристАвникол\к. гр. κουράτορσι (од лат. curaior) у значењу κηδεµών (старатељ).
стдр-кишихк νυτροµΚχκ. гр. δοµεστίκων (од лат. domesticus) у значењу οϊκειακός (familiaris) 
купни, породични. домаћи.

’ ί^ΑΑίοψΗχε с ннми. гр. συγκαύέδρων (лат. consessor) сусед (тј. онај κο на гозбама, нпр., или у 
суду седи до властелина. односно до судије).



TEAEAAb ШТрОКОВИЦЕ. ΙΙΕ ΒΒχπρΑΗΗΤΒ CE 

WKpc»Y4EIIHIE.
з .У,.1 Αψε ШБрО^ЧЕНИКћ ИЛИ ШВроуЧЕНИЦА. 

ПО Bb^TllH ΙζΑΛΟΓΑ. WSpOVHEHIllA. ИЛИ 110 

ВДАНИИ. AMIMIlJhCKOIi ЖИТИ1Е Kh^AIOfiHTb.

1 шкротовицв (!) грешкаписараС1н£ « С13 и-Брл-чннкк М i 4-5 no в д а н н и ] π ο α α η ϊα
Хнл.466Ј5 вкдАнн^^^ и ж ј 11р11Л0Гк1 ||ри1£Т11 р с. £Ж£ вчетк <ЛЛитм Хил.
466 гр. ουςελαβενΝ нЈ τω С М Хил. 4661дд кддст] дд вк'<крлтнтк С. άναδίδωσιν Palm. 205: 
άναδιδοι Zepi l 11 .г.] третшаи Р М. третм Хил. 466. τρίτος Palm. 205. Zepi 12 v m. нрикмћ. v Palm. 
2O5.Zepi µηυποδεςαµενοςΙ 3 сктворитиМ. Хил. 466 I 14-15 поити Чд нк инв. Р М 15 им-кни«. 
гр. τα πραγµατα 116 и нема М. гр. αυτα 117 сккркшенв Р i 18-19 нроншкд икч·] прниљд^шог Хи i 
466119-20ΙΑΚΟ ιιριικχκ] Αψε же ιιριικχκ Р. гр. οτι υπεδέςατο 124 η α ] ν κ  орт -ieз цптч \ стооинп«! 
створжик Р С Μ. ιρ. γενέσοω I125 д а  нема С! 27 пос Д- (!) С I 29 ; 32 п^о
ψιλως I Αψε] Αψε ж е Р 1 32-33 шт(0 нШго] ni WT(b) кого Р; Palm 20S' ZeP. нема П 
κυΒ^-ΜειίΗΐε] ишр^чен^н М. и-БроучЕЖ» Хил. 466 133-1 жен k wlip^4iHlli 11Нв. С
1 У Zepi ова гл. је 8. 2 В. напред сгр. 11, нап. 3.

6 ШБрО^ЧЕНИКК ΟγΒΟ. Β1ιίζΙ1Λ\ΑΐεΤΒ 1АЖЕ 

ВДАЛВ lECTh ίζΑΛΟΓΙιΙΙΙ I ШВрО^ЧЕНИМ. Αψε 

ЖЕ ШВрО^ЧЕНИЦА 1ЕЖЕ IipilKTb '<АЛОГМ

9 ШВрОуЧЕНША Tb И TbKMO ДА ВДДСТВ. И 
НЕ Н8ДИМА IECTL· CSr«Eb Шт(0ДАТИ. 

Грлнк .Г. W ΑΑρΊίχΚ ШБрарЧЕНИ1Д

12 .А. ΠψΕ Л\0\[ЖК ΙΐρΐΙΙΕΛΜι β4|ΙΟ.  ΒΕΟχΟ" 
ЦЈЕТК 1ЕЖЕ 110 WBbIMAlO B^HO CTBOpiITH 

CBOIEH \УБрО\[ЧЕНИЦИ χΟΤεψΙΙ ΙζΑ Hh ПОИ"

2

15 ТИ. ΑψΕ ОуБО ДАСТВ 1ЕИ HAxillHIE WC0B~ 

110. 11 HOTOAIb ПрИИЛХЕТК 1E Wt (0 ΗΕ1Ε 

Bb B-kirk. И AApb CBpbUJEHb lECTb II B-kllO

18 CbCTABAIAIETb CE. 1АКОЖЕ ДАНИ10 IipOII" 
иљд’шо\(. ΑψΕ ЖЕ HAIllllUETb TbKA\0 IAKO 

lipillEXb B-kllO. A НИЧТОЖЕ HE IipHlEAXb. НИ

21 1ЕДИН0Г0 ЖЕ lECTb ИСТЦАНИ1А W НЕДА- 
iiiiAXb илгкнии.

.B. 6ЛИК0ЖЕ ЛЛ8ЖВ AApoyiETb рОДЦ- 

24 TEAEAXb α’Βρθγ4Ε111ψε HA CTpOIEHHlE BpAKA.

HE iiblBUIOV ЖЕ ΒρΑΚΟγ ΤΑ BCA ДА Bb^" 

BpATETb CE ΙΕΛΛΟγ.

27 .Г. ЖЕНА ηΙκ ΑΙΑ χΟΤΕψΙΙ ПОСДГНОуТИ. 

AbCTb CTBOpil АХОуЖЕВИ CBOIEA\« W st" 

:.’wu н*к. н и ч т о ж е оуво глв-k w b e | ΙψΑΒίυιι.
30 nptAbCTHBUJH ЖЕ ΙΕΓΟ НАД-кжДЕК· ВЕАИКА 

вкнл. II ТОГО рлди II ЛК^ЖВ U’EEL|JA СЕ 

просто. АЦЈЕ И EbnpOllKHb EbICTb w t (b )
33 ll-ккого. ЧТО ВДАЛБ №СИ ШБроуЧЕНИ«

љи.ма девојке (да се супротставе). об- 

ручсње се неће забранити.
7.1 Ако обручсник или обрученица по 
узимању или по давању ia iora оо- 
ручења заволи монашки живот. обру- 
ченик. наравно. узима оно што је дао 
(као) залоге обручења; а ако је об- 
ручсница - оно што је примила (као) 

залоге обручења, и само то да врати. и 
да не буде приморана да двоструко да.

Грана 3.
- () dapoeiuai обручења -

1. Ако муж. [не] примивши вено . ус- 

хтедне. што је по обичају. да својој об- 
рученици која xohe да пође за н>ега 
оствари вено\ ако јој. дакле. особно да 
ствари. а потом их од ње прими у вено 
- ii дар је обављен и нено је засновано. 
јер је претходило давање. Ако пак 
само напише: „Примих вено‘\ а ништа 
не примивши. никаквог потраживања 
нема за непредате ствари.

2

2. Колико год муж дарује родитељима 
обручснице за заснивање брака. а 
брака не буде. све то н»ему да се врати.

3. Жена нека. хотећи да се уда. при- 

реди превару своме мужу око вени - 
не обећавши изричито ништа. на- 
равно. превари га надом у велико 
вено. те се муж због тога обећа про- 
сто. И ако је од неког био упи- 
тан: ..Шта си дао жени за обручење?".
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жен4;. w h e ж е ια β Ι; чи с л о ΐΓζρε4ε. ia k o - 
ж е с е ρεψιι дв-ксгк περπερκ. w сн\' 

3 ChCTABH CE БрЛКК. H ОуЛХрк ЛЛОуЖЕ.

WCTABAE ВрЛТА НАСлкдНИКД. ЖЕНА СА[Б6 

WHA. ВСТА НА Γ,ρΑΤΑ И НА НЛСД-кдНИКА 

6 Л\СЛ[ЖА СВО1ЕГО. ИСТ^АК>ЦЈИ 1ΕΓΟ 1АЖЕ

Wt (k ) U.’BEL|1AH>IIA. pEKlllE ГАКОЖЕ рЕЧЕ 

дв^ст^ περπερκ ввддти. противоу то- 

9 Л\& <М[БО ПИШЕТК ^АПОвкдК Кк врдтоу.

Н Гл (а ГОл )еТК ИЛ\О\'. Ιλ’ΒΕψΛΗΗΙΛ WT<h) 

БК1ВШАГ0 ТИ н-кколи врдтд. \Х’ВрО\ј“ЧЕНН1Д 

12 рдди БШЕШАГО. ИЛИ И ВкПрОШЕНИ1ЕЛ\В 

1ЦрЕЧЕНАГО. ΒΕ’,ζΗψεΤΒ жгнл. сгго рдди 

Ηε п о д (о )бд к т е д а т и >е и . понгжг вв 

15 E^ktrk ллоужд свокго пр^лвстии.

.Д. ^АПОВ'кдЕ O\fBO ΠΟΒεΛ^ΒΑίεΤΕ. ХОДД- 

ΤΑΗετΒογκ>ψεΛΛθγ w врдц-к. пдчг оуво 

18 НИЧТОЖЕ НЕ ВК7,ИЛ\д|тИ. Αψε ЖЕ ВВСЛХА

ΒΕ’^ετΗ χοψετκ. Αψε жг ничтожг κε
СВЕЦЈД w сгл\в. ничтожг и.’т(м1)ноудв 

21 дд η ε ΒκχΛ\ετκ. Αψε жг и свгцЈдлв. soy- 

дгтв. н и ч т о ж е пдчг д в а д е с е т е н е чгсти 

β4η α . и л и w t (e ) пр^ждгврдч- 

24 ндго ддрл дд ηε ιιψετΕ.

.ε . ПОНЕЖЕ кУБрОХЧЕНИЦН OXfBO ΛΧΟψΗΟ 

КСТЕ длрш ДД1ДТИ. A HE О^ЖЕ ПОСАГ'ШИ 

27 ^А НВ ЖЕН-к. ΒΕίζΜψΕΤ' СЕ ОГБО АЦЈЕ БОГ" 

ДЕТК ддрв ВЕДАНк ВВ ТВ Д<е )н Е БрАКА. 

IAK0 ШБрКЧЕНИЦИ ВДДНК БВ1ВЕ ТВрЕДЕ 

30 кс(т0. Αψε ли ико жгн^ в д а н е бш с т в .
Ηε охдрвжитв с е . гл(дгол)гтв оуво ^д- 

пов-кдк |дко в толжгк ΗεΐΑΒΛεπΗΗ. по- 

33 д (о )бд |£т в и с к а т и . гд'к соуцЈИ жгн-к

он отворено изрече број, као рсци- 
мо: „Двеста перпера“. Са тим се 

склопи брак, а муж умре, оставивши 
брата наследника. Жспа она, дакле, 

устаде на брата и наследника мужа 
свога, потражујући од њега оно што 
је обећано, односно како рече - да ће 

двеста перпера дати. Наспрам тога, 
дакле, пише захтев брату и каже му: 
„Обећање од бившег ти недавно бра- 
та. дато ради обручења. иако је и на 
питање изречено. тражи жена“. Због 
тога јој не треба дати. јер је превари- 
ла у вену мужа свога.

4. Одредба налаже, дакле. да посред- 
ник у браку ништа, наравно, не узме. 
Уколико и хоће у сваком случају да 
узме, ако ништа није уговорио о то- 
ме - уопште ништа да не узме. А ако 
је и уговорио. ништа више од дваде- 
сетог дела вена, или предбрачног 
дара, да не иште.

5. Пошто је могуће давати дарове 
обрученици, а не и већ удатој жени 
за њега, поставило се питање, дакле, 
ако дар буде дат на сам дан брака. је 
ли чврст, као обрученици дат. или се, 
као жени дат, неће одржати? Одред- 
ба, дакле, говори да у толикој неја- 
сноћи треба испитати где је жени био

1-2 1ДКОЖЕ СЕ ρΕψΜ. гр. τυχόν I 2 дв-iiCT-k] .с. РМ.в ст-k Хил. 466 (тако и даље кроз текст), 
διακοσίων Patm. 205. σ' Zepi I περπερκ, rp. νοµισµάτων I 3 ©γnxpii] ογΛίρΙτ Хил. 46617-8 г а к о ж е . .. 
вкддти. гр. έπερωτήσεως I 8—9 ογκο инв. Р Μ I 10 ум. и γλ (α γο λ )ε τ κ кмоу, у Palm. 205. Zepi 
ούτως 1 шт(0] ο Μ I 12 и нема Р С 117 w нема Μ I 18 b l c ma ] н е в в с м а  М, гр. όλως I 19 в в^е т и ] 
вв^ити (!) Р I 20 н и чт о ж е ] н и ч т о  С I 21 д ц је ж е ] д ц је  С I 24 д д  нема Р I 26 оужЕ нема гр. I 26-27 
д н е ... ЖЕнк. ούκέτι δε κάι τη γαµέτη Patm. 205. Zepi I 27 ίζΑ нв ЖЕН'к] ЖЕИ'к ίζΑ h i» инв. Хил. 466 I 
28 тк] тд орт.-јез. црта Μ I 29 кувроучници Хил. 466 I 30 Αίµε ли ια κ ο ] а ц је л и ж е ια κ ο  Хил. 466, 
ή δέ ώς Palm. 206; ή ώς Zepi I 33 гдк] квд-k М. гр. πού
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ддрк ДДНк BhICTh. ДД Д1|1Е OVBO В ДОЛ\Оу·' 

CBOIEAMi Б'кшЕ. BhA^illHTB СЕ 1ДКО кк 

3 ШВрО\(ЧЕНИЦИ ддрк BKIC^Tk). Д1|1Е ЖЕ Bh

ЛХОуЖПИ ДОЛУОу. 1ДКО Kb /KEIlii ддрк 

G1JCTK.

6 ,г. EhlBUJUI WT(b) СВЕКрД или w t (g ) с в е- 
KpiiBE ддрк К HEB'kcT'k. ИЛИ Kh ^ЕТШ. ни 

ж б(о )ж (б)с ТВ‘НШЛ\' II ПИСД11И1ЕЛ\В IIE w t (b )-
9 HAAETh СЕ.

Длкжници2 Л\М[ЖНИ. ΑψΕ СКрОВИЦЈД3 

IIE HrtvkiOTL. IIE Λ\ΟΓ«["ΪΈ ДДНДГО Л\О\(- 

12 ж е л \в уувро^чЕници илгкншд ικτρκπιογ- 

ти.

1 дд aipe] д ц је  Хи л . 466 I 4 кв нема Хил. 466 I 8 н е нема С I 10 Длћжници, гр. Οί δανειστώ ! 12 
швроучници Хил. 466 I 14 ,д.] чбтврктд1А Р М. Хил. 466 I w окчтдк к свЕцмни, у Patm. 205 Zepi 
Περί όρου κώ διαΟέσεως I 17-18 в (о )ж (н )с т в н е 1Е Μ I 20 врдкк Μ I 22 св\-рднЕтк Ρ 23 ж е  нема Ρ 
23-24 ндоустицоу Ρ. ндоус'н11Ц8 Μ, Хил. 466 I 25 ум. врдкоу, у Palm. 205, Zepi άνδρός c e ] c e ;k e  
P C M. Хил. 466 I ум. л\оужЕА\‘. y Palm. 205, Zepi τούς µέν I 26 чЕТврвток нл д е с е т е ] ,дј. С 27 
ж е н д лМх , y Patm. 205, Zepi τάς δέ I в е цљш н л х к  C I 27-28 д в о к ч ја д с с е т е ] .κΐ. С, д бд н л д е с е т е  Хил. 
466 129 λ ι|ιε ] д λ \ε η ε ιΐΛ\ογψΕ (?) Ρ I ж е  нема C I 30 скквкоуплга^цш С
1 Задржавам изворну реч дом ум. кућа. иако се данас под до.ко.ч подразумева успитови. нпр. 
дом здравља: дом културе: дом пензионера.
2 Им. длвжникћ не значи увек п само дужник (гр. χρειδστης и χρεωφειλέτης. лат. debitor), него
и зајмодавац односно поверилац (гр. δανειστής, лат, creditor), кредитор. Зато, да бп се правила 
разлика, надаље уз длвжникд наводим и гр. реч како се не би губио с.мисао.
’ Овде се под им. скровшрЕ подразумева непокраТшн зи ј о г . о д н о с н о  хчГкчпеки (од гр. υποθήκη). 
* Овим ce y Zepi завршава 2. гл„ а наставак текста чин» 3. гл.
5 Реч је о брковима. односно о узрасту кад тек почињу да пробијају бркови у момчића. Oix.ia 
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Грлнв ,Д. W «MfCTABt СВЕЦЈДШД врд- 
15 К<Оу>.

,Д. Брдкв IECTH МО\[ЖЕВИ И ЖЕнк СЧЕ- 

ТДНН1Е. и СВГЉ1ТШЕ вк вски жи^ни. в(0- 

18 ж (б)с ТВВНИ1Е ЖЕ И ЧЛОв(гк)чКСКВПЕ ПрД" 

ВДМ WGbipEIIHIE.

,В. ^ДКОННКПЕ ЖЕ врдкш СВСТДВЛ1Д1ОТВ 

21 Л\ЕЖДМ[ СОБО1О гркци. 1ЕГДД 1ДЖЕ W Брд- 
Ц'кхв '4AK0II11! ПОВЕЛ^НДГЛ СХРДНЕТБ.4 ПО~ 

д (о )бд 1е т ’ ж е о \(бо 1о н о ш д л \б в к идедр- 

24 СИЦОу'' БВ1ТИ. α (^)β(η )ηΑΛ\^Ε ПрИ1ЕТНАЛ\’ 

БрДКОу. CE IECTL. Л\0уЖЕЛ\’ ОуБО Пр^- 

ΒΕ'ξΙΙΤΙΙ Bhr4pACTOA\h ЧЕТВрВТОИНДДЕСЕТЕ 

27 л кто. ЖЕНДЛХ ЖЕ БЕЦЉШДЛХБ ББ1ТИ ДВОК>- 

НДДЕСЕТЕ Л’ктоу. СИ1Д ЖЕ Га (д ГОа )еЛ\' 
ДЦЈЕ СДЛХОВЛДСТБНИ. ДЦЈЕ ЖЕ II ПОДБ ВЛД~ 

30 СТИ1О рОДИТЕЛБ СОуТК СкВКК0уПЛ1ДК>1рЕИ 

CE Kb ΒρΑΚΟγ.

дат дар, тако да, ако у сопственом 
дому1 (то) беше. треба се сматрати 

као да је наспрам обрученице дар 
био, а уколикоје у мужсвљсвом дому 
- као да јс наспрам жене дар био.
6. Учињен дар свекра или свекрве 
према невести. или пре.ма зету, ни Бо- 
жаственим писмом сс не поништава.

7. Повериоци  мужевљеви. уколико 

немају иепокрешне залоГе. не могу 
истргнути имовину коју јс муж дао 
обрученици.

2

Грана 4.
- 0 уставу уговарања брака -

1. Брак је спајање мужа и женс и за- 
једништво у целом животу: заједница 
божаствсног и човечаског права.

2. Законите бракове међусобно скла- 
пају Грци онда кад чувају оно што је 
о браку законима заповеђено.   Мла- 

дићи пак треба да су са наусницамР. 
а дсвојке прпхватљиве за брак. То 
значн. да мушкарци узрастом према- 
шују четрнаесту годину, а жене да 
буду изнад дванаесте године. Ово 
пак кажемо. било да су самовластни. 
било да су под влашћу родптеља они 
који се брако.м спајају.
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.Γ.1 Ηε Бкждктк Брдкк. Αψε κε ск1и|1д|- 

κ>τκ chGpAKUK εε. и илхоуфЕН в л а с т в h a  
3 χοτεψιιχκ жгннтн се или п о с а г а т и .

.д.2 Л\кнши двоу н а Αεεετε л'ктоу 

шкд'шн ^дмоужк. т о г д а воудгтк %А~ 

6 ΚΟΗΗΑΙΑ Ж8НА КГДА Ογ ЛХОуЖА ИСПЛк" 

нитк дв-кнАдгсгтг л’ктк.

.ε.3 АХоужк вк wuikCTBUH Ckiii w t (b ) 
9 дол\оу своиго м о ж е т в уодлтадлхк. и л и

ПОСЛАНИ№Л\В I1HCAHHIA БрАКк CTBOpHTl. И 

жвноу Вк ДОМк свои ПрИКЕСТИ.
12 .έ.4 ίϊψε жг жгнм нкстк вк домоу сво- 

кл\к. нг л\ожгтк врдкк вмти н и л\оужк 

вк дел\оу »ειε вкнити. π ο α (ο )β α ιε τ β бо
15 вк моужкнк дол\к прити жгн-к. и Αψε 

ογΛ\ρετκ л\оуж' шт(к)тоудоу н е вк^врд- 

ТНВк ce. ШПЛАКАНк воудгтк и кмскто-

18 ВАНк WT<k) ЖЕНк1. И ПрИЛОуЧА1ЕТк С8 

д(-к)в(и)ци илл4ти в^но. и w Biint

WBklMHAiA.
21 /4.5 Πψε д*кдк нгистовв ιεετΒ. \ит(к)цв 

εΒεψΑΒΑίετκ w врдц-к. Αψε жг мт(к)цк 

НЕИСТОВк КСТК. ДОВЛЕКТк Д-кдк HA CB-fc-

24 ЦЈАНИК Αψε Ц-клк CMklCAk ИМАТк.

.и. ίϊψε пл-кЦнгнк воудЕТк цгг(к)цк. и

ДО СКОНЧАНИ1А три Л^ЈТк »U Вк^ВрАТИТк 

27 εε. г(к!)нк кго можгтк жгнити εε.

.·£. ίϊψε τ ,α три л4т а  игг(к)цк ιιε в^- 

ДОЛЛк БОудгТк. ГД’к ЖИВЕТк и Αψε ЖИВк 

зо ie c t b или мрктквк. ε(υ)Η0Βε и дкЦЈЕри 

кго л\ог«тк '^а к о н н о жгнити εε. и 
ГКХАГАТИ Αψε Ж8 пр4ждг εΚΟΗΜΑΗΚΙΑ 

33 три л^тк. д-кти пл^нендго уижгнЕТк εε

ЗЈ Брак нс бива ако сс нс сагласс они 

који сс спајају и онп који имају власт 

над онима којн хоће да се жене или 
УДају.
4.2 Она која млађа од дванаест годи- 

на ступа у брак. законнта жсна бићс 
тада када код мужа иапуни дванаест 
година.
5.3 Муж који одсуствује из свог дома, 

можс преко посредника. илп слањсм 
писма, да оствари брак и жену доведе 
у свој дом.
6.4 Ако пак жена није у свом дому, 

брак не може бити: нити муж (може) 
да уђе (тј. да се настани) у њен дом, 
јер жена треба да дође у мужевљев 
дом. И ако муж умре не вративши се 
отуда. оплакан и ожаљен да буде од 
жене. А догађа се да девојка држи ве- 
но и оно што је око вена уобичајено.
7.5 Ако је дед неурачунљив, отац уго- 

вара о браку; а уколико је отац нс- 
урачунљив, довољан је дед за угова- 
рање ако има целовит разум.
8. Ако отац буде заробљен и не вра- 
ти се до окончања три године, син 
његов може да се жени.
9. Ако се за три године не буде саз- 
нало за оца где живи, и да ли је жив 
или мртав, синови и кћери његове 
могу законито да се жене и удају. 
Уколико се пак пре окончања три 
године деца заробљеника ожене

1-2 с к в е ц јд в а м т к  Ρ М. скБЕцикггв С I 4 ΑΒογιίΑΛΚΕΤΕ] дв-ккнАДЕСЕТЕ Р. д в о к >н а д е с е т е  М. Хил. 466 I 
.BL С I 5 шкд ши ’4АМЛ'ЖК] ЦЈЕД ШИ '^Л лхоужА Хил. 466, гр. γαµηύεϊσα 17 дв^нддЕсетб] .b l CIa -Iit L· 
Хил. 466 I 8-9 вв и'швствии... с в с ч е г о , гр. Απών I 10 врдкв створити, гр. γαµέϊν I 12 ж е  нема Хил. 
466 I a o a v o v ] домк РСМ. Хил. 466 I 12-13 н1;ств ви дом«г свокми. гр. άπολιµπάνεται I 13 ум. 
врдкв. гр. τοΰτο I 13-14 ни лхоуж... ввнити нема Palm. z05, Zcpi I 16-17 ιιε вк'<врАТ11вк c e 
WT<fc,)T0V'A<x' I1HB. Ρ I 17-18 w iia a k a h k  воуДЕТК и wctTOBAiib, rp. πενύειται I 20 w b u mh a ia , rp. άγωγην I 
22 а ц је ] Αψε ли Хил. 466 I 22-23 h e h c t w b l  е с (т к ) инв. Хил. 466 I 24 а ц је ... iima t u , rp.
§εί φρονή ι 25-27 а ш е . .. н е в^врдтнтк с е . гр. Εϊσω τριετίας του αιχµαλώτου µή υποστρέφοντας I 26 
τριι] τρεχκ Ρ I 28 три] Τ Хил. 466 129 гдИ к д е  Ρ130 c (e i)h o b e ] c <k i)h o k e е г о  Хил. 466 130-31 c(ki>- 
н о в е н дкцЈЕри иго. гр. οΐέκατέραςφύσεωςαύτοΰπαΐδες131 ιε γο ] ε γο β εΜΙχ α κ ο η ο µ βΡ 131-32ж е н и - 
ти c e и п о с а г а т и . rp. ταµεϊν I 33 трн] τρεχκ Ρ I плкнЕндго. rp. του αιχµαλώτου ή του απόντος I 33 τριι] 
γ χκ Хил. 466 I 33-1 шжЕШТк c e или посАГНЛгтк, rp. γαµίσωσι
1 У Zepi ова r.i. јс 4. 2 У Zcpi ова гл. је 5. 3 У Zepi ова гл. је 6. 4 У Zepi ова гл. је наставак 6. гл. 
5 У Palm. 205 ова гл. је 6. и све до краја 4. гр. главе су за један број мањс.



ИЛИ ΙΙΟΟΑΓΙΙΟγΤΗ. И ПрИШ Д*11ЈФ^ w (t 0- 
цоу н е г о д! воудЕтк ιιεκ-кстА и л и χετκ.

3 IIECbCTABhHb ΒρΑΚ'.

Ј. Гј ЕС прдвдм Kk^GpAJIIAIE ЖЕНИТИ СЕ и

ПОСДГАТИ. ПОДК ВЛАСТИ1О 1ЕГО СОуЦЈИМК 

6 СВОИМК Д^ТЕЛХК. и л и н е д д д м и вкнд.

Wt (0 КЛДСТЕЛк ДД приноудитк СЕ ЖЕ~ 
НИТИ c(hl)llbl И ДКЦЈЕрК! И Β^ίΙΙΟ ДД1ДТИ.

9 Ек'4БрАН1ДТИ ЖЕ MIIIITh ΛΜΙ СЕ 1ЕЖЕ IIE 

ИСКДТИ ШВроуЧЕНИ1А.

,д|. По c b o ie ii воли ити ’/,лл\оужк αιρο-

Ι 2 ТД д('к)в(и)цд ДЛОЖЕТк. ИВО HAvklllllA

Г1рДВЛЕ11И1ЕЛ\к WBrtAAAIETK χρΑΙΙΙΙΤΕΛΚ Д НЕ 

БрДКОЛХК IEIE.
15 ,В~1. СдЛХОВЛДСТкНШИ c(bl)llb СВрВШЕНК 

»Л\кЕ I ВК7;дрАСТ1А 11 BE^b м(т0ЧД св^- 

1[ЈД11И1А ЖБНИТВ СЕ.

18 .П. СктОВДНШЕ ш(т0ЦД или л \(а )т (е)- 
ре. IIE творитв пдкости врдкв творити 

сктоу1О1|Јил\в.

21 .Д1. Брдкв И ВЕ'4 НАПИСЛНИ1А1 siiHA СВСТА- 

BAtAIETb СЕ. сиркчк СКБЛ1ОДА1ЕЛ\ДЛ\К ^Д- 

KOlfHblrtU» ^АПОВ^ДЕЛЛк.

24 .61. Ga MOBAACTBHAIA ДКЦЈИ. CbBpblUEHb 

HrtxilOipH вцрдств. и н е χοτεψογ w (t 0- 
цоу IEIE. ^AKOHHblMb ВрАКОЛ\В ИДЕТВ %А~ 

27 л\оужк.

.ai. ΠψΕ ж е сиротд α (40β (ιι)η α ИСПЛЕ" 

HHTb ДВАДЕСЕТЕ II ПЕТВ A^Tb Bb^pACTA. 

30 И ΑρογΓΟΙΕ 1ЕДИНО Λ^ΤΟ. И кут(в)лохчит'

CE Wt (b ) HEIE пристдвникк EIE. НИ ΤΑΚΟ 

НЕ МОЖЕТк ПО1ЕТИ 1ΕΙΕ ЖЕН^..

или удају. па оцу који је дошао не будс 
по вољи невеста или зет. брак је неос- 
нован.
10. Онога који бесправно забрањује 
својој деци која су под његовом вла- 
inhy да се жене и удају. или не даје 
вено. властелин да примора да жени 
синовс и кћери, и вено да даје. а сма- 
трам (да треба) спречавати то - да сс 
ие тражи обручење.
11. Сирота девојка може по својој 
вољи ступити у брак. јер занггитник 
је властан имањем да господари. а не 
браком њеним.
12. Самовластни син. који и.ма пун 
узраст. жсни сс и без очевс сагла- 
сности.
13. Жалост за оцем или мајком не 
чини сметњу ожалошћенима за скла- 
пање брака.
14. Брак се заснива и без записива- 
љп1 вена. односно очувањем закон- 

ског прописа.
15. Самовластна кћерка. која има 

пун узраст. и без хтења оца њеног 
законито ступа у брак с мужем.
16. Ако сирота девојка напуни дваде- 
сст пет година узраста. и још једну 
годпну. па се од ње одвоји њен ста- 
ратељ. ни тако је не може узети за 
жену.

2 ум. ибв кстд или χΕτκ. гр. το πρόσωπον I 3 ум. н е с к с т а к к н к ] η ε ε κ ε τ α β λ ιε ιικ  Хн л . 466. гр. ίόόωτιζι 
(= на снази. одржив) I 4-5 ж е н н т н с е н п о с а г а т н . гр. γαµεΐν ή γαµεϊσύαι l 4 ιι] илн Ρ ιι гр. - ή
5 ΕογψΕΛίι» С I 7-8 ЖЕНнти... ддгати, гр. έκγαµίζειν και προικίζειν I 8 и' нема С 9-10 и ж е η ε  
искдти, ό µή ζητών Palm. 205; ρή ^ητών Zepi I 11 итн хлл^жк] нти моужА Χιι.ι. 466. rp. -д/µίίν 
12-13 н бо ... xpainiTEAb. rp. ή γαρ των πραγµάτων διοίκησις προς τύ ύφφίκιον του κουρατορυς 
φέρεται 1 13 хрднитЕлк] χ-рднитЕлк ιε ε С I 13-14 д η ε врдкол\ ик нема С 16 вк^рдстк Р С М 
18-19 и'(тк)цд илн л \(л )т (е)ре . гр. των άνιόντων ! 19 Бракв творнтн. ι ρ. τοΐςγάµοις 22 е к бл к >- 
дд1Ел\111А\к Р. гр. φυλαττοµένης I 22-23 χΑκοιι’ιικίΑΐκ нема М : 23 ^Апов-кдЕлм». гр. παρατηρήσεως_ 
24-25 скврЕШЕПк >ΐΛ\1ιοψΗ ΒκχρΑίΤΗ. rp. τελείαν άγουσα την ηλικίαν 26 ии нема rp. 26-27 
’<AKOti'nhirt\b... '{дмоужв (za лкоужд Хил. 466). гр. νοµίµως συνάπτεται άνδρί 28 ж е  нема Хил. 
466 I 29 ДВДДЕСЕТЕ II IIEThJ .К. II IlETb Ρ. .ΚΕ. C Μ, Хил. 466 I 30-31 II WT(b)i\0\'4HT CE... ΕΚ. 
rp. καί δώση τούς λόγους ύ επίτροπος I 31 c e ] τ ε (!)Ρ!η η τ ά κ ο ] н и к д к о С 31 -32 \м. η η т д к о η ε  
rtvr/KETb, y Palm. 205. Zepi ούτως δύναται I 32 поктн ιε κ ЖЕн-k] iio ic t h  ε ιε л\оужж ЖЕноу (!) Хи i 
466. rp. ταύτην γαµεΐν
111ДП11СЛ111ПЕ је писани уговор (гр. συµβύλαιον).
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.'<1. ΓψΑΚΒ ΗΕ Т’кл\к CkCTABAIAlETk CE.

КЖЕ СПАТИ Л\О\(ЖЕВИ Ск ЖЕН010. Нк БрД-
3 ЧНк1Л\к СirktpAtllllEИ\Ж.

.Ηί. ВгДА W врдц-к НЕСВрКШЕНДГо(!) ΒΜζ- 

рАстол\к и сиротм д('к)в(и)цЕ. рдспрк»

6 ИЛгквдТ’ л \(а )т и и сродннци и прнстдв- 

Н1ЦИ. ПОд(©>БАКТк ВЛАСТЕЛК> W СЕЛ\к || 

рдс<гл(дити.
9 .-04.1 МкНШИ соуци ДВОуДЕСЕТОу И ПЕТИ 

лктк CAA\OBAACTkHAtA ВДОВИЦА. χΟΤΕψΙΙ 

’ζΑ ДрОуТкЈИ ЛХОГЖк ПОСАГНО\[Т1. ЕОЛЕКЈ
12 W<Tk)lJA СВОКГО ДА ИДЕТВ. АЦЈЕ О\'Л\р'к 

\Д’т(к)цк. ВОЛЕК> СрОДНИК' ДА ПОСАГНЕТК. 

Αψε ЖЕ противно ЛХЕЖДОу СОБФ1О г л (а -
15 ГОл)»0Тк. ВЛАСТЕЛК ДА СОуДИТк ЛО\(“Чк- 

шоук· ВОЛК>. ДА Αψε воудгтА рдвнд ро- 

дол\к и WBpA^OAVb двд уиБроучгникд.

18 кгожг сродници χοτετΒ и «гожг |цви- 
рдктк жгнд. чвсткнки кстк соудк жг- 

Hkl. кгожг ГЦБЕрЕТк ДА идгтк ^А Нк.
21 .к. С3т(к)цк в^но или пр^ждЕБрдчнш 

ДАрк. ^А СВОК Д"кти ВкПрАШАНЛ\к. л\нит 

CE Ц.’т(к) СВОКГО ИА\-кнИ1А τ α κ ο β α ια д а -
24 1Ати. т-клхжг Αψε и илгкник ил\лтк 

wTpoKk. вгс прикосновгни1А2 прквмвдгтк 

цкло. HE ΛλΟΓΟγψΟγ потол\’ ш(тк)цоу 

27 г л а (г о л а )т и . ј а к о ш т (е ) сгго в^но или 

ПркжДЕБрДЧНК1И ддрк створи^к. под(о)- 

БАКТк БО Вк BpliME Вк|прАШАНША CHIA

30 пр-кждг ρεψΗ.

. к а . Ηε лхогоутк дкти рд^др-кшити 

свкцЈдндго w ΗκχΒ врдкд. н а вр-кдк и

17. Брак се не заснива тиме што he 

спавати муж са женом, него њиховим 
брачним договором.
18. Кад о браку малолстнс и сироте 
девојке распру имају мајка и сродни- 

ци и старател,», о томе треба власте- 
лин да расуди.

19 .1 Самовластна удовица. која (има) 

мање од двадесет пет година. хотећи 
да се уда за другог мужа - са вољом 
оца свога да иде. Ако јс отац умро - 
вољом сродника да се уда. Уколико 
опречно међу собом говорс - власте- 
лин да досуди боље мишљеље, тако 
да. ако су равна по роду и опхођсњу 
два обрученика - онај кога хоћс срод- 
ници и онај кога бира жена - часнија 
је одлука жене; кога изабере - за 
њега да иде.
20. Упитан отац за вено пли пред- 
брачни дар за своју децу, сматра се да 
ће то од свог имања дати. Према то- 
ме, уколико и дете има неприкосно- 
вену2 имовину, (она) остајс цела. Не 

може отац потом да каже као - „од 
тога створих вено или предбрачни 
дар“. Треба то, дакле, рећи пре, у вре- 
ме постављања питања.

21. Деца не могу раскинути угово- 
рени за њих брак на штету и на

4-5 НЕСБрмшндгоС.) Eb'4pACTOrt\h. της άνήβου (ж. р.) I 7 b a a c t e a w m^) Хил . 466 I 9 двоудесетоу и 
π ε τ η ] .κε. С. Хнл. 466. двокдесети и п е т б Μ I 10 оудовицд Р Μ I д(-к)в(и)цд(!) Хил. 466 I 11 ^л... 
посдгноути. гр. δευτερογαµέϊν I 12 д ц је ] д ц је л и  Хил. 466 115-16 лоучвшд|д Р Μ I 16 β ο λ ιο . гр. γνώµην I 
д ц је ] д ц је оува' Хил. 466 I 17 швроучникд Хил. 466119-20 ж е н^ Р Μ 120 1е г о ж е ] и ιε γ ο /ΚΕ Р Μ I и^ви- 
РД*Т1» Ошго ж е ... '4* Нћ нема Palm. 205. Zepi 121 .к.Ј .❖!. Р124и нема гр. 125 бе с прикосновЕншд] 
κρζ прнкосновЕшд Хил. 466. гр. άπροσπόριστα i 29 g o ] oifco Μ I ввпрдшдним, гр. έπερωτήσεως I сшд 
нсма С i 31 ,кд.] .к. Р I рд^р^кшдтн Р С Μ I 32 £(β1)ψε ιιΊια γο  Р Μ I w ] w t (h ) С

1 У Р гл. ,-м. припојена је гл. .т. због чсга се даље бр. до .кг. не слажу.
2 Под бе < прикосн о в е н и |д (гр. άπροσπόριστα) подразумева се имовина коју је стекло дете, однос- 
но имовина која није у саставу родитељске, наследивс. Можда јс преводилац реч άπροσπόοι- 
στος довео у везу са речју απρόσιτος, која значи неприкосновен, недосшупан. неприступан.
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h a  иогкигклк ддномоу 7/ ιιε к-кног. ИЛИ 

нркдвБрдчнолхоу ддроу·.

3 .кв. По СИЛЛК ИЖ£ IIACh Ιΐ(ω)ΐΠΑ

Бл(д)гОЧКСТНО ΟΙβΑΚΟΙίεΐΙΜΜΚ. Bh uii- 

ломо^дрии np^BMBAK c(hl)llb. ДД ΙΙΕ

6 БОуДЕТВ нмрдимк Wt (0 СВОИГО Ки(т0ЦД 

ЖЕНИТИ СЕ. Αίµε и подк влдстшо кго 

lECTli.

9 .КГ. C(hl)llh ПОДк ВЛАСТИ1О CKIH w (t 0- 
ЧЕ1О. БЛО^ДНО ЖИВК1И. ДД IIE 1Мт(к)рЕ" 

ЧЕТк СЕ врдкд.

12 .КД. и пр^ЖДЕ HACh БМВШЕИ ^АКОНОПО- 

Л0ЖШ1ЦИ НДПИСДШЕ ΙζΑΚΟΗΚ. гдко пр-к- 

швдкшит д(-к)в(и)цА д бд д е с е т е с е (!)
15 Ι1ΕΤΟΙΕ Λ'ΙίΤΟ Вк^рДСТОЛХК. Л\ОЖЕТк И’4ДД- 

ТИ СЕ 1ЕЛ\ОуЖЕ ξΟψΕΤΚ. НИКДКОЖЕ WT<h) 

ТДКОВМ1Е BHHbl НЕ ΜΟΓΟγψΟγ \у(т0ЦО\'

18 ΙΕ1Ε НДНИСАТИ СЕ БЕС ПрИЧЕСТИМ. СЕГО 

рдди η ο β ε λ Ί;β α ιε λ \κ . д д  Αψε и w

Брдц'к ΐεκ ШБЛ-кнИ CE. НЕ ПОД<о )бА1£Т11
21 1ЕИ 1Г4ДАТИ СЕБЕ 1ЕЛ\О\(ЖЕ χΟψΕΤΚ. 11 Hh 

д ц је оуво в б костднтини грдд-k. ДД 

ВЦВ'к1рА1ЕТБ ΙΕΠΑρχΟγ. ИЛИ ИСПК1ТНИКОу.1

2 пр1дкБрАчнол\«[ ддроу, τάς προγαµιαίας δωρεάς (мн.) I 3 .кв.] ,κ α . Р По снлм». гр. Καί κατά 
5 iip kGhiBAiETK Р I 9 cbiii нсма Р I 10 живми. πολιτευόµενος I 12 И нема Р. гр. има - Και г.м кш ен ] 
Ghic(Th) r.uiKUiEie Р114-15 д в а д е с е т е с е п е т о к ] .к н п е т о и Р. .kt.it С. .к е . М. Хил.466: 18 с е ] 
с е и Р С Μ, ταύτην Palm. 205. Zepi I Βε·ζΕ Μ I причЕстмл СI бе с прнчЕСтшд. гр. απόκληρόν 19· 
нема Μ I w t (i»)u i»] \у (т к )ц е ie k  С и  гр. -ό πατήρ αυτής 21 с е бе ] с е Р Μ 22 орво] бо  P Μ 
KOCTAHTiiifk C I 23 ιειΐΑρχογ. τω έπάρχω 124 лгкстд тогс. κατά τύπον 24-25 н л д с т е л к ! Xil i. 466 i 
25 вк^к-кфаитк] вк^в кстЕтк С. ВА^в-кцЈАКТк Μ I дд2 нема P 26 *. ταύτας 27 и κΐιιο д.илтн. 
καί προικίζειν Palm. 205; Zepi нема I µ ε ] h io  Хил. 466 I 29 0\*ж е ] К)ж е  P i оуво] вс P М

1 iiciibiTiiiiKb (гр. κοιαίστωρ од лат. quaestor) је истражнч судија. а касннје и др^ччни а.шгшнкк 
(гр. δηµόσιος ταµίας), финансијски чиновник.

24 Αίµε ж е вв w s a a c t e x k . лгкстд того влд- 
c t e a io дд ΒΒ'^βΙίψΑίετκ. и ти дд поноу- 

д е т в  τΑΚΟΒωχίι родитЕЛЕ. шт(0ддвдтн ιε

27 ^длхоужк. и в-кно ДАГДТИ '<Д н е . по сил^ 

HAvkllHIA ΗξΚ.

.κε. О^жг оуво др^внилхн н д п и с д н б

30 6hlC<Tb) ^ДКОНВ. К СЕЛХОу Ж8 WT<h) 

Бл(д)гОЧЕСТИВДГО HOlfCTHHHIAHA О^ТВрк” 

ждгнв. и л \ж е и до чгтврвтдго врдкд
33 WCTABA8HO БК1с(т0 СО\(ЖНТШЕ. ПО прЦ- 

пропаст датог за н»их вена или пред- 
брачног дара.
22. По овоме што с.мо сада благо- 
часно узаконили, син који у чедности 
проводи (живот), да не буде од свог 
оца принуђен да се жени. ако је и под 
влашћу његовом.

23. Син под очевом влашћу, који 
блудно живи, брака да сс не одрекне.

24. И пре нас они који су били зако- 
нодавци написаше закон да се девој- 
ка. која је превалила двадесет и пету 
годину узраста. може препустити ко- 
ме хоћс: никако да не може отац да 
је. због таквог узрока, пише без на- 
слеђа. Због тога прописујемо да. ако 
се отац за њен брак и облењио. не 
треба ссбе да препусти коме хоће. 
него ако је, дакле. у Константиновом 
граду - да обавести епарха илн испи- 
тника . а ако је у областима - нека 

обавести властелина дотичног ме- 
ста. и ти нека приморају родитеље 
таквих да их удају, и вено да дају за 
њих према имовинској моћи њиховој.

1

25. Већ су древни. даклс. написали 
закон. а уз то потврђен од благоча- 
стивог Јустинијана. којим је допу- 
штен био суживот и до четвртог 
брака при случајевима који бивају.
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ЛО\[ЧАК» BhlBAK>l|IHA\b. 1АК0ЖЕ ΜΗΟΓΚΙΜ CE 

п о д (о )бн с > прикмочдктк с е . ввскорк

3 ЖЕНАМк ΙΐχΚ О\(Л\ИрАК>1|1ЕЛ\К. ИАИ И К>~ 

HOA\b И 1ЕЦЈЕ CO\(T|lEA\b СЕ ПОСТрАДАТИ. 

н н е с т а т и противоу 1е с т (в )с т в е нш л \е
6 CTphMAEHHKMb. 1АКОЖЕ CHA\b прИКЛЈОЧД- 

KTb СЕ. Ц'клОЛ\С>улрКНАГС» БрАКА Wt (0- 
КрАЦ1АТИ СЕ. И ПрИХОДИТИ HA WTpEMEHAIA

9 см*кшЕН1ПА. п о д (о )в а ш е ЖЕ И HAAXb. 
»АКО ТОГОЖДЕ кст(к)ствд И Н6М0ЦЈИ (!)| 

ШБВЦЈНИКОМК. ПО СЕЛЛО^ Bb Λρ'ΙίΚΙΙΚξΚ

12 lip^BblEATH 'ζΑΚΟΝ^χΒ. Hb ВИДИМВ Β<θ)~ 

ЖИН ^AKOHb О^ПрДЖН1АК>ЦЈк HACb. СЕГО 

рАДИ НАША ΤΚχΟΕΤΒ. ЖЕЛАКЈЦЈИМк СЛД-

15 Εκιχκ ηοχοτκιι. н а л о ж и т и вж^дрог χο- 

ТЕЦЈИ. ТОЛИКО Ц.’ТрИЦА1ЕТк ЧЕТВрКТАГО 
БрДКА СОуЖИТИГА ОуДАЛ1АТИ СЕ1 КОМОуЖ-

1 с е нема Р I 2 под(о)вно. εΐκός I приклк>чдк>т с е Μ I 3 ж е н д л \б . τό συνοικούν πρόσωπον (једн.) Patm. 
205. Zepi I о\'л\ирдк>ЦЈЕлиЈ оумирд|0фимв Хип. 466, άποβάλλεσΟαι Patm. 205, Zepi 14 c e . τοΰτο I и ΐΕψε] 
и к >ж е «ψε Ρ I 5 η ε , ουδέ Patm. 205: ούδέν Zepi I 6 1д к о ж е ] ιλ κ ο  Μ I 7 ц^ломоудркидго крдкд. των 
σωφρόνων µέν γάµων (мн.) I 7-8 сит(|>)врдцЈАТи с е ] и>(тк)врдт11 с е Хи л . 466. αποστρέφεσύαι Patm. 
205. άποτρέπεσϋαι Zepi I 8 нд, гр. εϊς τινας I 9 ж е  нема Ρ I 10 ум. н о м о ц ји , треба н ем о ц ји  као y Р C М, 
Хнл . 4661 11 с е а \о \'Ј всЕА«х Ρ Μ I 11-12 но... ^Ακοιιΐχι», έν τούτωτοΐςπαλαιούςέµµένειν νόµοιςZepi: 
έµµεϊναι τώ τοιούτω νόµω Patm. 205 I 13 сл£прджшдк>1|Јд Ρ. οχπρΛ’^ΑίιΐΛίοιµΒ C I 14-15 ум. ж е л д 1О1|ји л \н  
с л д бк јх к  y Palm. 205^ Zepi ταϊς άνειµέναις των έρώντων I 15 ндложнтк CI ΒΕίζΑρβν] ввдро Р. Bi»'<ApoifKh 
M. врк-^дч Хил. 466 гр. χαλινόν I 17 суддл1дтн c e . y Palm. 205. Zepi άφικέσΟαι 118 (д к о ж е ] д ц је ж е  Хн л . 
466 I 19 пр-кддитк. καϋύποβάλλει Palm. 205. παραπέµπει Zepi I 20-21 прдвлЕНИМ, rp. τά δίκαια I 21 ιι] 
л-БО и Ρ трстиимн С Μ. Хил. 466 I 25 п д ч е ... кв врдкох нема Palm 205; Zepi I 28 н е г о ] ιιιε ιε  Р. ш е г о  
ж е  М рождБШЕк] рождкшдго Р. рождвшшЕ CE C Μ I д-кти нема C 129 н е нема Хил. 466 I ιίΑρεκοντκ 
c e . y Patm. 205. Zepi γνωρισιΐήσονται I 31-32 нр-кждЕ... ж е н о к >. y Palm. 205, Zepi απ' άλλήλων δηλο-
νότι των τοιούτων προσώπων διϊσταµένων I 32 c тдковдго] ТДКОКДГО Ρ
оуддл|дти c e настало је вероватио чамено.м гл. άφίηµι (= ιηµι) и άφικνοϋµαι.

18 ДО. ГАКОЖЕ И Kb ΤρΕΤΙ»»ΕΛ\θγ БрАКО^ ПрИ" 
ШВДШИХВ цр(в)ков(в)вмл\в Пр-кдАЈЕТВ 

npABHAOA\b. 1АК0ЖЕ О^БО ТАЖДЕ ПрА~

21 ВЛЕНИ1А ДА ΒΟγΑΟγΤΒ И HA TpETHIEAAb 

СОуЖИТИИ. ΚΑΗΚΑ ЖЕ И HA BTOp^AXb. ДА 

BOXfAETb н(к|)н!А EcliAlb ГАЕЛЕНО. ГАКО

24 ΑψΕ КТО Apb^HETb Kb 4ETEpbT0A\O\f

BpAKOVf. ПАЧЕ ЖЕ рЕЦЈИ HE Kb BpAKOlf Г1рИ“ 

ИТИ. HE TbKbAXO НИ Bb ЧТО ЖЕ TAKOEblH
27 AMIHAXblH BpAKb BbAA^HHTb CE. НИ WT<b) 

НЕГО рОЖДВШЕ1Е CE Д^ТИ Пр(и)с№1№ Д^- 

TH HE ΗΑρΕΚΟγΤΚ CE. Hb И KA^HEMb

30 WCKBpbH UJHXb CE влоудншлхи СКВрВНАЛЛИ 
HOEHHbllHb B<MfAETb. Пр^ЖДЕ рАСПОу- 

CTHBb CE C ТАКОЕАГО BpAKA ЖЕНОК».

како ce το многима. разуме се, до- 
гађа — да им убрзо жене умнру, или 

док су још млади то претрпс и пе су- 

протставе се прпродним токовима, 
тако да се клоне честитог брака и 
ступају у забрањена сметања. Тре- 
бало је пак да се и ми, као заједни- 

чари истс природе и слабости. по то- 
ме држимо древних закона. али види- 
мо да нас Божји закон спречава. 
Због тога наша тихост, хотећи да 

стави узду онима којн желе похоте 
слабих. толико забрањује некоме да 
ступа1 у четврти брак суживота, да 

црквеним правилима предаје и оне 
који су у трећи брак доспели, тако да 

иста, дакле, правила буду (нримење- 
на) и на трећем суживоту. колика и 
на другом. Нека сада свима буде 
јасно (то) - да ако се ко дрзне у 
четврти брак ступити, пре рећи у - 
небрак, не само да се такав тобожњи 
брак ни у шта неће сматрати. нити се 
деца, из њега рођена, назвати прис- 
ном децом, него ће бити подвргнут и 
казнама (које важе) за оне који су се 
оскврнавили блудним оскврњењем, 
пошто се претходно растави од жене 
таквог брака.



.КГ. ПОПЕЖЕ О^БО ΑρΊίΚΗΠχ»* w-

с т а е л е н о \νπρ'Ι»τοχοΛΜι w b m|je iih ie . ιια λ ο - 
3 ЖПИЦИ Kk χΟΤΕψΕΛΛΟγ ПрИШБкфИТИ CE

1ЕИ. рЕКШЕ IIOIETH IO IIE ГОД^к Bhlc(Th) 

HAAMi БЕС I1AMETI1 WCTABHTH ТАКОЕАГО

6 ^АКОНОПОЛОЖЕНИИ. ДА НЕ CKBpMIHTb СЕ 

IIAI1JE ЖИТИ1Е ΝΕλΙπ ΚΙΛΛΙ SpAKhl. ПОВЕ" 
Л'кЕАКЛ\В \Ут(0СЕЛ'к НИКОЛ\О\"ЖЕ ПОд(о)-

9 БНО Г.ШТИ илгкти НАЛОЖНИЦО\р Bb до- 

Л\О\' CBOIEMb. ΑΛΑΛΟ БО ИЛИ ПАЧЕ НИКД- 
КОЖЕ рА’4ЛИЧНО WT(0 БЛОуДА СЕ МНИМК.

12 llb ΑψΕ χΟψΕΤΕ 1ЕИ ПрИШБкЦЈИТИ СЕ.
БрДЧНО1Е ДА CTBOpilTb К н1и СЛОЖЕНИК.

ΙΙΟ ίζΑΚ0ΙΙΙΙ0Λ\0γ 1ЦВ'кцЈЕНИ10. ΑψΕ ЖЕ 

15 НЕДОСТОИНО\р СЕБ^ AANHTb ΤΑΚΟΒΟγίΟ ЖЕ~

ноу '4АК0Н0Л\к П01ЕТИ. НИ 1ЕДИН0Г0 ЖЕ К 
udiH по слгкшенпо ДА НЕ ИЛЛАТк ШБкЦЈ- 

18 EIII1IA. Hb С11К> ДА и’т(|0ЖЕНЕТк. И 110И~

A\ETb 10ЖЕ WBpklJJETh СЕБ^ ПОд (о )б11О\·.
I ΑψΕ ЖЕ Ц^ЛОЛЛО^ДркНО ЖИТИ ΒΚθχθ~ 

21 qiETb. AIOBb^ll-klE HAA\b KCTb CE.

.ΚΪζ. НИКТОЖЕ Bb TAHH-k ДА NE В^НЧАИТК

CE. Nb Iipil ЛЛНОЖАИШИХЕ ЛКДЕуВ. ИБО CE 

24 дрк^ноувии створити. ДА НАКАЖЕТК СЕ 
^ΑΠρίψΕΝΝΗ л\оучил\к. сир-кчв икр-ки 

IAKO Bb НЕПОд (о )бНА1А СЕБЕ ЕкЛОЖИВк.

27 Bb тдинк B’kn4ABb. ДОСТОННМХк BNHb 
HCTE^AHb БОуДЕТК. ПО Цр(к)ков(к)нихк 

lipABIiAh ^АПОЕ-кдИИ.

30 ГрАНк .E. W П^вкцЈЕНИИ БрАКА.

.А. ПрИЧкТНИКОМк ПОБЕЛ^НО KCTb Ί,βτ 

KOHHbllE ил\’кти ЖЕНМ.

26. Пошто нађосмо да је од древних. 
дакле. допуштена заједница налож- 
нице са оним који xohc да се при- 
општи и>ој. односно да је узме, није 

нам годило да без спомена оставимо 
такво законодавство. како се не би 
скврнавио наш живот нелепим бра- 
ковима. Заповедамо да од сада ни- 
ко.ме не буде дозвољено да у свом 
дому и.ма наложницу. јер сматрамо 
да сс (то) мало. или чак иимало. раз- 
ликује од блуда. Нсго ако хоће да се 
приопшти њој, нека направи с њом 
брачни договор по законској тачно- 
сти. Уколико пак сматра недостој- 
ном себи да такву жену законито уз- 
ме. никакво телесно општење да не- 
ма с њом, него ту да отпусти и узме 
ону коју нађе себи одговарајућу. Уко- 
лико пак усхтедне да честито живи - 
нама је то пожељније.
27. Нико да се не венча у тајности. 
него пред многим људима. Јер онај 
ко се дрзне то да учини. односно је- 
реј. нека се казни мучен запрећењем. 
Пошто је у неприлику себе довео 
венчавши у тајности, подвргнут да 
буде заслуженим казнама по пропи- 
сима црквених правила.

Грана 5.
- О ваљаности брака -

1. Свештеницима је дозвољено да 
имају законите жене.

3 χοτΕψοχΛΧογ Р С14 рекше покти ιο нема Patm. 205. Zepi i 5 бе с ] бц  Хи л . 466 7-8 π ο β ε λ4β α №µ κ . 
όΟεν κελεύοµεν Patm. 205. Zepi 18-9 пш д (о )б‘н8 Μ i 13 с л о ж енш с . συνάλλα'/µα 15 недих(то)ииоу» 
Хил. 466 I 16 покти. κεκλήσθαι Patm. 205. Zepi I 18 \.ντ(κ)π?£ΐΐ£τκ. άποδιωκέτω Patm. 205. Zepi 20 
Αίµε] Αίµε лн Хил. 466 I 20-21 Β^εχοιµετκ жнтн инв. С I 21 ΛΚ'ΒΗ^ιιΙιε. εΰκταϊον Patm. 205. Zepi 
ιεε(τΐι) ндл\к инв. Μ 122 Νιικτο?κε у Р испуштен иниц. Η I 25 ^длр^цннин не.ма Patm. 205. Zepi 26 
Bti nenoA(o)i;nAtA] ιιε вв пиед(о)Б'ндгд Μ 127 вв тднн-к] кк тднн4 ккложнкк Р I кк TAimi в4н 
ч а к е  нема Patm. 205. Zepi I винн нема Хил. 466 I 28 ιΐϊτεχΑΐΐΕ воудгтк. у Patm. 205. Zepi εΐσπραν 
τοµένου 129^дпов-кд! прдвилкинв. Pl30 .ε.] iu t a u  Plw] h  wPI3l л. испуштено y M Прнчкт- 
iiHKOMb y P испуштен иниц. III повсл^но. έπιτέτραπται I 32 нлткти <дкон'нмк инв. Р М
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.к. П-квци и чктци. ллогоутк !ζΑΚΟΙΐΊΐΟ 

ЖЕНИТИ СЕ. НПОДШАКОНИ ЖЕ ДИ1АКОНИ II

3 HpE^BXfTEpH. КДИНО1О ЖЕНИВШИ СЕ. 110 

ПОСТДВЛЕНИН ЖЕ ЖЕНИТИ СЕ Вк^БрАНЕНН 
С<Л[Тк. Нлш АЦЈЕ ПрНцк TAKOBAIA Брд-

6 KOV ПрНШБкЦЈЕТк СЕ. \Ут(к)пАДАК>т’ Св (е)" 
L|JEHkCTBA И САНА СВОЈЕГО WBHAJKAIOTK СЕ.

• Г. ИЖЕ1 ВОЛЕК» кг(тк)чЕ10 с в^ц ја в ш и с е

1 Ум. н ж е  треба, према гр.. 1ДЖЕ (ж. р.). тј. „Она која се ... договорила...

9 W БрАЦ^. ЛЛОЖЕТК И ΒΕ'ξ ΒΟΛΕ w (t k )mE 
ПрИЛЕЖАТИ Kk БрАКК.Ци НЕ Л\НИТ’ СЕ 

скгркшакчри. ια κ ο п о д (о )бн о ^ виноу
12 П0ДА10Ц1И11.

.д. Иж е пл^нницоу коупивв. и 
CkAvklllk СЕ С HEIO ГДКО Ск ЖЕН010. 1ДК0

15 ВКСПрШЕТИКЛХБ Л\НЕ СЕ ПрОСТИТИ 1ЕИ Ц'к" 
ноу. НА КСт(к)сТВкН01Е БЛ<д)гОрОДИ1Е 

ски вк^ити простивк. и w t (l ) HEIE

18 рождвшЕК с е д-кт! ^α κ ο η ’η β η ε η λ χ α τ β .
• Е. ЖЕНА Брдко^ СкСТАВЛкШОу CE. Вк НИ~ 

ЦЈЕТ-k Εογψογ ЛХОуЖЕВИ. ЛЕЖЕфАГО Вк

21 HEIE ИМ*кнИ1А Л\0\[ЖН1А. ΤζΑ Пр^ЖДЕБрА- 

ЧНк1И ддрк. И ^А kiiHO. И ^А RH’hllJHEIE 

B-ktlO Вк^кМкШИ Н ДркЖЕфИ. НЕ Л\0ЖЕТВ

24 с е г о продд|дти или рд^ддгати. Нк ДА 

прнноудитк c e w t (k ) т о г о и ллоужА и 

д-ћти ΚρΚΛΜΙΤΙΙ.

27 .2. ΠψΕ КТО ΟγΒΟΓΟγ ЖЕНОу по ^дкон1- 

Нк1Л\к ^АПОВ^ДЕЛХк ПОИЛ\ЕТк. И Пр-ћжДЕ 

ΙΕΙΕ 0γΛ\ρΕΤΒ. ΑψΕ 0\[Б0 ИЛХАТВ ΤρΟΙΕ

30 д-ктии Л\оужк №№. ИЛИ Wt (b ) HEIE ИЛИ 
WT<b) IipbBOIE ЖЕНВ1. ЧЕТВркТ8К> ЧЕСТк 

БОГАТкСТВА ЛХОуЖША Вк^ЕЛ\ЛЕТк. ТАКОЖЕ

33 ОГБО. 1АК0ЖЕ | НЕ БОЛШЕ ВОуДЕТк СТА

2. Појци и чатци могу се законито 

женити, а ипођакони, ђакони и прсз- 
витери једном се жсне; спрсчени су 

да се женс по рукоположсљу. Зато, 
ако сс мимо тога приопште браку, 
испадају из свештенства и лишавају 

се свог чипа.
3. Онај  ко се са очсвом вољом дого- 

ворио о браку. може остати при бра- 
ку и без очеве воље и не сматра се да 
греши. јер пружа оправдан узрок.

1

4. Онај ко је купио заробљеницу и с 

њом се смешао као са женом. сматра 
се да јој је тиме што је прихватио 
опростио цену. омогућивши јој да се 
успне на природно благородство: п де- 
цу која су од ње рођена. има закониту.
5. Жена у склопљеном браку, кад 
муж западне у сиромаштво. имовину 
мужевљеву, која лежи код ње - за 
предбрачни дар и за вено и за вањско 
вено узевши и држећи. не може то 
продавати или раздавати, него да се 
принуди да од тога хранп и мужа и 
децу.
6. Ако ко узме убогу жену, по закон- 

ским прописима, и умре пре ње; уко- 
лико. дакле, њен муж има троје деце, 
било од ње или од прве жене, (оиа) 
узима четврти део мужевљевог бо- 
гатства тако, наравно, да више од сто 

1 π-квци] п-кк ци ж е  С I 2 ж е ] ж е и Р Μ I 3 ж е н и еш е c e Р М, Хи л . 466; Palm. 205, Zepi нема I 3-4 
п о ..ж е н и т и с е нема Palm. 205. Zepi I 5 nptc Хил. 466 I 6 пришвћЦЈНТ c e Р. Хил . 466 I 6 а’(т0пд- 
доу-тв Хил. 466 I 8 .г.] ,в. Μ I ум. Иж е . у Patm. 205. Zepi 'Н (ж. род) I 11 под(о)вноу. гр. εύλογον I 
внноу. гр. αιτίαν I 13 .д.] .г. Μ I 17 ски] сиии С. гр. αυτήν I ски вв^ити] b b^e it h  е и Хил . 466 
I 18д-кт| ’4дкон н е и е ] д-кти ^a k o iih e ie д4ти Хил. 466 I рождмиик c e С 119 с е с т а к л еш и с еХи л . 
466! .£.] .д. Μ I β ε ] ον-Р С М. Хил. 466 I 21 моужша] и моуж‘шд Р I 22-23 BiiimiiEiE вкпо. гр. 
των έςωπροίκων I 23 н. у Palm. 205 ήγουν καί. у Zepi ήγουν I 25 и1 нема М. гр. има - και I 27 .s.l 

e . Μ'■ 28 ^дпов-кдЕМК нема Хил. 466 I 31 привмЕ Хил. 466 I 32 моужЕвд Μ I в е^е л х е т е  Р I т д к о ж д е  
Р С М. Хил. 466 I 33 стд] .р. С М. Хил. 466
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литрк ΙζΛΑ’ΓΑ ЧИСЛО ВОГАТВСТВА. А1|ЈЕ ж е
ЛМ10ЖАИШЕ воудоутв д-кти. толико 

3 шт(0 ТДКОВДГО ЧИСЛД ПОВЕЛ-ккДКМВ

Вћ^ИМАТИ JKEllt. 1ЕЛИКА ЖЕ КДИНОММ( 

Wt (0 д-ктии ЧЕСТВ ДАКТВ СЕ. СИЦЕ ЖЕ 

6 lECTh 1ДВ’к. 1ДКО потр-квоу1 ТВКМО W тд-
ΚΟΒΟΛΜ1 илтћнии ЖЕ11’к ил\-кти. г(о)- 

СПОДВСТВО ЖЕ Tirt\b Д-kTEMh ХрДНИТИ.

9 И\'‘ЖЕ Шт(0 Брдкд ТОГО МО^ЖА HMATh.

ДЦЈЕ ЖЕ ТД ЖЕНА д4тИИ Шт(0 ΙΙΕΓΟ IIE 

ИЛЛДТћ. IIOBErtdiBAIEAXh И г(оСПОд)вСТВО 

12 ПрДВЕДНО1Е илткти IEH. НАДВ HA\tnHJEA\L·

1ЕЖЕ Wt (b ) моужшдго ВОГАТВСТВА К НЕИ 

ПрШДЕ.

15 Грдш». UJECTAIA. w пр-кждЕврдчн^мв 

ддр-к.

.д. Νε χοτΕψιι л\(д)ти ^д вторм моужв.

18 II Шт(к)цв НЕ ЖЕНЕИ СЕ ВТОрОК) lipilEM- 

ЛЕТЕ кв потр-кв! врдчндго ПрИВМТКА2. II 

ЧЕСТК [по]3 г(оСПОд)вСТВОу 1ЕДИНОГО д-кти-

21 ЦЈД. СЕ ЖЕ BblBAIETb СЛ\рКТИК> A НЕ рАСПМј- 
■<" ψΕίιιιίΕΛΧΒ. рд^др^шАЈЕллоу врд||κογ Д'ктЕЛ\ 

ЖЕ ΠρίΐχΟΑΙΙΟ IECTK БрДЧНОН пришвр^тЕ-

24 НШЕ. Wt (l ) ΚΟΙΕΓΟ ЛКЈВО рА^Др^ШЕНИГД. ПО 

г(о)сПОД11СТВ0у. АЦЈЕ и кк второлхоу 

врдкоу НЕ пршдоутв рОДИТЕЛН Ιΐχ’. ИЖЕ

27 ИЛ\'к||И1Е ТДКФЕАГО ΠρίΙΒΚΙΤ’ΚΑ ДрВЖЕТВ. 

КрВМЕЦЈЕИ ЖЕ ТОГО ВрАКА Д^ТИ.

.В.3 М(д)т (е)рИ №ДИНОК» КЕ ΕΤΟρΟΜΟγ 

30 ΒρΑΚΟγ Пр1ШВДШИ. ПрИВК1ТКК BcirtUi
д ктЕмв г(оспод)вство пр-кждЕврдчндго 

ддрд ДА ВОуДЕТВ. И НИКО1Е1Е ЖЕ ВААСТИ 

33 NE ΒΚΙΒΑΚΤΚ Л\(д )т (е)рИ. WBbl OtfBO WT(b)

литри злата не буде износ богатства. 
Λ уколико деце буде више. запове- 
дамо да жена од таквог износа узме 
толико колико се (као) део даје јед- 
но.м од деце. Тако пак. јасно јс. само 
употребу1 (тј. коришћење) таквог 

имања да има жена. док се власништ- 
во чува оној деци којз из брака тог 
мужа има. Уколико пак та жена нема 
децу од њега. заповеда.мо да она по 
праву има и власништво над имови- 
ном која јој од мужевљевог богатст- 
ва припадне.

Грана шеста
- О предбрачном дару -

1. Мајка која неће да се преуда и отац 
који се не ожени други пут. примају 
на име коришћења брачног прибит- 
ка~ и део [по мери]3 власништва јед- 

ног детета. Ово пак бива услед смр- 
ти, а не распуштањем разведеног 
брака. Деци припада брачна стече- 
вина нз било ког развода. по влас- 
ништву. ако и не ступе у други брак 
њихови родитељи који држе имовину 
таквог прибитка, хранећи децу из 
тог брака.
24. Од мајке која једном ступи у други 

брак. прибитак свој деци да буде вла- 
сништво на предбрачном дару. и ника- 
кву власт да нема мајка да једнс од 
деце

1 числд М. гр. ποσότητα I бо г д т к с т в д  нема Patm. 205. Zepi I д ц је ] a ij ie л н  Хил. 466 5 ддктк «. 
αρµόζει Palm. 205, Zepi I usi к с (т б) и н в . Μ I ποτρίε«,;. гр. χρήσιν i 6-7 τ α κ ο βΙµ ιι Ρ Μ 9 л\оужд 
нема Patm. 205. Zepi I 13 моужни Ρ Μ I 13-14 прнде κκ niit инв. С I 15 u ie c t a u ] .s . C M 17 th 
χοτΕψιι '<A BToptt л\оужв. rp. µή δευτερογαµοϋσα I χοτΕψιι] χ<>ΑΕΐµιι Ρ 18 и wr(b)ut», rp. και 
πας ανιών I η ε  нема Ρ. гр. има - µή I второЕ Хил. 466 I 20 ч е с т к Ј ч е с т н п о  Ρ М. Хл л . 466 и гр. - 
µέρος κατά 123 πριιχοΑίιο истк. гр. άρµόζπ I Брдчно*. rn. παν γαµικόν 123-24 iipnwttp ктЕншЕ. ι ρ. 
κέρδος I 28 д кти. rp. τούς αύτών παΐδας I 30 11ришкд(0ику· Ρ 1 прнБмткк. rp. κέρδος I
1 иотр квд овде означава. у ствари, употребну државину (гр. χρήσις. νοµή. лат. usus).
2 В. даљс стр. 102. нап. 1.
’ [по] додато према Ρ М. Хил. 466 и гр. κατά.
4 Текст 2. гл. ие.ма Patm. 205.
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д-ктии Л10БИТИ WBhl Ж£ ВЕЧкСТВОВАТИ.

ПОНЕЖЕ ВС'к)(К КОуННО ПОроуГАЛА »ЕСТВ

3 ВТОрк1Л\ БрАК0Л\К. 1АК0ЖЕ II ТОГДА Πθ(!) 

Г^ОСПОД^ВСТВОу Пр-кжДЕПрАЧВНАГО [длрл]1 

КСЕ Д-ктИфОу ДА БОуДЕТК. ΤΟ ЖЕ ИЛгкнН«

6 Л\(д)тн ДА χρΔΝΗΤΒ2 18Л\О\' ДОНД'кЖЕ 

IECTB ЖИВА. Η Αίµε л\(л)ти пр-кждЕ 

СКОНЧАКТк СЕ. Д-ктИЦЈО^ всн пр^ждеврА-

9 чнин ддрв дл воудЕтв. Αψε жг д-ктицљ 
пр^кждг ογΛ\ρετκ. дд вк|дгтв ογεο л\д- 

τεριι кжг по свкцЈАНшо бе^к ч е дш а  при-

12 EhIThKk. ПрОЧА1А ЖЕ Ч8СТК ДА ΒΟγΑεΤΒ 
Д^ТИЦЈА. и оул\ирд»оцЈи CHIO ДА np-fe- 

ДАСтв. своил\в НАСл’кдникол\к. и ж е ^А"

15 КОНОЛ\К ПО^ВАНИ бо г д о г т б. Αψε БО НЕ 

Α^ΤΗψογ прилоучитв εε. н б инолхоу 

н-кколло^ w t (b ) вн-кшкихв. л\(д)ти жг

18 и κψε второлхоу ιιειιεκογεπΑ εογψΗ врд- 

коу. ддрд ιι^κοιεΓο w t (b ) пр^ждгврл- 

ЧНАГО ДАрА. ИЛИ Η^ΚΟΚΓΟ ИЛгкнШД w t (k )
21 нгго. нли всгго д а  Ηε w t (0a a c t k . и л и  

инклхв и.»Брд'4ол\Б и и к а к о ж е д а  ιιε про- 

ДАСТБ. Αψε БО ПОСЛ"кждг кв второлхоу

24 лхоужоу приидгтв. ια β4 о^бо  ιεετκ. ια κ ο  
Бмвшоу второлхоу; Брдкоу; ПрОДАНО1Е 

ЕБ^врдтитк с е . и ни то жг Βε^Λ\Η w b -
27 рд^Б1. нк вв пркложЕнии.3 и гджг про- 

ДАНА1А. И 1АЖ8 WT^h^AAHAIA Пр^БШВА- 

ιοτκ. Αψε оуво εογτκ живм д-кти. вв^-

30 врдтитв с е ΒεεκΑΗΗΟκ» e k ib l u e ie . ^дконоу 

Γ^οεποΑ^ΒετΒΟ пр-кждгБрдчБ! Ιη α γο длрд 

Α^τεΛ\κ ΑΑίοψογ. и шчтожг ιιε вв^врд-

33 ψΑίοψονρ жгн-к. Αψε что ετΕοριι h a

волп а друге да срамоти, јер их је св< 
заједно наружила другим браком 
Према томе, и тада све власништвс 
на прсдбрачном [дару]1 дстету да бу 
де. а мајка ту имовину да му чува2 д о е  
је жива. И ако мајка пре сконча, cai 

предбрачни дар детету да припадне 

а ако пре дете умре, нека мајци. да 
кле, остане прибитак који јс по угов 
ору (за случај) бездстности; осталг 

пак део детету да буде. а умирући 
овај (тј. део) да преда својим наслед· 
ницима који законом буду позвани 
А ако, наравно. не постоји дете 
мајка. међутим, другом неком ор 
спољних, док још и други брак није 
доживела, да не да неки дар од пред- 
брачног дара, или неку имовину о ј ј 
њега, или сав; или на други начин ни- 
пошто да не прода. јер ако најпосле 
пође за другог мужа, јасно је. нара- 
вно, да ће се оно што је продатс 
вратити настанком другог брака, 
Али ни то (не) на сваки начпн. нсго у 
неизвесности3 остају - и оно што је 

продато и оно што је дато. Ако су. 
дакле, деца жива, вратиће се, зацело. 
оно што је постојало, будући да за- 
кон даје деци власништво на пред- 
брачном дару и ништа не враћа же- 
ни уколико је учинила нешто на ште-

1 ΛίοπΗΤΗ. гр. έπιλέγεσΟαι I Βεχ(ι04ΐ»£ΤβθΒΑΤΒ Μ I 2 пороугдлк C I 3 no нема P C M, Хил. 466 и гр. I 4 
г о с п о д(е )с т в о  Р СМи  гр. - την δεσποτείαν I пр-кжлеврАчвндго] пр-кждеврдчвндго ддрд PCМ и гр. 
- της προγαµιαίας δωρεάς I 5 το] того C I 7-8 пр-кжде скончдитв с е , гр. προαπέλΟοι I 8 д-ктиџоу. 
гр. πρύς τήν παϊδα (ж. ρ.) I 9 дктнцљ. rp. ή παϊς (ж. ρ.) 110 воудЕтв, rp. µένειν 111-12 привштћКћ 
г.е т ;к ч е д н 1а  инв. Ρ I 13 дд нсма Ρ I 15 во нема Ρ I 19 у.м. ддрд, y Zepi µοίραν 119-20 w t (b ) пркжде- 
врдчндго ддрд или н-ккоиго нема Μ 120 ддрд нема C I илгкнии, гр. πράγµατα 124 моужо^] врдкоу 
рекшЕ мкжоу' Ρ I 26 вв^врдтитк се.гр. άνατραπήσεται I 27 вв пр-кложЕНии, гр. έν µετεώρω I 28 у.м. 
1а ж е иет(к)ддцд|д, y Zepi τά τής ανατροπής 129 со\-тв живв! д-кти. гр. µείναιεν περιόντες
1 [ддрд] додато према P C М. Хил. 466 и гр. δωρεάς.
2 Под чуаањем имовине (имкник дд хрднитв) подразумева се њено коришИење, односно упо- 
треба (гр. χρήσιε. лат. usus).
Под вв пр-кложЕнии (гр. έν µετεώρω) подразумева се суспензија (од лат. suspensio) у значењу: 
одГа^а/бе, задрживан>е. обустављоње н с к о г  извршсња', неизвссносиг, нерешсносш.
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вркдв α 'Ιϊτ ε λ µ ι. Αίµε ж е пр-кждЕ оул\- 
ркшЕ все дкти. л\(д)тЕри пр-кБмвдок 

СЛОЖЕНШЕ ТВрКДО. ΙΙΕ ВСЕ ЖЕ uliAO. llh 

1ЕЖЕ 110 ΕΒίίψΑΙΙΗΙΟ БЕС8ЧЕДИ1А. И НЕ ΠΟ 

ΚΟΤΟρΊΐΙΙ ЧЕСТ1 EMfAETh СЛОЖЕНИ1Е ТВрк" 

ДО. 110 н-ккоки ЖЕ НЕ ТВрКДО 1ДВИТК СЕ. 

СЕ ЖЕ IECTB. ПО СЕЛ\К О\.Т,О. АЦЈЕ IipiiBbr 

ВД1ЕТК Ογ Л\(д)тЕрЕ HA\tHHIE. Η^β 1ιΤΟΛ\Κ 
1ЕЖЕ 110 СВ-кЦЈАНШО БЕ^ВЧЕДШД Ο^ΆρΒ- 

ЖИТБ СЕ. 110 CEA\O\f ЖЕ. ДЦЈЕ Пр^ДДНО ΒΟγ- 

ДЕТК. lipklEAMIUKOAMi Д^ТИИ. ΙΙΕ тврвдо 

IECTU. Д1|1Е ЖЕ Л\(д)тИ 1ЕДИНД Д^ТИЦЈОу 

Прк|ЕЛ\НИЦД WGp-kqiETb СЕ. ВСЕЛХОу г(о- 

спо)ждд ПДКЕ1 ДД БО^ДЕТБ.

Πο β ε λ^β α ιε µ κ . h h o ie ИАгкник с пр-к- 
ДББрАЧШМ11 ддрол\в К Д^ТЕМК ПрИ" 

ШКДБШЕ1Е. ДЦЈЕ ОуБО ВОуДЕТВ Д^ТИЦЉ 

л\оужв или ж е н д . по пр1лоучдк> W 
HAvkllHH ^ДБ-кфд|к>ТБ по ^дконо^. 

lipkllTIi 1ЕЛ\8 KL НДПИСДНШЛ\Б НДСЛ^- 

ДНИКОЛШ. '<Д'к Л\(д)тЕрЕ НДПИСДТИ Вк 

пдслкдшЕ н е вк'4Брдн1А1Ет’ с е Α^τιιψογ. 

Illi II 110 ΙζΑΒ^ΤΟγ. ДДКЛ\01£ ВБПрДВДОу 

д ктицљ ДЦЈЕ WCTABHTL· №11. ИЛИИ НЕПО- 

д(о)вно бц  ндсл-кдшд створитн к» \рд- 

ιιιίΛΜιΐχκ ΐΕίο. Αίµε ж е бе г<б ^дккцЈднигд 
0γΛ\ρΕΤΚ. Т0Г0 ЧЕСТВ ДЦЈЕ OVBO HAVklETb 

CBOIETh(!) CBOIE дкти. Kb Д-ктЕМВ 1ΕΓ0 

4ECT11 ДД np knA\ETb. ДЦЈЕ ЖЕ НЕ HAvklETL· 

д-ктии ΕΒΟΙίχΚ. ВОуДЕТВ ЖЕ 0\' НЕГО 

врдтв. κογπΐΐο СВ БрДТИ1Е10 №Г0 II л\(д)- 

ТН Β11 НДСЛ-кдШЕ ДД Пр1ЦОЕЕТВ СЕ. И СЕ 

тврвдо ДД ИЛ\ДТВ. ДЦЈЕ и кв второлкоу 

ту деце. Лко су пак сва деца помрла 
пре мајке. уговор остаје чврст не у 
целости, него у ономи што је по уго- 
вору (за случај) бездетности. па ће у 
неком делу уговор бити чврст. а у 
неком ће се показати да није чврст. 
што he рећи: у оно.ме, дакле. ако имо- 
вина остаје по уговору у мајке под 
изговором бездетности - одржаће 
ce, а у оно.ме. ако (имовина) буде 
предата наследницима детета - није 
чврст. Ако се пак нађе да је мајка 
једина наследница детета. опет нека 
свему буде власница.
3. Прописујемо: Друга имовина која 
је са предбрачнпм даром припала 
деци, уколико дакле дете буде му- 
шко или женско - пре.ма случају за- 
вештавају о имовини - она (тј. и.мо- 
вина) по закону да припадне записа- 
ним наследницима. Овде се детету не 
забрањује да мајку напише за насле- 
ђе. али п (за) дато. према завешта- 
њу, право. ако јој дете остави. или је 
недолично лиши наслеђа на оно што 
је чувала. А ако без завештања умре 
(муж). његов део. уколико има [сво- 
ју] децу - на децу да се пренесе његов 
део. Уколико пак нема своју децу, а 
буде у њега брат. заједно са бра- 
ћом његовом и мајка да се по- 
зове у наслеђе и то (тј. насле- 
ђе) да је чврсто, било да је и у други

1 Αίµε] Αίµε ли Хил . 466 I 3 ιιε] нк Р, гр. ούκ I 4-5 н е п о κοτορ-ки] по н!которкн Χιι.ι. 466 7 
CEMhl BCEA\«f Р, «Λ\8 М. Хил. 466, εις ολόκληρον Patm. 205, Zepi : 18-19 w нм-книн н с м д Palm. 
205. Zepi I 19 ^в-кцЈавдитк Μ I 20 ил\о\' нема Palm. 205. Zepi i 21-22 \м. кк ндсл1ди№. rp. 
κληρονόµου I 22 η ε нема Хил. 466 I 23 ддклхои вкпрдкдоу. гр. διδοµένων δικαίων (мн.) i 24-25 
н е п о д (о )бн о . гр. άλόγως I 25 Еткорнтк ». гр. ποιήσηται I 26 ж е  нема Хил. 466 к» нема гр. 28 
СВО1ЕТК(!) грешка писара И; Р М нема I свок нема Р I 29 ιιρ-кнлчтк] ιιρ-кидЕтн Р С Μ. Χιι.ι. 46б. 
гр. άφικνουµένης I 30-31 воудЕтк ... врдтк. гр. εϊη δε των αδελφών (мн.)
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ιψΑκογ придетк. Αψε ли ж е нни. прк- 

ЖДЕБрАЧНАГО ЖЕ ДАрА Кк ВТОрОЛ\Фу Црц-

3 ХОДЕфШ соужитшо. НИ AVAAA НАСлкдША 
WT<k> д-ктии НЕ ПрИИЛХЕТК. Нк СЕ д4- 

ТЕЛХК TkKkAXO ДА Б<М[ДЕТк iipilGklTKk.

2'4,: 6 T^AVk WT(k) χΑΚΟΙΙΑ ВДАЈЕМк. Η ΗΕ Л\НеЦ 
CE EklTII NACA^AHIA Д^ТИИ. Hk И ΙΕψΕ 

ВрАЧНАГО длрд Κλ’ΒρΑζζΑ ΗΕ \К'т(к)лАГА1Е.

9 .Д. ίΙψΕ ЖЕ Н-кцИИ Пр^ЖДНИЛМ! ВрАКк!

НЕДОВОЛкНИ Бк1ВШЕ. И Кк ВТОрШМк Прц- 

ДОуТк. ΑψΕ OVEO БЕСкЧЕДНН Бк1ШЕ. WT<k)

12 ПркВАГО ИЛИ WT^k) WEOK» SpAKCAf. НИ 

КДИН0Г6 ЖЕ HCTE^AHIIIA н4сТк W л\к- 

рил^хк. Нк лхоужи Ф^БО WTHAOYTk.

15 рЕКШЕ Оул\р«Тк. \А’т(ки)ноуДк WT<k) 

БСАКкНЕ ХАПОВ^ДИ СВОБОДНИ. ЖЕНАМ ЖЕ.

НЕ ТкКЛ\О СТрА\к НАЛОЖИТВ СЕ. ЈЕЖЕ
18 ир-кждЕ исплкНЕнигА в с е г ф л4тд Кк вто- 

рол\оу приити С©ХЖ1ТИК>. или в^д^ти 

ΙΑΚΟ ΑψΕ ЧТО ТАКОВОЈЕ СТВСфЕТк. II Пр^-

21 ЖДЕ Вр*кл\ЕНЕ СкЧЕТАКЈТк БрАКк. ПОДк“ 

ИМО^Тк КА^НИ. ИНк! OVEO. ΑψΕ БЕСкЧЕ- 
ДНИ БОГДОГТк WT<k) ПркВАГО СОХ“ЖИ- 

24 ТИ1А. БОЛШИ1Е ЖЕ ΑψΕ И Д-ктИ ΙΙΜ^χογ.

1ЕИЖЕ БО НЕ Бк!с(тк) Д-ктИИ. ВИНА HAKkl 

ΠΟΟΛ^ΑΟγίΕΤΕ. И BOXfAETk БСАЧкСКк! ЖЕНА 

27 ΠΟΤΕψΑΗΜΙΑ рАДИ ВТОрАГО Брл|кА WEE“ 

ЧкСТБОЕАНА. И НЕ Вк^МЕТк НИЧТОЖЕ WT<k) 

WCTABAEHklXk 1ЕИ ПркВШЛХк Л\О\[ЖЕЛ\к. НИ
30 ПрИИЛЛЕТк Пр-кжДЕБрАЧНАГО ДАрА. НИ 

ΒΤΟρΟΜΟγ МОуЖЕВИ БОЛШЕ WT<k) ТрЕ“ 

TMietE ЧЕСТИ СВОИГО ИЛ\к|1И1А НЕ ВДАСТк.

брак ступила, било да није. А ступи- 

вши у друго суживљење, од предбра- 
чног дара нимало наслсђа неће доби- 
ти од деце, него ће само деци то да бу- 
де прибитак који се њима законом да- 
је. И (не само) да сс неће (мајка) сма- 

трати да је [учесник] наслеђа детета, 
него још и својство [пред]брачног дара 

да не промени.
4. Ако се пак неки нс задовољише 
ранијим браковима и ступише у дру- 

ге; ако, дакле, бездетни бишс из пр- 
вог пли из оба брака, никаквог испи- 
тивања нема о мерилима, нсго ће му- 
жеви. наравно. отићи, односно умре- 
ти потпуно слободни од сваког про- 
писа, а женама ће се наложити не 
[тај] само страх - да пре испуњења 

целе године не ступе у друго сужи- 
вљење, него да знају да ће. ако тако 
што учине и пре времена склопе 
брак, поднети казне: једне (мање 
казне), дакле, ако су бездетне из 

првог суживљења. а веће ако су и 
децу имале. Јер оној у које није било 
деце казна ће опет уследити, и 
свакако ће бити обешчашћена жена 
због убрзања другог брака, те ништа 
неће узети од остављеног њој од 
првог мужа, нити ће предбрачни дар 
присвојити, нити ће другом мужу да- 
ти више од трећег дела свог имања.

3 скжитно Хил. 466 I 6-7 ум. н е λ µ ιε c e . у Palm. 205. Zepi µή δοκοϋν είναι µέρος 18 срАЧнаго] г>рат- 
шаго грешка писара Хил. 466 I ум. Брдчнаго. гр. τής προγαµιαίας! куврд^д, гр. την φύσιν 111 Αψε] 
Αψε ж е С I 12 η λ η ] и а и и  Хил . 466 I 15 ρεκωε оул\р8тк нема гр. I 16 ^дпов-кди, гр. παρατηρήσεως I 
ум. скоБодни. ελεύθεροι Zepi. у Palm. 205 έκτος I 17 ум. ιιε τεκΛίο. y Palm. 205 δέ ού, y Zepi δε τούτο I 
18 в с е г о . гр. ένιαυσιαίου I 19 в-кд-кти] в и д е т и  М. гр. γινώσκειν I 21 ίΚ4ετΑΐοτΐι] скчгтАншд С. 
гр. συναλλάςαιεν I Ердкв. гр. γάµους (мн.) I 23-24 скжитУд Хил. 466 I 24 b w a 'iu e e  Хи л . 466 I д-кти 
ΗΜ-Ιιχον] ΗΜ^Αχοχ д-кти инв. Хил. 466 I ιΐΑίΙίΑχ^ Р Μ I 25 ум. кижг во, y Palm. 205; Zepi εΐ µέν 
γώρ I дктии, rp. γονή I 27-28 кМБгсчвствовдннА Хил. 466 I 29 прввммв ΛίοχικΕΛίΒ. y Palm. 205: Zepi 
παρά τού ποροτέρου συνοικεσίου I ни] η ε  Ρ Μ. rp. ούτε I 30 приилитк. y Palm. 205. Zepi απολαύ-
σει I пркждгг.рАчндго] Брдчндго С. гр προγαµιαίας I ни] нв ни Р М. гр. ουδέ I 32 ιιε в д а с т к ] н е  
ввдд£тв Хил. 466
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и ΐΕΐ|ΐε ж е и wr(k) κιιΊπυιιπχκ не по^вд- 

1ЕТк Л10Б0ЧкСТИ1А, >111 ПрИИМЕТк шт(ки)- 

3 ПОуДк 1111 Шт(к) 1ЕДИНОГО ЖЕ w t (r ) Bili-

ιιιιιπχκ. НИ НДСЛ'кдИ1Д. ни ддрА.1 НИ 110

1 и2 нема Р I 1-2 ш ιιοχίΜκτκ. гр. ουδέ αίσΟήσεται I 1-4 н е ιιοχιηκτκ. .. w t (i») вн-кшниук нема 
Р 12 Л10Б0ЧЕСТ1д орт.-јез. црта Μ 13 нн нема СI 6-7 д џ е БоудоутБ. εί µεν είεν Palm. 205. y Zepi η µενεϊ 
7 ум. iipn4ECThiuiK0A\h ιιχκ. y Palm. 205. Zepi συγκληρονύµοις αύτης · 8 ум. h e могоуп». y Palm ZO?. 
Zepi ήούνατο (y iian. 32. αδύνατον) I 11-12 h и'т(к) н е^д к е цш в д M 12-13 к rp. πρός
εκείνους 113 тдков-kn] κ тдкоккн Ρ I 14 а ш д бс к о к бо скрокшрЕ. гр. γάρ τύ δηµόσιόν 15 принлкЕтн. 
гр. οϊκειώσεται 117 полд'<'ндгд орт.-јез. црта Μ I iuj h e  С, н и  М. гр. άλλ’ 119 пркидоутк] прждоутк 
Хил. 466 I 22 ιε ] к > Хи л . 466 I „р вдго нема Palm. 205. Zepi 23 ии нема Palm. 205. Zepi 24 шт^ 
стрднм, гр. έκ πλαγίου I 26 и а \ж е н е л еж еџ е лњ . гр. ών υΰχ ύφεστώτων л еж ец јн лњ Χιι.ι. 406 2S 
иного. rp. περαιτέρω I ιντ(κ) '^ав^цмнша. y Palm. 205. Zepi ές αδιαθέτου 32 »г^д а а е ч е P М ум. прн- 
идоутк, y Palm. 205. Zepi οντες 132 тр^БсукмрЕ. гр. έξουσι (у смислу задржчван.и. спупшван.а)
1 ддрв ум. леГат (гр. ληγατον од лат. legatum). Реч је о одређеној нмовинској кориаии коју 
занешталац завештањем оставља. из своје заоставштине. у наслеђе одређеној осопи.

CAlpkTH ддрд. 11к ТАК0ВД1Д ВкНИДО^Тк 

6 Кк ндслкдникомк с к о н ч а в ш а г о се. Αψε

БОуДОуТк. ИЛИ Кк НрИЧЕСТКНИКОМк Н\к.
Αψε ЖЕ ΙΙΕ МОГОуТк НАСЛ^ДНИЦИ БкЈТИ.

9 1ДК0ЖЕ ски Illi В ЧЕЛ\ ЖЕ ΠΟΛ^ΒΙ НЕ 

ил\кти. ПК Αψε НДПИСАНИ1. И Дроу'4ИИ 

ПрИЛОуЧЕТк СЕ ндслкдници. Д1|ЈЕ И ΙΙΕ 

12 WT^k) ΙζΑΒ^ψΑΝΗΙΑ Пр1ф»1ВД10Тк. СЕ. к

Т'кл\к ВкННДЕТк ТДКОВ^И ЖЕН^ шстд-

ΒΛΕΙΙΟΙΕ ИЛ\'кнИ1Е. Л10ДкСК0К БО СКрОВИЦЈЕ 

15 ТОГО IIE ПрИИМЕТк. ДД НЕКОГДД МВИЛ5 СЕ
тдковдгд сл\к!слЕ1|ЈЕ. лк>| |дкскол\оу скро-

Б!И|10у lipOAlklHJAtATH П0ЛЦНД1Д. Нк СИЦЕ 
18 ОуБО WT(k) БкН^ШНИХк ски ШСТДВЛЕНДГД

Кк ИН^ЛХк пр^идоутк. Д 1ДЖЕ WT^k)

ПркБДГО Л\оужд WCTABAEHAIA КИ. и’т(к)11" 

21 ллоутк СЕ шт(к) NE№. И ВДДДЕТ’ СЕ ДЕСЕ“

ТИ ЛИЦк ШСТДВЛкШДГО 1£ пр вдго лхоужд

IEII СрОДНИКОМк. СЕ ЖЕ 1ЕСТк ВкС)(ОДгЦЈ- 
24 IIAlk И СХОДЕЦЈИЛХк. И цгг(к) СТрАНк! ДО 

вторлго СТЕПЕНЕ. СТЕПЕНЕЛХк ХрАНИМОМ* 

ΙΙΛ CBOIEAlk ЧИНОу. ИЛ\ЖЕ НЕ АЕЖЕЏЕМк 
27 Кк СКрОВНЦЈИ ВкНИДЕТк Нк НИ WT^k)

ИНОГО НАСЛ-кдША. шт(к) [ΐΙΕ]'<ΑΒΪψΑ>Π11Α

СБОИЛ\к 1ЕИ ΝΕ ВНИДЕТк СрОДНИКОЛУк. Нк 
30 ДО ТрЕТШДГО СТЕПЕНЕ БИДИЛХАГО WT<k)

БСОуД^Ј СТАНЕТк ТкКМО Ιΐρ^ΙΕΤΗΙΕ №№.

ИЖЕ И^ДАЛЕЧА ПрИНДОуТк Тр^БОуЈОЦЈЕ 

33 ИН^к НАСЛ-кдНИКк. Αψε ЖЕ д^т и оу 

А уз το. и од спољних неће доживсти 
дарежљивост. нити уопште примити. 
ни од кога од спољних - ни наслеђе. 
ни дар1. ни по смртн дар. него hc το 

припасти наследницима умрлог, уко- 
лико постоје. или њиховим [сујнаслс- 
дницима. Ако пак ис могу бити на- 
следници. (биће) баш као она што ни 
у че.му неће и.мати користи. Али ако 
су написани. а други се наследнини по- 
јаве. било да се и не позивају из завс- 
штања - они.ма hc припасти остављс- 
на имовина таквс жене. јер народна 
благајна неће то примити. како се не 
бисмо некада показали да смо тако 
нсшто смислили - да народној благај- 
ни промишљамо користи. Него тако. 
дакле. оно што је њој од спољних оста- 
вљено, другима да припадне. а оно 
што је њој оставио први муж. да сс уз- 
ме од ње и да се да десеторим лицима 
сродницима које је оставио њен први 
муж, а то значи узлазеКима и низ.1азе- 
hu.ua н (онима који су) са стране (тј. 
побочнима) до другог степена. Степе- 
ни се чувају по свом реду. (Наслеђе) 
оних који не постоје уноси се у благај- 
ну. Али ни од другог наслеђа. од [не]за- 
вештаног. неће се усмерити њеннм бли- 
ским сродници.ма. него до трећег степе- 
на, који се одасвуд види. залећи ће само 
оно што је њено наслеђе: они који из- 
даље приступе. ометају друге наслед-
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НЕ« соутк. 11Од(о)БДИТк О\(БО II Ц<’10- 

с(д)р(е)кн W БЕЧКСТНИ Kh^B-kcTHTH. ни-

3 ЧТОЖЕ ВО ΙΙΟΛΊζΒΙ Шт(0П11САШ1!Д ΜΟΎ-

ΜΙΑ НЕ ИМАТк. Hh ТБКМО ΑψΕ KkCXO- 

qjETk w t (k ) ц('к)с(д)рд илукти по|л‘-

1

6 χογ. ιι ΗΐιΙνχκ и^бавн ти с е кд^н ии . соу- 

Ц1ИЛ\к WT<h) ПркВАГО врдкд Д’ктЕЛ\К.

1 ογεο] MfEW ЕИ Хил. 466 I 1-2 ц(4)с<д)р(£)ви] ц (д)реви Р М, Хил. 466 I 5 ц<к>с<А>рд] Ц<д)рА Р М, 
Хил. 466 i 6 ка^ан н (!) С 1 8 ИА\и је сувишно; гр. нема 111 того ii/wkiiHia нема Palm. 205. Zcpi I к с ег о ] 
своЕго Хил. 466 I 12-13 кк второмоу приде Брдкоу. гр. προς τούς δευτέρους έφοίτα γάµους (мн.) I 
14 ηρκΒΑΓο моужд. гр. τοΐς έµπροσθεν γενοµένοις (мн.), о дн о с и  се на претходне бракопе I 15 c eg Ij  
нема Хил. 466 и гр. I 16 ΗΛ\οχψειι, έχοντες (мн.) I c h ia нема Хил. 466 и гр. I 16-17 д41тел\б да  
w c t abet h инв. С i ац ј е] ац ј е ли  Хил. 466117 н е имоутк Хил. 466119 ум. вси. у Palm. 205, Zepi πάντως 
(прил.) I 21 п о д(о )бн о к с т к . гр. έχέτω I ·<α ^Адоушик. παρά ψυχήν Palm. 205; παραψυχήν Zepi I 22 
нАсл-кди1А. rp. δυσκληρίας I 27 соуцл Р. соуцли Хнл. 466, соуцлилхк Μ 128 дд оустроитк] оустрА1А- 
к >тб Хил. 466 I 29 л-кто кдино стркпитк ини. Р I ж ена нема Palm. 205 I 31-32 с бж и тн о пршдетћ 
Хнл. 466 । 32 ιιρκκΊΐΛ\κ. των προτέρων (мн.) Palm. 205; τον πρότερον (једн.) Zepi I и нема гр.
1 Под атт(к)писAnnia мсужшд (гр. τα άντιγραφόµενα) подразу.мева се писани одГоаор на тужбу, 
односно одбрана.
2 Ту ce. у Zepi. завршава 4. гл.

ДЛСТк ИЛ\к ЧЕСТк ПОЛОВИНОу СВО1ЕГО
9 IwklllllA. ЧИСТО ΒΕ'ξΚ вс ако г о  пр-ккосло-

ВИ1Д. И HH Bk СВО1ЕН ВЛДСТИ ДД НЕ 
НЛ\АТк ТОГО ИЛ\-кнИ1А. Нк ВСЕГО HAvkllHIA

12 IEIE. С 11ИЛ\ЖЕ Кк ВТОрОЛ\О\[ ПрИДЕ БрД- 

КОу. ΠΟΛΟΒΙΙΙΙΟχ 1АКОЖЕ ρΕΚΟχΟΛΧΚ Wt (0- 

Α^ΛίΑίοιµιι прквдго моужд Д-ктЕЛХк. II

15 рА^усклЕТк CIIIO СЕБ-к д-кти вси рдвно. и 

Д^ТИ Ο\ΈΟ ИМОуЦЈЕИ. СИ1А СВОИЛХк ДА 

WCTABETk Д^ТЕЛХк. ΑψΕ ЖЕ НЕ IIAvklOTK

18 д-ктии. СКОНЧАВШАГО С£. ИЛИ СКОНЧАВ- 

ωιιχκ с е чес ти приимоутв вси. и рл^- 
д^летк рдвно αιχκ Брдтигл. Αίµε ж е вс и

21 1ЦЛ\р1ОТк. ПОд(о )бНО lECTk уд ^АДОушИ« 

СВОКГО НАСЛ-кдИ1А Л\(д)т£ри CHIA IlAKkl 

ВкСПрИКТИ. И ТАКОВА1Д р£коуол\к ΑψΕ
24 Б£'4К ^дв^ктд СКОНЧАЈОТк СЕ Д^ТИИ. НЕ 

ИЛ\АЛ\’ БО ВЛАСТН NA Бк1ВШИИ WT^h) 

ΙΙΙΐχΐι ^дв-ктк ИНОГО ПИСДТИ. ИЛИ И £ψ£. 

’75,: 27 | | Вк ЖНВОТ-к εογψε ИМЖЕ WBpA^OMk

χΟΤΕΤΒ TAKOBAIA ДА OyCTpOIETh.1 2 ΑψΕ ЖЕ 

СТркПИТк л-кто КДИНО ЖЕНА no моужи.

30 И САЛ\А 1ЦБ-кгНЕТк Пр'кжДЕрЕЧЕНК1ХК КА~ 

^НИИ. Кк ВТОрОАЛК ЖЕ ПрИДЕТЕ СОуЖИ- 
ТИ1О. W ПркВ”кл\к |1ЕБр*кг*ШИ  врлц-к. и

нике. Ако пак она има децу, трсба, 
наравно, и цара обавестити о срамоти. 
Никаквс користп нсма од одговора на 
тужбу1, нсго ако xohc да има користи 
од цара и да се избави од других казни, 
само нека деци која су из првог брака 
да део - половину свог имања, чисто, 
без икаквог протпвљсња. и нска не 
држи у својој власти то имање, него од 
свег њеног имања с којим је ступила у 
други брак, половину. како рекосмо, 
да одвоји деци првог мужа, и њу (тј. 
имовину) сва деца равно себп да поде- 
ле. А имајући, наравно. дсцу - то деци 
својој да оставе. Уколико пак немају 
децу, делове умрлог или умрлпх сви да 
добију и равно да поделс њихова бра- 
ћа. Уколико пак сви изумру, допуште- 
но је да за утеху (због) свог наслеђа 
(тј. несреће) то опет мајка узме. Исто 
то рекосмо и (за случајеве) ако деца 
скончају без завештања. Немамо вла- 
сти, дакле, да се код постојећег њихо- 
вог завештања пише друго. или, док 
су и у животу још. (утиче) на начин 
којим хоће то да устроје2.

Ако се пак жена стрпи једну годину по 
(смрти) мужа, и сама ће избећи напред 
речене казне. Уколико ступи у друго 
суживљење, не марећи за први брак, а
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>. ’7Λι 33

ДЦЈЕ OXffiO ΙΙΕ ИЛЛАТк дктИИ. Б0Х'ДЕТК КИ 

IIAKkl w t {k ) τ ο λ Ί; в с е бц в4д н о .
Л. Л1|1£ ЖЕ ИДЕТК ЖЕНА 7,Д ДрО\ТМИ 
Л\ОуЖК. И '4AKOHL· Д^ТИ WT(h)TOAt 

IIOpOyTAIIbl ВИДИТК. ТОГДА ВСЕГО ЛК5- 

бо чбс т и г д w t (b ) л\оужд к н-ки при- 

нљд’шдго 110 г(оСПОд)вСТВО^ w t (0h - 
Д\ЕТК ЧЕСТВ. ТВКЛЛО WCTABHBh ТОИ H"k- 

ЧТО Л1ДЛО И ПрНПАОДИ«.1 И TAKOBAIA 

OWAKOHIAIETh 11 W Пр-кжДЕБрдЧН-кмк дд- 

P’k. И W HtldiAXK W BCEAXh ЛК5БОЧВСТИИ. 

w t (0 Л\01[ЖА К Н-ки ПрИШКД11ЈИЛ\к. или 

BU ЖИВОТ-fe Л\О\(ЖЕЛ\В ДДНО БМСТВ >е и . 
ИЛИ ΙζΛΒ'ΙίΤΟΛΙΒ. или по сл\рвти дд|рол\в. 

ΑψΕ ЖЕ ПрОТИВЛЕНШД2 БОуДЕТк ЧЕСТВ ИЛИ 

л \о л ’бм  и д’кти c h ia  вв^ллоутк по г(о)с- 

ПОДВСТВО^ ВК Вр^ЛЛЕ ТО ДБШЕ. 1ЕГДА 

л\(д)ти И\Ж ИДЕ г<д инв л\оужв.3 и c h ia  

ш б‘ц јд МОуЖЕВИ II ЖЕнк НД ΚΑΪζΙΙΒ поло- 
ж е н д соутк. wiioAxoy оуво w в-кн-к ски 

ж е w пр-кждЕврдчн-клм! ддр-к. гако ни 

ПрОДАНШа. НИ ШДАНИ1А НЕ WCTABAtAIETb 
рОДИТЕЛЕЛХК НИ СКрИВАТИ4 ΤΑΚΟΒΒΐχΒ. Hb 

ΑψΕ ЧТО И СТВОрЕТК W CU^b рОДИТЕЛИ. 
АБИ1Е CBOIE HAvklllllE ПОААГАГОТВ HA\b. НЕ 

ВВ^БрАНИТИ ЖЕ рОДИТЕЛЕЛЛК W ΙΗΙξΕ ΑψΕ 

ЧТО χΟΤΕΤΒ творити. CpAMAtAIETb ВО СЕ 

^АКОНК Д^ЈТИ КД^АТЕЛЕ рОДИТЕЛЕЛХВ ПО~ 

СТАБИТИ. Hh Ήλ \Β OXfBO ВЕЛНТК СТШД^" 

ТИ СЕ. пр ктитв ЖЕ ВВГ<ЕЛ\ЛК>ЏИЛ\К. IAKO 

ННЧТОЖЕ ИЛ\В flOA^bl створитв 1ЕЖЕ 

ВВ^ЕШЕ. BCA4bCKbl БО BbyAXOyTb CHIA ПА" 

Kbi д-кти. ндсл-кдници ж е ιιχκ II и пр-к- 

1 н е ил\дтк] имдтк М. Хил. 466 нема. гр. οϋκ έχοι I 8-9 ум. 1гкчто мдло. у Palm. 205. Zepi τήν 
χρήσίν τε I 11 η ιιο α ικ  Ρ C112-13 или кк жнвот-к. είτε έν ζωή Patm. 205: Zepi нема 17 вр клке] вр k<we 
бо  С120 с кн] сни ΡI 22 проддмннгд ΡI ни шдднни нема Patm. 205. Zepi 23 р<>д и т е а е л \к  н и скри- 
вдти ΤΛΚοΒίιΐχΒ. τοϊςγονεΰσιν έπϊ τοΐς τοιούτοις ουδέ ύποΟήκην Patm. 205. Zepi нн свкрћ1влк>тв 
Хил. 466 I 24 и створЕТк] н е свтворЕтк Μ I w сн\к нема Patm. 205. Zepi 26 вк’<крднитн С М 
Хил. 466 I 28-29 π ο ε τ α βλ ιο τ β  Хи л . 466 I 32-33 д-кти iu k k i и н в . Р
1 ириплодшЕ је п.и>доуживан,е (гр. επικαρπία, лат. ususfructus).
2 Овде сс под ilpoiTuie^beibeM (npc>TiiBAEHHi£. гр. ένστασις. лат. argumentum contrarium) подра iv mc - 
ва углавном одговор на тужбу у вези са наслеђем.
·’ Ту ce у Zepi завршава 5. гл.
4 Значеље гл. скрнвдтн овде је у вези са им. скровшрЕ (в. напред стр. 61. нап 3; уп. да.ве стр. 89. 
нап. 1).

нема. даклс. децу. опет hc јој од тада 
све бити безбедно.
5. Лко пак жена иде за другог мужа. 
закон од тог часа и децу види да су 
посрамљена. Тада he се од све дареж- 
љивости која је њој од мужа припала. 
одузети део по власништву: њој ће се 
оставити нешто мало. и плодоужива- 
ње . А исто то узакоњујс и у вези са 

предбрачним даром. и сваком другом 
дарежљивошКу која њој од мужа при- 
падне - било да је за живота љој било 
дано од мужа. било завештањс.м, било 
поклоном по смрти: или ако буде део 
(услед) противљења  или молбе. и то 

дсца да узму по (основу) власништва у 
исто то време кад мајка њихова оде за 
другог мужа .

1

2

3

А ове cv опште казне засноване за mv - 
жа π жену - оном. дакле. (кад се ради) 
о вену, а овој (кад се ради) о предбра- 
чном дару - да се ни продаја ни покла- 
њање не допушта родитељи.ма; нити 
да се залаж^ тако нешто. него уко- 
лико и учине родитељи нешто у везн с 
тим, одмах да им положс своју имо- 
вину. Родитељима не забранити да за 
њих (тј. децу) чине нешто уколико 
хоће. јер закон се срамн кад децу по- 
ставља за наставнике родитељима. He-
ro им, дакле. заповеда да се стиде. а пре- 
тн (родитељима) који узимају. пошто 
им никакву корист неће донети оно 
што узеше, јер ће то на сваки начин опет 
узети деца, наследници њпхови и пре-
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кмници.' WT<k) ндсл^днижк ж е τΚχκ

И llpklEAMIIIKk. IBIAKO НЕ 1ЦБАВЕТК СЕ 

3 ТкКЛКО А1|1Е трнидесетк Л'ктк1 Пр^ИДЕТк

кр-кл\Е. н н е κκχιιιµογτκ οιχκ. II Дрк-

ЖАНИК ТОЛИКА Кркл\ЕНЕ г(о)с(пФд)<5\( 

6 ИЛ\'кнИК' прикмшии ПркдкСТАВНТк, ΙΙΑ-

4ΙΙΙΙΑΚ>ψθχ СЕ Д-к'ГЕЛ\к Λ^ΤΟγ СКОНЧАВД- 

ТН. КК’т(к)вЕЛ'1зЖЕ CAMOBAACTkllH соуцн 

9 1АБИ1НЕ СЕ ΗΛΙΙ БК1ВШЕ. WBA4E ТкКЛ\О АЦЈЕ

HECBpklUEHklH Вк’4рАСТк ПОЛ\ОЖЕТк II 1ЕЦЈЕ.

ВкНИДЗД[Тк ЖЕ ТАКОВНИ ПрИБк1Т’ЦИ2 Кк 
12 Ескл\к Д*ктЕЛ\к  СОХЦ1ИЛ\к \Мт(к) ПркВА-

2 В. даље стр. 102. нап. 1.

ГО Брдкл.

ГрАНк. СЕДЛ\А1а. W Вк'4ВрАНЕНк1Хк врд- 

15 Ц^Хк.

.А. СрОДкСТВО ЕСТк ИЛ\Е рОДНО1Е. рД^" 
Α^ΛΙΑΚΤΒ ЖЕ СЕ HA TpOIE. НА ВкСХОДЕ- 

18 Ц1В1Е, И НА СХОДЕЦВНЕ. И НД СОуЦЈШЕ Wt (0
БОКА. рЕКШЕ WT(k) CTpAHkl. И ВкСХ<5ДЕ- 

1|1НИ Ο\ΈΟ COXfTk рОЖДкШЕИ НАСк. 1ДК0ЖЕ 
21 СЕ \мт(к)цн л\(а)ти . д*кдк.  БАБА.И[и] (!)

№ψΕ С»Хк ВШШкШЕ. СХОДЕЦЈИИ ЖЕ соутк.
\ит(к) НАСк рОЖДЕ||1ИИ. ГДКОЖЕ с(к|)нк.

24 ДкЦВ1. ΒΗΟγΚΑ. И ΙΕψε СИХк НИЖкШЕ. WT^k) 

CTpAHkl ЖЕ СИ С«[Тк. НЖЕ НИ НАСк ро~ 
ДИШЕ. НИ \ут(к) НАСк рОДИШЕ СЕ. Нк

27 ТОГ0ЖДЕ рОДО\' И КОр-кнЕ НАШЕГО при- 

КиБкЦЈАКЈЦЈЕ СЕ. 1АК0ЖЕ СЕ БрАТк. СЕСТрА. 

CTpklll. ТЕТКА. СЕСТрИЧИЦЈк. СЕстричнл.
30 БраТОХЧЕДк. БрАТОуЧЕДА, И WT(k) СИХк 

εχοΑΕψειι. кктждо ж е чинк сродкствл 

ЛАНОГк! ИЛ\АТк И рАг4ЛИЧ11к1 СТЕПЕНИ. рЕ-
33 KLUE Κο (λ4)ηΑ. Нк W ВкСХОДЕЦЈИХк и 

јемници.1 Од њихових наслсдника и 
прејемника другачије ce нећс изба- 
вити пего само ако протекне врсмс 
од тридесст година и то не затраже. 
А државина од толико врсмена учи- 
ниће власницима онс који су имови- 
ну наследили. Деци врсмс почиње 
да тече одонда кад се покажу да су 
самовластна. или да су (то) постала, 
изузев само ако им непотпуни узраст 
још и помогне. Таквп Прибитци2 при- 
пашће свој деци која су из првог 
брака.

Грана седма
- О забрањениЈИ браковима —

1. Сродство је родно пме. а дели се на 
троје - на узлазеће, на иизлазеће, и на 
оне с бока (тј. побочне). односно са 
стране. А узлазећи су, наравно, они 
који су нас родили. као што је то - отац, 
мајка. дед. баба и још они који су изнад 
ових. Низлазећи су пак они који су од 
нас рођени. као што су - син. кћерка, 
[унук], унука и још они који су ниже од 
ових. А са стране (тј. побочни) су онн 
који - нити нас родише. нити се од нас 
родише. него се истом роду и корену 
нашем приопштише, као што је то - 
брат, сестра, стриц, тетка, сестрић, се- 
стричина, братучед. братучеда (брата- 
ница) и они који су од ових низлазећи. 
Сваки ред сродства има многе и разли- 
чне степене. односно колена. Али код

1 w t (k )] и w t (u ) µ  ! 2 №БАВит' α С, гр. άποκλειόµενοι I 2-3 τ βκ λ ιο ац ј е , πλήν εΐ µή Patm. 205; 
πλην ει Zepi: 3 триидкЕт] .λ . Ρ Μ. Хил. 466 I 4 и н еЈ иж е Хил. 466 I 5 господ« М. гр. κυρίους 16 
приклл шеи  С. Хил. 466 I 7-8 с ко н чавлти , гр. τρέχειν 18 µ τ (η)ιιε λ ·Ιγ/Κε ] w t (k)h eah  Р, w iieaI; Μ, гр. έξ 
ουπερ 9 bbik iij e] бмше Хил. 466 I w bame τ κ κ λ ιο ΑψΕ, y Patm. 205, Zcpi πλήν εΐ µή τις I Αίµε τ ι»κ λ \ο  
ιΐΗΒ. Ρ Μ ι 10 HECKphiiiEiikiii. гр. άνηβος I п о л\о ж ет к , гр. προσβοηΟήσειεν I ιι нема Patm. 205, Zcpi I 
12-13 у.м. прЕвдго. гр. τού προτέρου 114 с едлша] С, Хил. 466 I 16 кств у И накнадно дописано 
изнад реда 17 трок] двои (!) С I н а 1 нема Ρ I 18 и2 нема Ρ I 19 ρεκωε шт(к) стрАим нема гр. I 20 
рождвшин С ! 21 с е нема Palm. 205. Zepi I [и2] је дитогр. настала грсшком писара I 24 после ДКЦЈН v 
Patm. 205. Zepi следи έηυνος I н иж кшеЈ ввп п вше (!) Хил. 466 I 25 си соутв нема Patm. 205, Zepi I 28 
c e- нема Patm. 205. Zepi I 31 с х о дец ј еи ] с вд^ц ј еи грсшка инсара М, гр. καταγόµενοι I 32 ιι нема Ρ I 
32-33 pcKtiJE κ ο (λ4)ιιδ нема гр. I 33 κ ο (λ4)ιια конј. према Р С М
1 Остављам изворну реч прејемник (iipiiKAiiiiiKh, гр. διάδοχος, лат. successor) која значи и ча- 
следник, али више у смислу правни следбеник.
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οχοΑίψΗχι». npocrkiE 1гккои и оудо- 

Biiiie д о с т и ж е нш е с т е п е н ем к . коиждо
3 Г.0 ΕΗχίι ЛИЦВ СТЕПЕНВ ствдрд|£тв. и 

просто КЛИКОЖЕ рОЖДЕНИИ. И ТОЛИКО 
CTEIIEIII1H. НЕО\'ДОБ1гк|Е ЖЕ И IIE СКОрО"

6 рдслхотрвно IECTK ωγψιιχΒ w t (b ) стрд- 
tlld СТЕПЕПИИ WEpliTEIIHIE. П6д(о)вД1£Т 

БО НДЛ\К НЕ BBCKOpk ТЕЦЈИ НД COVl|IEI€

9 Шт(в) стрднм ЛИЦЕ. 1Њ ίΐρΐιΕΟΙΕ TEOpiITH 

ККСХОЖДЕНШЕ IIA ΚΚΟχΟΑΕψΙΙΙΕ ДОНВД^ЖЕ 

Пр^ДћСТДВИМћ WIIO 11ови| Ιιι'η ο ιε рОЖДЕ-
12 IIIIIO СО\[ЦЈЕЛ\Оу шт(в) стрднм. II ТДКО СЕ 

WKpliTBUJE СНИДЕЛХВ НД Вкг4ИСКД1ЕЛ\О1Е 

ЛИЦЕ 1ЕЖЕ Wt (l ) СТрА1Њ1. И ΤΑΚΟ ВСД

15 1ЦВЧИТА1ОЦЈЕ рОЖДЕШИД СВВИрД1ЕЛ\Д1Д. СЕ 
OlfBO НД БВСХОД-к СЕ ЖЕ И IIA СХОД^.

КО1ЕЖДО БО рОЖДЕНШЕ Ек WCOBbtli СТЕ“

18 п е н и в’чи1пд1Е творит' число. и w οχο- 

ΑΕψΙΐχΚ OlfEO ΟχΑΟΕΙΙΟ IECTL· СЕ. ГДКОЖЕ 
CE. с(м)нБ Л\ОИ КОТОрДГО IECTL· СТЕПЕНЕ.

21 A^L· ρΟΑΙΐχΚ с(м)нд. СЕ 1ЕДИНО рОЖДЕНШЕ. 

1ЕД1111Б CTEI1EHL· СТВОрИ. IlkcT ЛИ ПрКБДГО 

Л\И СТЕПЕНЕ. BII8KL· Л\ОИ КОТОрАГО Л\И

24 СТЕ(п е)н Е. A'<L· ρΟΑΙΐχΐι с(ш)нд с (м )н е ро- 

ди вноукд. СЕ двк роЖДЕНИИ ДВД СТПЕНИ 

створистд. H-kcTL ЛИ BNO^Kb втордго

27 Л\И СТЕПЕНЕ. ТАКОЖДЕ [||] 110 CEAVL· W ПрД" 

кноуц'к ii w прдџоур-к.1 под(о)вно ж е  
CEMOIf И W ББСХОДЕфИХБ. WT(h)uh Л\ОИ

30 КОТОрАГО IECTL· СТЕПЕНЕ. Л\ЕНЕ рОДИ 

Wt (0LJL·. СЕ 1ЕДИНО рОЖДЕНШЕ ЈЕДИНБ 

CTEIIEHL· СТБОри. 1ДКОЖЕ | СЕ

33 ИрБЕДГО Л\И IECTL· СТЕПЕНЕ. Д'кдК КОТО~ 

узлазеких и низлазеНих јс неко про- 
стије и лакше овладавање степенима. 
јср свако од ових лица чини степен и. 
просто. колико је рођења толико је и 

степени. Теже је. пак. и нс лако схват- 
љиво. налажење степена (код) оних 
који су са стране. Јср треба нам да 
крене.мо. нс пребрзо. на постојеће ли- 
це са апране. али најпре да сс оствари 
узлажење код узлазе/тх док не прет- 
поставимо ону узрочну (особу) рођењу 
које је са стране. те тако. нашавши то. 
силазимо на тражено лице које је си 
стрине. и тако ичбројати сва сабрана 
рођеља. То. дакле. при узлажен>у. а то 
и при низлажењу. Јер. стављање сваког 
рођења у посеоан степсн - чини број. 
А код низлазећих је. наравно. то лако. 
као ово: Којег степена је мој син? Ја 
родих сина. Гле. једно рођсљс један 
степен створи. Није ли ми (род) пр- 
вог степена? Којег ми је [степена] унук 

мој? Ја родих сина: син роди уну- 
ка. Гле. два рођења два степсна ство- 
рише. Није ли ми унук (род) другог 
степена? Исто тако [и] даље - код пра- 
унука и код прашчура1. А слично ово- 

ме и код узлазеНих. Којег је степена 
мој отац? Мене роди отац. Гле. једно 
рођење један степен створи. Тако ми је 
отац (род) првог степена. Којег сте-

2 д о с т и ж е н и к , ή κατάληψις Palm. 205. Zepi 13 бо  нема Р Μ14 тодико и инв. М. Хил. 466_ 8 с о у  ц л е  
Μ19 ирћво Хил. 466112 соуцЈОлкоу Μ I 15 се нема гр. I 18 твори Р С. творитн М. гр. ποιου | и нема 
Хил. 466 I 20 котордгс·] которадго λ µ ι СI 21 с(м)нд нема Patin. 205. Zepi «. гр. ιδού 21-24 ce 
кднно... ροΑίιχκ с(м)нд не.ма Р I 23 мои нема Patm. 205. Zepi I 24 стс(пе)не конј. према Р С М 
27 степенн Р Μ I тдкоже С, τό αύτό και Palm. 205. Zepi I 29 семоу нема Palm. 205. Zepi I 33 стеиене 
KCTh инв. P
1 Ha доњој марг. л. 276б глоса: дкдк шт(ц)цк с(м)нк кноукк прдвноук. ιυτ(κ) прдвнсукд же 
родивк! се γλ (λ γο λ )ε τ (0 се ιιρΛψογρκ (Дед. отац. син. унук. праунук. а онај ко се роди од 
праунука зове се пришчур). Иста је Гзоса, такође на доњој марг.. у С и М. a Р. Хил. 466 нсма.
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рЛГО Л\И СТЕПЕНЕ. Л\ЕНЕ роди КК'т(к)цк.

WT<h)uA ж е д-кдк. СЕ дкк роЖДЕННИ

3 двл с т е п е н и сткорнстл. к с т б оуво д кдк 

ВТОрАГО Л\И СТЕПЕНЕ. ТОЖДЕ II W Л\(д)~ 

ТЕрИ И W БДВ^. И W ΒΕ^χΚ ВВСХОДЕЦЈ-

6 И\В лхоужкскд ПОЛОу II ЖЕНКСКА. w соу- 
ЦЈИ\’ ЖЕ WT<h) стрднв! 1АК0ЖЕ рЕЧ<Е)нО 

ББ1СТБ. ПОд (о )бА1£ТБ ΒΒΧχΟΛΗΤΙΙ ΝΑ ПО“

9 ВИННОК CpOAkCTBOVf ЛИЦ6. рОЖДЕНШД 

1ЦБЧИТА1ОЦ1ЕМк. Н ПДКВ1 СНИТИ 1ЦБЧИ~ 

ΤΑΙΟψΕΛΜ» рОЖДЕНИМ. ДОНД-кжЕ прии-

12 ДЕЛ\К КК ΛΙψΟγ W НЕЛХЖЕ КСТБ ЕБ^ИСКД- 

НИ№. ΑψΕ БО ВБПрЛШАКТБ ТЕ Н^КТО 

БрАТБ КОТОрАГО ТИ 1ЕСТБ СТЕПЕНЕ. TANA-

IS ГОл)и ВТОрАГО. ПОНЕЖЕ ΒΗΕχΟΑΗΤΚ КБ 

w <t k )u o \(. с е к д и н о рождЕник w t (k ) 
\м (т б)ц а  к т е б4 к д и н б с т е п е н б створи.

18 И ΤΑΚΟ ПОНЕЖЕ WBpiiTE ПОВИННО1Е рОЖ~ 

ДЕНИ1О ЛИЦЕ СНИДИ Кк БрДТОу ПрИЛОЖИВБ 
'4vfc ΑρογΓΟΙΕ рОЖДЕНИ1Е. СЕ ДВ-к рОЖДЕ- 

•* « 21 НИИ ДВА СТЕПЕНИ СТВоЦрИСТА. НЕ ДОБр-ћ277

ЛИ рЕЧЕНО ББ1СТБ 1ДК0 БрАТБ ВТОрАГО Л\И 

1ЕСТБ CTEI1ENE ΠΑΚΒ1 ΑψΕ КТО ВБПрАША1Е-

24 ТБ ТЕ. СТрКЈИ КОТОрАГО ТИ KCTb СТЕ~ 

п е н е . гл(дгол)и |дко втордго. (!) 

ПОТр^БНО БО ТИ lECTh ВБ^ИТИ NA СВО1£-

27 го w (t 0u a . и г л (а г о л )а т и . л х е н е роди 

w t (b )u b . W<Tb)uA ж е д4д б . с е дв-к 

рОЖДЕНИИ. ТБЖДЕ Д^ДБ рОДИ М01ЕГ0

30 стригд. СЕ трии рОЖДЕНЖД Tpi СТЕПЕНИ 

СТВОрИШЕ. 1ДКОЖЕ CTphltA ТрЕТИГДГО Л\И 
lECTh CTENENE. ΤΑΚΟ И W Τ^χΚ ИЖЕ 

СО^ТБ ПО ΟΗχΚ. ТОМОуЖДЕ ВВНИМА1Е

пена ми је дед? Мене роди отац, а оца 
роди дсд. Гле, два рођења два степе- 

на створише. Дед ми је, даклс, (род) 
другог степсна. Исто то н код мајке, 
и код бабе, и код свих узлазећих му- 

шког и женског пола. А код оних са 
стране (тј. побочних), онако како би 

рсчено - трсба узлазити на лице 
које је узрочник сродства, бројећи 
рођења, па опет cuhu бројећи рође- 

ња док не дођемо до лица за које се 
(врши) истраживање (стспена). Јер, 

ако те неко пита којег степена ти је 
брат, кажи - другог. [Зашто?] Зато 
што узлази ка оцу. Гле, једно рођење 
од оца, један степен створи. И тако, 
пошто си нашао узрочно лице ро- 
ђењу, сиђи ка брату. придодавши ту 
друго рођење. Гле, два рођења два 
степена створише. Није ли добро ре- 
чено - да ми је брат (род) другог сте- 
пена. Опет, ако те ко пита којег сте- 
пена ти је (род) стриц, кажи да је [тре- 
ћег]. Јер, потребно ти је да узиђеш на 

свог оца и кажеш: Мене роди отац, а 
оца дед. Гле, два су рођења. Исти дед 
роди мог стрица. Гле, три рођења 
три степена створише. Стриц ми је, 
дакле, (род) трећег степена. Тако, 
иза оне који су после ових, имајући

1 л\и нема Palm. 205, Zepi I 6 моджнскл ποΛον и женкска. гр. άρρένων και Οηλείων I моужкскд- 
го Хил. 466 I 7 г а к о ж е ] тко Р I 9 сродкствсхЈ родвствк Μ I рожденик» С I 10 и^читд»ц1ИМ1» Р 
С Μ I исчитдк>цимк Хил. 466 I 15 втордго. п о н еж е . δευτέρου, διά τί: Palm. 205, Zepi I 17 створи, 
rp. άπετέλεσεν 18 п о н еж е ινερΊιτε нема Хил. 466 I 21 двд] и двд Р. две Μ 125 ум. втордго. треба 
трЕтигдгс као у Р С и гр. - τρίτου I в теердго Хил. 466 I бо  нема Р Μ I 28 д^кдк] род(и) д^кдв Μ I 
31 стрии Р С М, гр. ό άεϊος
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прдвилоу. м о ж еш и wnpicTM с т е п е н и  

сродкствд.
3 .ii. Κκ'/,κρΑΐΐΕίικίΜκ крдкол\к с и и ц е поке- 

лккдилмл. w κκοχοΑΕίµπχκ оуч;о и ιιπχκ- 

ХОДЕЏИХК. ДО КОНЦА GpAKh BK^GpAIIEHh

6 IECTK. Д1|1Е И Wt (l ) ^ΑΚΟίΓίΙΚίχΚ COVTh 

БрДКОВК. IIE МОЖЕТК БО НИКТОЖЕ IIOIETI 

CBOIEIE БАБћ1. НИ CBOIEIE BIIO^Kbl. ΑψΕ рОД- 

9 ΙΙΜΙΕ соутк. Αίµε и творЕнкиЕ. Αίµε пдчс 

и творЕншЕ рА|’4др41ши с е ит>рд7,ол\к 

САМОВЛАСТПА. ПОСрДЛ\Л1А1ЕТ‘ БО СЕ О^БО 

12 Ap^BHIEIE Д4ДД ПрО^БАНИ«.

.г. И поср^д-к ЖЕ СМрЦЈИИХБ w t (k ) стрд- 
NK1 ЛИЦК. 1ЕСТБ нккои ΒΚίζΒρ AII №НИ №.

15 Брдтд Л\О1ЕГО ИЛИ CECTpKI ΛΧΟΙΕΕ ДКЦЈЕрК 

ПО1ЕТИ ΜΙ. БЕ^АКОННО 1ЕСТБ.

.Д. Hb Illi BIIOlfKbl Брдтд Л\О№ГО ИЛИ 

18 СЕСТрШ. АЦЈЕ ЧЕТВрБТААГО Л\И lECTb СТЕ"
ПЕНЕ. НЕ Л\ОГО\( Ι1ΟΙΕΤΙΙ ЖЕН^.. ТАКОЖЕ НИ 

Αΐιψερε стркпл λ χ ο ιε γο и л и т е т кш . рекшЕ 

21 БрАТОуЧЕДБ! ΜΟΙΕΕ. Hb НИ c(bl)tlb Л\ОИ

СТрБПА Л\01ЕГО ИЛИ TETKbl. HHOVKH1 IIE 
ЛХОЖЕТБ I1OIETI1. СИИ БО Гл(дГОл)|ОТ СЕ 

24 Β'Τ0ρΗΙ1ΒρΑΤ0γ4ΕΑΗ.

.E. Nb НИ ПО Ц|(тк)ци и л и п о л \(а )- 
т (е)р»1 TETKbl. АЦЈЕ II TBOpEllbl coyrb НЕ 

27 МОГОу ПО1ЕТИ. ПОН1ЕЖЕ МАТЕрИННБ 4HHb 
BAVklOTb. II ΚΑΚΟ ΠρΗΛ0γ4Α№ΤΚ CE TBO~ 

pEII-kll EblTB ТЕТЦ’к. 1ДК0ЖЕ CE Д-кдБ 

лзте зо л\ои по ш(тк)ци. HAxtiE с(м)нд || л\о- 

ιε γ ο w (t 0i|a . и ιιριιίΕτκ штроковицор 

irkKoyio. и CTBopi io вк ΑκψερΕ л\ксто.

на уму исто правило. можеш наћи 

степене сродства.
2. Забрањеним браковима овако 
одређујемо: Код узлазеких и ннзлии.’· 
hux. дакле. брак је докраја забрањен. 
ако и [ни]су од законитих бракова. 
Јср нико не може узети своју бабу. 
ни своју унуку. било да с\ рођсни. 
било и усвојене: било да се усвојење 
и особито разрешило начином само- 
властности. јср се посрамљује старо 
називање деда.
3. А и ич.међу лица која су са сшринс. 
(тј. побочна), постоји нека Јабрана: 
Безаконо је да узмем кћерку мога 
брата или моје сестре.
4. Али ни унуку брата мога или сес- 
тре. иако ми је (род) четвртог степе- 
на. не могу узети за жену. Такођс ни 
кћсрку мога стрица или тетке. однос- 
но моје братучеде. Али ни син мој не 
може узети унуку мога стрица нли 
тетке. јер се оне кажу - другобрату- 
чеде.
5. Али ни тетку по оцу или по мај- 
ци не могу узети. ако су и усвојене, 
јер имају матерински положај. И 
како се догађа да тетка буде ус- 
војена? То је као да мој дед по оцу 
има сина мога оца и узима неку 
девојку те је усваја наместо кћерке

1 BhiiiiMAK» Хил. 46614 w нема Хил. 466 15 вракк нема М 16 а ц је ] и а ц је  Р у.м. д ц је н . у Palm. 205. 
Zepi καν µή 19 п д че . гр. τά µάλιστα I 10 творЕник] с%творсн*1Е Хил. 466 11 c imo b a a c t ia  opi .-jei. 
црта Μ I 12 ум. ApiBiwiE, у Patm. 205, Zepi τη νυν ή πάλαι I ιιρο^ΒΑΗΗΐί, rp. πρυσηγορία ж е  нема 
Хпл. 4661 16µ ι нема Palm. 205,Zepi I 17 .д.] .г. (!) P I ΒΗβγκω. rp. τήν έγ/όνην (једн.) 17-18 ум. 
поновљеног врдтд мокго илн сестрм. у Palm. 205. Zepi τούτων I 18 а ц је ] ΑψΕ и Р С М и rp. - 
καν I 19 жЕн к. rp. προς γάµον I женоу Хил. 4661 т а к о ж д е  Р С М, Хил . 466 I 21 БрдтоучЕдм. гр. τήν 
έξαδέλφην (једн.) 122_ΒΗοχκω, гр. τήν έγγύνην (једн.) I ум. поновљеног стрии мокго идн т е т  κ κ ι . 
у Palm. 205. Zepi αύτών I 24 в торннврдтоучЕди. rp. δισεξάδελφοι I 25 ,ϊ.] .д. (!) P 26 тггкш. rp. 
τήν Οείαν (једн.) I творЕнв« P С М Хил. 466 I 27 м(а)т(е)рмж Р Μ I 29 нкоже] ако С i 32 н 
CTBopi... rtikcTO нема Palm. 205. Zepi
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и л\он оуво \\’(тк)цк ^овкшЕтк ιο с е с - 
τροκ>. А^к ЖЕ ΤΕΤΚΟΙΟ.

3 .2. ТДКОЖЕ НИ ΒΕΛΗΚΟΙΟ TETKkl ΗΕ Λ\Ο~ 

ΓΟγ ПОКТИ. СЕ ЖЕ lECTk Д-кдл ΛΧΟΙΕΓΟ СЕ~ 

CTpkl. Al|JE H TBOpEHAIA KCTk. П0Н1ЕЖЕ 
6 BABkl HAVklETk 4HHk.

Соут’ ЖЕ И ДрО^И врлци. HE Ck ογ- 

'^OA\k СрОДкСТВА. БЛИ^ОЧкСТВОМк1 ЖЕ 

9 Bk^BpAHiAKMH ТВОрИТИ. БЛИ^ОЧкСТВО ЖЕ 
КСТк СВОИСТВО ЛИЦк. WT(k) ВрАКОВк 

НАЛ\к СкЧЕТАНО СВ*кнк СрОДкСТВА. 1АК0ЖЕ 

12 CE ΗΕ Λ\0Γ0γ IlOIETH AkipgpE ЖЕИк! ΛΧΟΙΕΙΕ.

1 и нема Р С М. Хил. 466. гр. има - καί I ^о в еш е  Μ I к>, y Palm. 205, Zepi αυτήν θετήν I 3 ,s.] .E. (!) 
P I Тдк о ж д е P C Μ I β ε λ η κ ο ιε  P C M, Хил. 466 I 4 λ ιο ιε γο ] mo k  C I 7 c e нема C, гр. има - διά I ум. 
οχ^οΛίΕ. y Patm. 205, Zepi θεσµόν (вероватно ум. δεσµόν) I 8 бл и^о ч е с т в о л \к . гр. διά άγχιστείας I 9 
вк^Брдшдктк P I b a h ^w mk c t o  Хил. 466 I 10 своиство, гр. οϊκειότης 112 с е  нема Patm. 205, Zepi 112-13 
ум. дкцЈЕрЕ... моужд. y Palm. 205, Zepi τήν προγόνην I 13 ни, ή y Patm. 205, Zepi I 15-16 ум. ни 
ΒΗογκυ... λ \ο №Ε. y Patm. 205 Zepi προγόνην ή νύµφην, και προγόνη µεν έστιν ή έξ άλλου ύυγάτηρ και 
έγγόνη και προεκγόνη της γαµέτης µου I 16 пр-ћвноукЕ! Хил. 466 I 16-17 ум. ни ж е н е1...К№, y Patm. 205. 
Zepi νύµφη δέ ή του υίοϋ και έγγόνου και προεγγόνου γαµέτη I прквЕноукд Хил. 466 118 ж е ] ж е н и C I 
19 л \(д )т (е)рн н е  C I л \(д )т (е)рн е 1и  Хил. 466 122 к »ж е  нема Μ I 25-26 ш ж ен и c e C128 w b a  бо , ή µέν 129 
eu ж е . гр. ή δέ I сии P C М, Хил. 466 I h mIie ^t e ) Хил . 466 130 ум. Скродиии. y Patm. 205, Zepi Και ό φυ-
σικός (φυσικός έπί τέκνου: έξώγαµος) I Скроднк1н] И ршднк1и Хил. 466 I 31 рождкшоук» с е Хнл . 466 
1 ба јц о чбс т в о  (гр. άγχιστεία) је блиско сродство које није крвно, исказано као саатство, свој- 
cuieo. својта или својдба, а познато је и као пријатељско или својачко сродство; оно настаје 
између породица по женидби или по удадби.

К>ЖЕ рОДИ WT(k) ПркВАГО Л\О\(ЖА. НИ 

СНк\к1 К№. рЕКШЕ ЖЕНИ c(kl)nA IEIE ИЖЕ 

15 \мт(к) ПркВАГО Л\оужд. НИ вноукк! НИ 

ΙίρΑΒΗΟγΚΒΙ ЖЕНк! ЛХОКЈЕ. НИ ЖЕНк1 ВНО\[- 

КА НИ ΙίρΑΒΗΟγΚΑ »€»€.

18 ,И. НИ ТкЦЈЕ ЖЕ ЛХО1Е1Е НИ Л\(а )т (е)рЕ 1Е1Е 
ΗΕ ΛΝΟΓΟγ ПОКТИ. ПОНКЖЕ Л\(д)тЕрИИ | 

чинк илгккЈТк.

21 Ни ДкфЕрЕ ΠΟγψΕΗΙΙΙΕ Л\НОК> ЖЕНк!.
К>ЖЕ ПО Шт(к)пт[ЦЈЕНИИ Ск HN^AAk Λ\θγ~ 

ЖЕЛ\к рОДИЛА БО^ДЕТк.
24 .1. НИ W<Tk)l|A МОКГО ИЛИ БрАТА WBpOlf-

ЧЕНИЦЕ ΗΕ ΜΟΓΟγ ПО№ТИ. ΑψΕ И НЕ кМЖЕ~ 
НИШЕ СЕ ИЛ\И. ГАКОЖЕ НИ ТВОрЕНААГО c(kl)- 

27 НА САЛ\ОВЛАСТНАГО ЖЕНк1. СТВОрИВкШ ΙΕΓΟ 
TBOpEHkUl WT(k)lJk. НЕ ПОИЛХЕТк. WBA 60 

ΜΑψεχΒΐ. cita ж е εΗκχκι чинк илгккггк.

30 .AI. СкрОДНкШ БО WT<k)uk. НЕ ПОИЛ\А“ 

КТк кмт(к) Блоудд рОЖДкШНЕ CE KAAOIf 

ДкЦЈЕрЕ. КСТкСТВОМк БО ПрАВЕДНОК И

па мој отац, дакле, п>у зове [усвојс- 
ном] сестром, а ја - тетком.

6. Такође ни велику тетку пс могу 

узети, то јест ссстру мога дедс, ако јс 
и усвојена, јер има положај бабе.

7. Постоје и други бракови који су, не 
свезом (крвног) сродства, већ сват- 
ством забрањени да се склапају. А 

сватство је својство које нам је при- 
појено из бракова, ван (крвпог) срод- 

ства, као што је ово - да не могу узети 
кћерку моје жене, коју је родила од 

првог мужа; нити снаху њену. односно 
жену сина њеног, који је од првог му- 
жа; ни унуку ни праунуку женс моје; 
ни жену унука, ни праунука њсног.

1

8. Ни ташту моју, нити мајку њену не 
могу узети, јер матерински положај 
имају.
9. Ни кћерку моје разведене жене, 
коју по разводу буде родила са дру- 
гим мужем.
10. Ни обрученицу оца мога. или бра- 

та, не могу узети, ако се и не ожени- 
ше њима, као што ни очух не узима 
жену пасторка кога је учинио само- 
властним, јер имају положај - једна 
маћехе, а друга - снахе.
11. Небрачни отац не узима своју 
из блуда рођену кћерку, јер се по 
природи гледа оно што је праведно и
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Бл(д)гОЛ'к||11О1Е Bb κρΛίιΊίχκ смотриит 

с е . τ α κ ο β α ια ж е и ш рлБКстклм» влг<о- 
чвств!».

.ei. Не т к к м о  ш (т к )ц а  МОКГО III» II Д-к- 

ДА И пр-ћд-кдл Λ10ΙΕΓ0 ЖЕНА. Λ\ΑΐµεχΑ 

лмгк Гл(дГОл)|ЕТ СЕ. И Kh'4r>pAIIIAIiT ΛΜΙ 

СЕ ПО1ЕТИ 10. Αίµε Η ΛΜΙΟΓΟ H\b ИЛ\11ДШ£ 

ш(тк)цК Л\ОИ. НИ 1ЕДИН01Е ЖЕ 

ιιιιχκ ιιε поЦилхмр.

,П. TblJJA Л\И lECTb Л\АТИ II БАБА И ΙφΑ" 
БАБА ЖЕНк! Л\01ЕЕ. II 1111 1ЕДИН01Е ЖЕ Шт(к) 

ΙΙΙΐχ’ НЕ ПОИММр. НИ ЛХАТЕрЕ ΙΐΐκΟΛΙΙ БкГ 

b iu e ie Λ\οιεε швро^чЕницЕ. Б*кшЕ бо м и  
ТкЦЈА. III ЖЕ11к1 с(к|)нА ЖЕ1Њ1 Л\01ЕЕ. рО~ 

ЖДкПЈААГО CE 1ЕИ №т(к) ПркВААГО ЛХОуЖА. 

,Д1. Ни Λ\ΑψεχΑ NE Bb^AXETb БМВШААГО 
МОуЖА AbipEpe ЛХО^ЖА IEE. WT^b) IipbBOK 

ЖЕ11к1.
.61. GECTpbl ΛΙΟΙΕΕ Л\О\[ЖА ДкЦЈЕрЕ. ро- 
ЖДкШЕК СЕ ΙΕΜΟγ WT^h) (ipbBOIE ЖЕНк1. 

ιιοιετιι ιιε ллогоу. род1тл!А бо  ιεε илх-км 

Minib. iib ii ΑΒψερε ιεε n e ποιίΜογ.
.21. Bh БрАЦ-kxb NE TbKAXO ΠΟΒΕΛ^ΙΙΝΑΑ- 

ΓΟ. Hb II 6λ (α )γΟλ 4;Ι1ΗΑΑΓΟ. Bb^HCKAKMb. 
.Ιζί. ИИКкШ ЖЕ c(bl)llb ш(тк)цА СВ01ЕГ0 

Abl|JEp£ рОЖДВШЕ1Е CE Ι£Λ\θγ WT(b) ΒΛΟγ- 

ДА HE ПОИЛУЕТк. CECTpA 60 ΙΕΛ\θγ lECTb. 
.HI. NH TBOpEIIblll Шт(к)цк ТВОрЕНАГО 

c(bl)llA AbipEpE NH BHOlfKbl | ДА NE ПОИ" 

A\ETb.
.❖I. Illi TBOpEIIblll c(bl)Nb ТЕОрЕНААГО 

м(т0ЦА Л\(д)тЕрЕ ИЛИ CECTpbl КК. ИЛИ 

WT^b) c(bl)llA BNOlfKbl.

благолепно у браку. А тако исто о 
сватству и код робова.

12. Не само она мога. него и дсде и 
прадсде мога жсна наспрам мене 
зове се маћеха и забрањено ми је да 
н>у узмем; ако је и много н>их имао 
мој отац. ниједну пак од н>их да не 
V3.MCM.

13. Ташта ми је моје жене мајка и 
баба и прабаба: ниједиу пак од њих 
да не узмсм. Ни мајку негдашн>е моје 
обрученице. јер ми беше ташта. Ни 
жену сина жене моје. кога је родила 

од првог мужа.
14. Ни маћеха да не уз.ме бившег 
мужа кћерке свог мужа од прве 
жене.
15. Кћерку мужа моје сестре. која му 
је рођена од прве жене. не могу узсти. 
јер имам положај родитеља наспрам 
ње. али нн њену кћерку не узима.м.
16. У браковима испитујемо не само 
оно што је дозвољено. него и оно 
што је благолепно.
17. Никоји пак син да не узме кћерку 
оца свога. која му је рођена од блуда. 
јер му је сестра.
18. Ни очух - кћерку, ни унуку па- 
сторка да не узме.
19. Нити пасторак - мајку очуха. или 
сестру њену. или унуку од сина.

1-2 смотрит се] створит c e Р, гр. σκοπέΐται I 2 н нема С. гр. има - και I 2-3 ум. GrtixoMbCTBi. 
αγχιστείαςZepi. у Patm. 205 συγγένειας και αγχιστείας I 5 прлд кдл Ρ С I 7 κ>. гр. αύτάς (µ η .) i ιιχκ 
поновљено у ΡI 10 л\и нсма гр. I λ ια τ η ] η а \а т и  С I λ ια τ ιι нема Хил. 466 I 11 и нема Хил. 466 12 
ιιΊικ ο λ ιι] ιιΙικοΑίι же Μ I 13 л\и нема rp. I 14-15 ум. h i... л\оужд. у Palm. 205. Zepi ούτε τήν ποτέ 
γυναίκα του προγόνου µου I 17 ΑΕίµιρε CI 17-18 ум. дкцЈЕре л \о \-ж а . .. жени. у Palm. 205. Zepi της 
προγύνης αυτής I 19-20 ум. СЕстрм... женм. y Palm. 205. Zepi Την προεγγόνην της αδελφής µου 
рождкшоу|ф c e Хил. 466 I 21 роднтЕА1Е Μ I и е . гр. προς αύτήν I 22 ум. к е y Palm. 205. Zepi τής 
προγύνης µου I 24 г.л(л)голкнно Хил. 466 I 25-27 у.м. Никмн... истн. y Palm. 205. Zepi скраћено: 
Τήν έκ πορνείας αδελφήν οϋδετς λαµβάνει I 26 рождкиш Μ I рождкшоузо с е Хил. 466
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.Κ. ΗΕ ПОд (о )бА1ЕТК /KEtrk ИТИ ’<А c(bl)- 

НА Л\О\(ЖА Л\(д)тЕрЕ CBOIEIE. рбЖДВШАГО СЕ

3 ΚΛ\θγ w t (k ) с в о бо д н м к Αψε и w t (0- 
ДАЛВ IECTK СЛОВО.

. КА. Ни Wt (r )u K ПрИСТАВННКА. НИ СА~

6 Л\ОВЛАСтИк| GpATL·. NE Л\0Ж8ТВ HOIETH 

ЖЕН^ ПОрО^ЧЕНКИЕ CHpOThl.

.ΚΒ. И ХрЛНИТЕЛК ДКЦЈЕрЕ (!) Η^ΚΟΚΓΟ ИЛИ

9 11м 4н И1А ллоуц^ ПОВИНВНБ IECTK длв- 

жвн' бо к с т б w t (e )a a t h  с л о е е с а . и w 

илгкнии. Αψε КТО Л\НОГО Вр’кл\Е прдвилв 

12 KCTh ИЛИ Л\АЛО.
.КГ. ТвОрЕНКШ с(м)нк. НЕ ЛХОЖЕТВ ЖЕНМ

ТВФрЕИАГО СВО1ЕГО ки(т0ЦА ПОКТИ. Αψε 

15 Η НЕ ПрИКАСАКТК СЕ рОДОу И\К.

.КД. И ЖЕИА Αψε \УГЛа (г ОЛа )н А БО\(ДЕТВ 

вв пр-клкБод-кмнии. н и к т о ж е n e м о ж е т в  
18 №№ ПОКТИ ЖЕН-к.

.КЕ. 6ГДА C^TOyiETb ЖЕНА ПО МОрЖИ. И 

в тол\в сктовднии родитв иџтрочЕ и 

27М 21 №ψΕ ВВ^БрАНИТВ СЕ №И ИТИ || ^А ВТОрМИ 

лхогжв.

• КГ. ίϊψΕ сктоук>тв ИЛИ НЕ ckTO\fK>TL· 

24 ЖЕНВ1 ПО ЛХОуЖЕХВ CBOH^B. ВВ^БрАНЕНИ

ССАрТВ ВВ BpiiME сктовднигд ИТИ ^А 

вторши моужв.
27 .κξζ. ίίψε кто ΒΒοχκιτΗτκ д(-к)в(и}цо\р 

ИЛИ ВДОВИЦОу. ΝΕ Л\ОЖЕТВ ПО^СТИТИ (!) 

ККЖЕН-к. ΑψΕ И Wt (b Xu b ) ЈЕЈЕ СВ-кфАЈЕТВ 

30 И Wt (b X1©YCTHTL· ΙΕΛΧΟγ BHHOlf.

.ки. Та к о н и и ж е w t (b ) с (в е)т (а )г о
Κρ(κ)ψΕΗΜΙΑ ПрИКАЛВ Η^ΚΟγΚ» α (4)β(µ )- 

33 IJ.OV. НЕ ЛХОЖЕТК №№ ПОСЛ^ДИ ПСИЕТИ

20. Не приличи жени да иде за сина 

мужа своје мајке, који му је рођсн од 
слободнс, макар и пружио образло- 

жсње.
21. Ни отац старатеља, ни самовла- 

стни брат, не може за жсну узети по- 
верену му сироту.
22. И чувар неке кћерке(!) [треба: 
хране] или имања подлежс одговор- 

ности, јер је дужан да положи рачуне 

и о имовини; било да је ко много или 
мало времена управљао.
23. Пасторак не може узети жену 

свога очуха, ако се и не дотиче њи- 
ховог рода.
24. И ако жена буде оптужена за пре- 
љубу - нико њу не може узети за же- 
ну.
25. Када жена тугује по (упокојењу) 
мужа, па у тој тузи роди дете - и ве- 
ћма ће јој се забранити да пође за 
другог мужа.
26. Било да жене тугују или не тугују 
за мужевима својим, спречене су да 
за време туговања иду за другог му- 
жа.
27. Ако ко отме девојку, или удови- 
цу, не може је [узети] за жену, ако се 
и от(ац) њен сагласи и опрости му 
кривицу.
28. Тако ни онај ко је од светог кр- 
штења примио неку девојку, не може 
њу после узети за жену јер му је

1-3 ити... своБОДНкие. у Palm. 205. Zepi του ίδιου πάτρωνος γαµεϊται άπελευύέρω αύτοϋ 13-4 Αίµε... 
слово има Palm. 205 - καν άποδω τούς λόγους, a Zepi у нап. 41 14 слово. гр. τούς λόγους (мн.) 15-6 
с а л \о в л а с т 'н м  у Palm. 205, Zepi συνυπεξούσιος I 6 срдтв, гр. αύτοϋ αδελφός I 8 двцЈери (!) Р I 
ΑΈψερε Хил. 466; ум. Ahipepe (!), у гр. της γαστρός I 9 и м ђ н и м , гр. τής ούσίας I лхоуц-к. гр. τή 
κωλύσει I 10-11 н w им-книи нема Palm. 205, Zepi I 11 ум. Αψε кто, у Zepi καί άδιάφορον εϊτεΊ 
кто нема Zepi: Palm. 205 има - τις I 14 w (t b )u a с в о и г о и н в . С I 16-17 ум. И ж е н а ... 
ιιρ-клкжод-кгании. у Palm. 205, Zepi '0 έπί µοιχεία γυναικός κατηγορήσεις I 18 поити ιειε инв. С I 
**] ί» Хил. 466 I 20 и нема Ρ Μ. Palm. 205. Zepi I 21 вторми] дркгми Хил. 466 I 21-22 вв^врдн- 
итк... моу-жк. у Paim. 205. Zepi κωλύεται γάµω προσελόεϊν I 24 Λ\ογ>κιιχι» Ρ 125-26 ити... лло^жв. 
гр. γαµεΐσΟαι I 26 вторми] инв Хил. 466128 вдовицоох] ογΑ0Βΐιµογ Ρ Μ I ум. nofCTHTH (!). треба 
ιιο κ τ η  као у Р С М и гр. - γαµεΐν I 29 ωτ(κ)(µκ) конј. према Р С М н гр. - πατρός I 31 .ки. нема 
С Μ I Та ко н и  нема Palm. 205, Zepi I Та к о  н и ] '<а к о н и  (!) М, Хил. 466 I ни и ж е ] и и ж е  Р
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ЖЕ1|к IAK0 дмри 1ΕΛ\θγ ISCTb. Hh НИ 

л\(д)т(е)ре ieie не м о ж е т в покти. h i 
3 дкцЈЕре ιειε. Hb ни c(bi)iih иго. п о н еж е

НИКАКОЖЕ ИНОГО Tb 116 МОЖбТК KbBECTH
Kb WT(04hCuiiH Л1ОБВИ. и прдвЕдно 

6 lECTb Брдкоу Вb^fipAIIЕНИΙΕ К' TAKOBOMOV 

cboifzoy. и л гж е б(о г о )в и ХОДДТДИСТВОу- 
Ιφψογ д(о\[)шЕ H^b СВВ‘К8ПЛ1ДК>Т’ СЕ.

9 Грднк .И. W ИСПрДВЛЕНИ! k Iu ia 1

1 Жбн"кЈ ЖЕИоу Хил. 466 I ΚΛ\ογ] моу Р I 2 κκ] ί» Хил. 466 i н е л\0ЖЕТћ покти нема Palm. 205 . Zepi
4 t e  нема Р. Хил. 466. гр. ούτως I 5 кк нема Palm. 205. Zepi I 6 вкџфАНЕник. гр. κώλυσιν к 
тдкоколхоу, ώς ό τοιοϋτος Patm. 205; προς τόν τοιοΰτον Zepi I 7-8 χοΛΑΤΑίιίΤβογκ'ψΕ Ρ Μ 8 д(огпид 
Хил. 4661 {ΚΒΚκογπήΐΑίοψογ СI сквнкоуплиет с е Хил . 46619 .ii.] w c a mia  ΡI w ислрдвлЕНН1. гр. ίίερϊ 
δικαίου 110 Оуц1нЕНАДГо] Оц^н е н а г о  Μ I 12 а ц је ] Αψε н Р С М. Хил. 466 гр. καν ' 14 β ϊη α  нема гр.
15 Бк^рдстЕнига] н b u ^a c t e h h ia  Р С М. гр. και αϋςησις I и1 нема Р С. гр. има - και ιιο λ ο β κ η κ ι] 
п о а ш ж е нш  Хил. 466 I 16 тдд] тк орт.-јез. црта Μ 117-18 ум. w t (k )... скотд. у Palm. 205. Zepi των 
θρεµµάτων I 19-20 число ιφκΒκιχκ. гр. τά πρωτότυπα I 20 а'т(к)ллгд1Е w t (h )a k 'V4a e Хил. 466. гр. 
ύποβάλλων 121 w t (k ) новорождЕни^к не.ма Palm. 205. Zepi I 23-24 ιντ(κ)ψ£ΤΗΤΒ c e . rp. ζηµιοΰται I 
25 ум. н, у Palm. 205, Zepi οϋ 126-27 iiAvkiniM. η), τά πράγµατα 128 Biiiunnui чдок(-к)кк] в к н4ш  н н к к  
С. ι ρ. εξωτικός 1 30 кнпроснтк Хил. 4661 Б"кдо\* прнимЕтк. гр. έκκινδυνεύει
1 В. напред стр. 11. нап. 3. Као што постоји породично право. или орачно право. тако треба да 
постоји и веновни Γιραβο. ~ В. напред стр. 2. нап. 1. ' В. дал»е стр. 102. нап. 1.

.А. Оуи^НЕНДДГО в-кнд. ДЦЈЕ ПОГИБНЕТВ

ЧТО. лхоужк пдгоувоу llCHAblllAIETb. ΑψΕ 

12 оулхргIтв скотинд.2 д џ е  [ιι] ж е н д  pir<bi ρΑ'ζ-

Αερ(ε)τκ µΐιιογ дд в д а с т б.
.ii. Нец^ш ен а г о ж е β ϊιια и приБМткд3 

15 ΒΒ'4ρΑ£ΤεΐΒ1ΙΑ И IlOAOBMHbl ЖЕНА ZPHTb. и
тдд ΒΕ!ζεΛ\ΛετΒ шт(0 рдБк рождкшги с е  
д-кти. плодш ж е и рождЕник w t (0 

18 WBblJb. И WT<b) ИНОГО СКОТА ЛЛО^Жћ

ΒΒ'^εΛΧΛετκ. npbBOiE о^бо η ε π λ β η ια ιε чи -
СЛО npbBbIXb. И кит(к)лАГД1Е Bb O\(A\bp- 

21 ιυιιιχκ a v Lc t o  w t (b ) новорождЕнм^ и 

iipnBbiBbiuii\-b. Αψε ж е пр-кждЕ Брдкд 

оулхр-кшЕ iiiiKAiA. Βρ^ιιιειιυχ' ж е н а  WT(b)- 

24 ЦЈЕТИТВ CE.
.Г. Брдко\р НЕ BblBUlOf. И (!) AAHbIMb ц-k-

HOIO НЕ O\,'H'kllEtlOA\b €0γψΕΛ\Ε. Hb Им!” 

27 НИ1Е ЖЕНА KbClipHIEAAAETb.
.д. ίίψε вн-кшнии члов(41)кк ш бе ц ја в н

СЕ ДАТИ B-kllO. ΚΜΒΗΗψΑΐετ' лхоужв ΙΑΚΟ 

30 НЕ BblipOCHBb Б^доу lipilHMETb. Αψε мр-

БО ΝΕ 110 ДАрО\р ΜΒΕψΑ СЕ. ТОГДА БО M0\f- 

ЖА ПОЦЈЕДИМВ. NE OlfTpbrilJA CE НА 110" 

као кћерка. Али ни мајку њсну не мо- 
жс узети. ни кћерку њену: али ни син 
његов. Пошто ништа друго не може 
тако да поведе ка очинској љубави. 
правична и јесте забрана брака при 
таквој свези којом се. Божји.м посре- 
довањем. њихове душе спајају.

Грана 8.
- О веновном праву1 -

I Ако од процењеног вена нешто 
страда. муж пггету намирујс: ако уги- 
не скотина2. [и] ако жена одсћу поце- 
па - цену [њихову] да да.
2. А од непроцењеног вена. жена гле- 
да и пораст и у.мањење ΰριιόιιιΤικα ': та 
ће и децу која се од робова роде узс- 
ти. А плодове и прираштај од оваца и 
од другог скота узима муж. најпре. 
наравно. попуњавајући број првих и 
стављајући. на место угинулих. од 
новорођених и приплођених. Ако пак 
пре брака неке (скотине) од проце- 
њених угинуше - жена је на штети.

3. Кад се брак не оствари. жена при- 
ма и(!) [треба: не] цену оног што је 

дато и процењено. него ствари.
4. Ако човек са стране. који је обећао 
дати вено. осиромаши. штету сноси 
муж јер није затражио. (Ово). нарав- 
но. уколико није по основу поклона 
обећао. јер мужа ћемо поштедети 
тада ако се није (већ) упустио у по-

83



ЛОЖЕНИК ΑΑΚΜΚίχΚ. ПОНЕЖЕ И ДАроуНЈ- 
ЦИН ДО ШВОГАЦЈЕНИШ WCMf 11ЖДАКЈТВ СЕ.

3 .6. ЛфЕ ШБЕЦЈАКТ* CE КТО ДО CKON4ANHIA

КДИНОГО Λ’ΚτΑ ДАТИ к-кно. a 4iT0 4TETL 

CE НЕ WT<b) a (g )h E BblipOUJEHHIA Hb WT<b)

6 СТВОрЕНША ΒρΑΚΟγ.

.<?. ίΙψΕ ВОЛЕК* CAAXOKAACTHbltE ΜΟΚΙΕ 

ДМ|1ЕрЕ. ВДАЛ\В Β ДАрВ ДАрОВАНМ 1ЕИ Wt (b )
9 Л\ЕНЕ. НЕ A'<b Hb САЛ\А ВДАВШИ AVHHTb СЕ. 

СЗт(в) в*кноввнАго илгкнша коу-

ΠΛΕΗΑΙΑ. ВСА B^HOBHAIA CO^Tb.

12 .И. Ид^ЖЕ ТЕЖКОК ИОТћнИК ВрАЧНО1Е. 

Т«[ И в-кно П0д (о )бА№ТВ BbITH. ВБСКО- 

Р"к ЖЕ ΟγΛλ’ρϊυογ w (t b )u ©Y. с (м )н о в и
15 США ПрИ^ОДЕТ’ 1АКОЖЕ И Д^ТИ Η ЖЕНА.

.·<>. Γλ (α γο λ )ε λ \α µ соутв. ПОТр^БНДГА 

1ЦДА1АНИ1А ΤΟ ΠρΑΒΛΕΗΗΙΕ O\fA\AAIAKTb β4~
18 ΗΟ. СЕ ЖЕ tABAtAKTb. ГАКОЖЕ Л\Ф\[ЖЕВИ 

πp'kдpbЖAτи с е л о или MECTb кго. дон- 

Д"кЖЕ Bb^METb ПОТр-кБНО« ИЗДАМНИК.

21 АЦЈЕ ЖЕ ПО ЧЕСТИ Bb СЕЛО ИЗДАМНО EblCTb 

ΚΑΗΚΑ ЖЕ Б'к ДОСТОИНФ. O\fCTABAtAKTb СЕ 

BbITH вкнОЕНОК СЕЛО. Αψε ДО СКОН ЧА-

24 НИГА Л"ктА НЕ BAACTb DOTpiiSHbl^b И^ДА" 

НИН. Αψε жг BCA^Tb Cb I C8AOA\b и илгк- 

НИК. Bb E-ktl-k ΗΛ\4ν ΗΚ O\fA\AAIAKTb ce.

27 положив ши жг жгн*к и зд а !а н и 1А. ЦЈврд- 
THTb се сгло Bb в-кно. мгждслр жг си- 

HAAb Bb^EpAHtAKTb Се ПрОДАМНИЕ КГО.

30 TpAHb .·£. G3 ш т (в )л \’ц је н и 1 β4η α и τε- 

жгстии кго.

.A. CbCTABAbLLIOV се БрАКО\(·. и κε рдспоу- 

33 ц ја к >ц ји се ЖЕн-k. м о ж е т к в^но сил\и

лагање онога што је дато, зато пгго се 
и дароватељи осуђују до обогаћености 
(тј. до границе да им богатство пе будс 

угрожено),
5. Ако ко обећа да ће до окончања јед- 

не године дати вено. година се рачуна 
не од дана просидбе, него од склапања 
брака.
6. Ако вољом самовластне моје кћерке 

предам даровани њој с моје стране дар, 
сматра се да нисам ја, него је сама дала. 
7. Оно што је од веновног иметка куп- 
љено - све је веновно.
8. Где је имовинско брачно (стање) те- 

шко, и ту вено треба да буде. У случа- 
ју кад отац убрзо умре, син то испуња- 
ва, као и (његова) деца и жена.
9. Изрека је: „Потребни издаци по 
праву умањују вено“, а то показује да 

муж задржава њиву, или њен дсо, док 
не узме потребне издатке. А ако је по- 
себно у њиву утрошсно онолико коли- 
ко је вредела - престаје бити веновна 
њива уколико до истека године не да 
потребне издатке. Ако пак са њивом 
буде и новац у вену - новац се умањује. 
А кад жена положи издатке - њива се 
враћа у вено. Међутим, пак, забрањује 
се његова (тј. вена) продаја.

Грана 9.
- О потраживању вена и н>еГових 

терета -
1. При склопљеном браку, и док 
жена није разведена, вено се може 

1 ДАКАМЈХк. гр. τόν δωρησάµενον (једн.) I 1-2 ДАроук>цЈЕи, гр. οί δωρούµενοι I 2 wcoraqjEHuia, гр. 
ευπορίας I 3 ш бец ја г о т ' c e С I 8 в ддрк ддрованм у Patm. 205, Zepi τά δωρηΟέντα (мн.) I ддровдн- 
ндд Хил. 466 I 9 сдмд, гр. αυτή I 10 η µ Ιιµ ια . гр. χρηµάτων I 11 всд нема Patm. 205. Zepi I 13 в-кноу 
Р С Μ I 14 с(м)ноки] c (b i)h w b h  ж е  Хил . 466 115 приходЕТк у Patm. 205, Zepi έπονται (у нап.12 „В: 
έπεται”) I 16 Γλ (α γο λ )ε λ \α ια с о \'т к . у Patm. 205. Zepi Τό λεγόµενον, δτι (једн.) I 17 то прдвлЕНИК, у 
Patm. 205. Zepi τω αύτω δικαίω I 18 лммркЕви] л\<л(ви (!) С I 19 с е л о . гр. τόν αγρόν I 21 по ч е с т и , 
гр. κατά µέρος I ч е с т и ] чв с т и  С I и-^ддно Хил. 466 I 22 et] бо  (!) Р, гр. ήν I 24-25 >ц д д 1а ш 1>< Р С 
М, Хил. 466. гр. τάς δαπάνας I 25 а ц је ] а ц је л и Хил. 466 I 25-26 им4ник, гр. χρήµατα I 26 
Λ'ΛλΑΛΙΑΙΕΤ СЕ ИЛгкнИК ИНВ. Р I 27-28 СЕЛО ииврАТИТ СЕ ИНВ. Μ I 30 .£.] ДЕВЕТА1А Р I 30-31 т еж е - 
стни] η µ 4η ϊη  Хил. 466 I 33 м о ж е  М
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виндлли и^ддвдти се. м к о ж е с е дд
и CKoie дд ιιη τ Ικ τ ι*. дд с е л о довро κογ- 

3 ПИТк. ДА ΗίζΓΙΙΑΗΑ ВМВША \у(тк)цА Крк"

Л\ИТК. ИЛИ Л\оужд. ИЛИ КУБНИЦЈАВКШОук> 

Брдтик».

6 .в. Моужв и оувогк c b ih . все вНкно дд- 

ТИ ДЛБЖМЊ lECTb.
,г. ЛЛоужн ПОВЕЛ-квАИ дроугомоу Ц-к- 

9 KOMOIf вддти βΊπ ιο . сдл\к оув^рджт' с е  
CHIE ВБ^НЛ\Д1Е.

.д. Tl c t l  w t (b ) ^е т и . и женд w t (b ) 
12 Л\0уЖА ИСТег4А1ЕЛ\А. BillA w н е л \ж е ввпро-

ШЕНИ ББ1ШЕ. ПО Aldipii БОГАТКСТВА Н\Б 

а’СОуЖДА10ТБ СЕ.

15 .£. Вкпросивми '<ЕТИ СВО1ЕГО. ДА в-кно и 

ддрк СЕ БО^ДЕТБ ДБЦЈЕрИ ИГО. НЕ ΤΒΟ" 
pilTL· Д8'кл\Д ПОВИН НА СВО1ЕГ0 НАСЛ^дЦ- 

18 НИКА. НБ 1ЕДИ1Ш ThKMO ВВ^ИСКАКТБ СЕ.

и ж е Αίµε годк бо \(д е т б ил\в.
.2. ΠψΕ СВ^ЦЈДНО Б0\(ДЕТк. БЕСБЧЕДИГД 

21 рдди Л\О\[ЖЕВИ оудркждти Β^ΙΙΟ, И Б^- 

дедр ПОДКИМЕТК ЖЕНА. С HA^HMOML·1 Д-к- 

тицЈЕллв. л х н и т б с е пр-кждЕ л \(а )т (е)ре  
24 СЛ[Л\БрБ Д^ТИЦЈБ. И ПрИЦЖр^ЦЈЕТК Β^ΗΟ 

моужк.

1 виндми нема Р М, гр. има - των αίτιων I »г^ддкдти се, гр. καταβάλλεσΟαι и κενοΰσΟαι! да] и 
ДД Х11Л. 466 I 2 СВОИ ДД ΠΙΙτίΐίΤΙ»] СВОК> ДА ΙΐρϊΐΙΛΙΕΤΚ ХИЛ. 466 4 WBHHIUAKHUJEE ВрАТНЕ Χ1Ι.Ί. 466 
6 в с е в-кно] Bbcoif πρϊκϊογ Хил. 4661 6-7 длвж нк «(тв) всс к4но длтн инв. С 7 длкжднћ орт - 
јсз. црта Μ18 повел-квдк. гр. έτπτρέπων 19 в-fcno вддтн инв. Μ 11 ·<ΕΤί Р М ! 15-16 к кно с е и длрк 
Μ I 16 ддрк. λεγάτον Palm. 205: ληγάτον Zepi I 20 воудЕтк] бк к (т к ) Хи л . 466 21 оудркждти] 
дркждтн Хил. 466 I 24 npiiwcp-kipETb. гр. κερδένει I 26 рдскотордвшн с е . гр. κατ’ άψιµαχίαν 28 
AiOBKBb. гр. την φιλίαν 129 w t (k ) η ε κ  нема Palm. 205, Zepi I 30 пдки нема Palm. 205. Zepi 32 с в е ц м  
c e ] свЕЦЈактк P C M. rp. συνεφωνησε
1 Задржавам изрз нази.иче. настао од нд'<нл\к (гр. ενιαύσιος), ум. јсдноГодитњчк.

,’ζ. ΠψΕ ЖЕНД рдскотордвши СЕ. ПО1£Л\- 

27 ши д-ктии ЦГПДЕТБ w t (0 моужд. WH

ЖЕ ГДКО ИСКЕПО^И Л1ОБКББ №№. (Β^ψΑ~ 

IETU НЕ ИСТЕ'<АТИ Wt (b ) HEIE Β^ΗΛ. ΑψΕ 

30 ПДКБ1 WEpATHTK CE K ΗΕΛΧΟγ. HE ТВрВДО
СБкцЈДШПЕ.

,И. ΠψΕ ΚΤΟ СВЕЦЈД СЕ с е т в с т е м б с в о - 
33 ИМБ. ДА ДЦЈЕ ПрИЛОрЧИТВ СЕ ΚΜΟγ. BpAKh 

утрошити (услед) ових узрока. као 
што је то: да (жена) себе и своје хра- 
ни: да добру н>иву купи: да прогнаног 
оца храни. или мужа. или осиро.ма- 
шену браћу.
2. Муж. будуКи и убог да је. дужан је 
све вено да да.
3. Муж који дозволи другом неком да 
да вено, узимајући га. сам се иовери- 
ва.
4. Зетов таст и жена (његова). од ко- 
јих муж потражује вено за које се до- 
говорише. осуђују се по мери богат- 
ства њиховог.
5. Онај ко је уговорио са својим зе- 
том да вено будс и дир кћсрки њего- 
вој. не чини двојако одговорним свог 
наследника. него се једно само по- 
тражује - оно што би им годило.
6. Ако је договореио да муж због 
бездетности задржи вено. а жена са 
назимчетом  дететом западне у не- 
вољу, мисли се - дете умре пре мајке. 
и (у том случају) вено добија муж.

1

7. Ако жена. препирући се (и) узима- 
јући децу. отиде од мужа. а он се. као 
искупљујући њену љубав. договори 
да неће тражити од ње вено. ако се 
опет врати к њему. договор није 
чврст.
8. Ако се ко договорио са својим тас- 
том да се, уколико му се догоди да
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CTBOpUIOXf ©умр-кти. (θγΐ||£ΜΚ II дк- 

TEA\b. π ο λ ο β ν ν α вкид ThKMO ДДСТК СЕ

3 NA\b. ΝΕΙΙΟΤρίϋίΝΟ CK’kl|lАНИк.

.·£. ΠψΕ CK-kqjAlETh Л\КЖК Kh CBOIEH

ЖЕЦ-к. ДА (MfAUipUJI №И CAA\b НАСл+1Д- 

6 NIlKb КИ BCAfAETb. CB^qiANIIIE το h e iio -
Тр-квно lECTb. NE ЛХОЖЕТВ EO СвкцЈД-

НИШ|лМ1 оустдвити 1АЖЕ CO^Tb W NA“ 

9 ШЕЛ\К НАСЛ-кдИН. ввнкшнии БО чло-

в('к)кв. рЕКШЕ ВН-к грлдд ЖИВМИ. ΒΕ'ξ 

NAIIHCANHIA. Bb ΤζΑβ4ίτ4ί ДроуГАГО NE Л\О“ 

12 ЖЕТк НАСЛ^ДИТИ. ИБО НАСЛ^ДШЕ ВЦ-к”

LilNNAAb '4АВ'ктОЛ\К ДАЈЕТВ СЕ.

.ϊ. ΠψΕ БОуДЕТБ (Β^ψΑΝΗΙΕ. ДА ΑψΕ 

15 0VA\pETb ЖЕНА пр^ЖДЕ. Β^ΝΟ ДА WCTA-
ΝΕΤΚ Ογ Л\0уЖА. АЦЈЕ WT<b) W^Tb^qA 

ДА11О lECTb В^НО. ТВрБДО СВ*кцЈANИ1Е. И 

18 WCTAHETb WT<b)ub. МОЖЕТБ БО ВрНЈДБ

створити В'кнО\( CB-kqjANNK. 1ЕГДА 1ЕДИНБ 

WT<b)llh XOqJETb Bb^NCKATH иго.

21 .AI. ilqjE оуво I1HCANO BblC^Tb) Bb СЛО- 

ЖЕНИИ β 41ΝΑ. ЧИСЛО 8-kllA. NE КМт(0ДАИО 
ЖЕ SbICTb. nOA^O^SAIETb H МОуЖЕВИ И

24 NACA^AHHKOANb ΙΕΓΟ. И ЛХО^ЖА ТОГО W<Tb)- 
ЦОТ. КГОЖЕ c(bl)nb ПрИЕТИ \OqJETb B^NO 

И NACA-kANHKOAXb ΙΕΓΟ. H IipOCTO ρΕψΙΙ 

27 ВСАКОЛ\« ЛИЦОу B*kllA ΠρΟΕΕψΕΛλΟχ ΠΟΛΑ" 

гдти προτΝΒογ ЖЕн-к и ν Аскдниколш 

ΚΙΕ. ДА Ιΐρ-кжДЕ CKOHb4ANHIA Л^ТА ТОГО.

30 ρΑίζ ΜΗΤΑΙΟ| |qjE CbEEpO^Tb ϋζΛΑΤΟ. ΑψΕ ЛИ 

НИ ДА SpAKb рА^Др-кшИТ' СЕ.

.81. ΠψΕ CKK KOVIIHIUE СЕ Η^ΙψΝ ΑρογΓΒ 

33 Cb ΑρογΓΟΛΜι. рЕКШЕ ЖЕНА С ЛЛО1[ЖЕМВ.

умре ΠΟ1ΠΤΟ склопи брак, а постоје 
деца. њима да само половина вена - 
уговор је бескористап (тј. ништаван).
9. Ако муж уговори са својом женом 
да сам буде њен наследник кад она 
умре, тај уговор је бескористан, јср 
се уговором не може узакопити оно 
што се односи на наше наслеђе. Чо- 
век са стране, односно онај ко ван 
града живи, не може без писања у за- 
вештању да наследи другог. јер се на- 
слеђе онима са стране завештањем 
даје.
10. Ако се направи уговор да вено, 
уколико жена умре пре, остане му- 
жу, ако је вено дао отац, уговор је 
чврст и отац се искључује. Може уго- 
вор да нанесе штету вену онда када 
сам отац хоће да га потражује.

11. Ако је, наравно, у уговору о вену 
била написана количина, а ннје пре- 
дата, допуштено је и мужу и наслед- 
ницима његовим, и оцу тог мужа чији 
син хоће да преузме вено, и наслед- 
ницима његовим и, просто рећи. сва- 
ком лицу које тражи вено, да се суп- 
ротставе жени и њеним наследници- 
ма (тако) да, рачунајући пре заврше- 
тка те године, прикупе злато; у про- 
тивном - брак да се раздреши.
12. Ако се спојише неки међусобно. 
односно жена са мужем, веном и

3 имк] ΚΜογ С, не.ма Palm. 205, Zepi I 5 сддмЈ и сд/wb Р I 9 вкн-кшнии] ||(к)111аш нии (!) С, гр. 
έξωπκός 1 10 рекше... живии нема гр. I 10-11 бц е η α π ικ α ιβ ιια . в к ^дв-кт-к. гр. διαθήκης χωρίς I 
14 Боудетк. гр. γένηται I 15 пр4же Р I 17-19 н w c t a h e t k ... св-кцЈднии нема Μ 118 вр кдк] твр‘дв (!) 
С. гр. βλάπτεσϋαι I 19 св-кфднни. гр. άπό συµφώνων (мн.) I св-кџднии] св-кџдншЕ и «ј с т д н е т б 
к«(тк)цк а \о ж е т бо кр1;дн створитн поновљено грешком писара С I 19-20 игдд...1£го нема 
Хил. 466 I 22 чисдо. гр. ποσότης I \у т(0д д н о ] \у т (б)л о ж ен о  С I 23 н 1 нема Р I 24 того нема Palm. 
205. Zepi I 25 ум. к г о ж е ... Bino, у Palm. 205, Zepi εΐ συνυπεδέξατο τήν προίκα I приети χοιµετκ 
κ Ίιη ο ] χοψε(τκ) ιιρϊετιι ιιρϊκϋο Хил. 466 I 26 иросто ρεψΗ, гр. απλώς I 27 ιιροαιµογΛκγ Ρ С I про- 
εεψοΛ\ογ Хил. 466 I 27-28 полдгдти противо^. гр. άντιπύέναι I 29 с к о к е ча ш п а ] кончдтд Хил. 466 I 
29-31 ум. дд пр^кждЕ... рдхдЈукшит* c e , у Palm. 205. Zepi άναργυρίαν εϊσω ένιαυτοϋ άριϋ- 
µουµένου συναπτώς µετά τήν λυσιν τοΰ γάµου I 30 ΐζΛΑΤο «ΒΒεροχτίϊ инв. Ρ Μ 131 рдодгкшит* εε] 
дд рдздр-кшнт εε С I 33 ct] κκ Ρ ! ρεκιπε... лхоужгдлк нема гр.
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ккномк и пр-кждЕБрдчндго ддрд сло- 

ЖЕНШЕМК ГрДМАТК И IIOTOAlh lABHTh СЕ 
Iip'kT/b ВСЕ прдчнок K-kllO НЕ ДАНО M0V~ 

ЖЕВИ. НК ШЖИДА1О1|ЈЕЛЛВ TtrtXb БрДЧНДГО 

т еж бш а г о илгкннА. и смрвтшо м о гж а  
врдкк рдодгкшитв с е . НЕпрдвЕдно воу- 

д е т в кмт(ки)но^дв. Αίµε ж е н а  н е д а в ш и  
в кнд МОуЖЕВИ ΕΒΟΙΕΜΟγ. ПркжДЕБрАЧНМ 

Βΐ/ζΜΕΤΚ длрв. Αίµε ж е и н е всвц"клв 

ДЛНк BblC^Tb) и т а  п о толикоу ЖЕ ИСТЕ- 

7,ДНА ВОуДЕТк ДАрА. 1ЕЛИКОЖЕ ВДАНО ВОу- 
ДЕТк вкнА. СрАКНАНШО БО IECA\bi И ПрАВ" 

дк рДЧИТЕЛИ И CHIO Bb вск^в Βΐιίχκ к 

ΤΟΛ\θγ ЖЕ II Olf СОХЖИТИИ ROBErtiiBAIEMb 

држдти. 1АКОЖЕ СЕ ΑψΕ HtcTb ДАЛА 

НИЧЕСОЖЕ ОуВО ДА НЕ Bh^AXETb. ΑψΕ Ж£ 
СИ ΟγΒΟ ДАТИ BbCXOlJJETb в-kno ИЛИ ДАЈЕИ 

’<А 1110 СИ1Е ИЛИ КТО ΛΙΟΒΟ ΑψΕ lECTb. 
Л\оуж11 ЖЕ ИЛИ СЕГО | WT(b)lJb ПО ПрИ“ 

ЛОуЧА1О ИЛИ A^Ab. ПрИИТИ СЕГО НЕ 

BbCX<JT-k. ЖЕНИНЕ ЖЕ ЧЕСТИ ЛЈ0ДИ1Е СВ^- 

Д'ктЕЛ11СТЕ0ЕАХ0у·. И ГОТОВО ИЛгктИ CHIE 

ii npiiAATH. Αψε н н'кчто бо л ’ш е с т в о - 
рит И lipiIHECETb. II ΑψΕ ДВИЖИЛ\О1Е HAVk" 

HHIE lECTb. И ПЕЧДТИ HA HIE НДЛОЖИТк. И 
110 ^ДКОНОу ПОЛОЖИТ^ ИЛИ И WT<b) К- 

ДИНО1Е ЧЕСТИ BbUUbAb н-ккто Bb соудн- 

ψΕ. ΑψΕ A\0AHTb CE BbITH CEAXOy H 11рИ~ 
IJUbALUE WT(b) CO^AMIE н4цИИ. Bb^B'k" 

СТ1ШЕ СИ1А МОуЖЕВИ И CMfl|JHMb WT^b) 

ЧЕСТН ΙΕΓΟ. nptBOyAETb ЖЕ Η ΤΑΚΟ WT(b)~ 

ΙΙΗρΑίε СЕ И НЕ χΟΤΕ. NE МОЖЕТк ρΑ3ζ~ 

писаним уговорима (о) прсдбрачном 
дару. па се потом покаже да кроз свс 
[времс] брака вено није дато мужу. 
али он је поднео нмовинске брачне 
терете. а смрћу мужа брак се раз- 
дрсши - сасвим нсправедно he бити 

ако жсиа. не давши вена сво.ме мужу, 
уз.ме предбрачни дар. А ако лн нијс 
био дат у целости. та he потраживати 
онолико дара колико буде дато вени. 
јер смо љубитељи једнакости и пра- 
вде. те она (тј. правда) у свему другом. 
а уз то и у суживоту. нарсђујемо да се 
држи, као што је то - ако није дала, 

нншта дакле да не узме.
А ако она. наравно. усхтедне да да ве- 
но. или онај ко га за њу даје. или било 
ко (други) да је. а муж. или случајно 

отац његов. или дед. не усхтедне то да 
прими, док са женине стране људи свс- 
дочаху да и готово имају то да предају: 

и ако нешто више учине н донесу; и 
ако је покретна имовина и на њу ударе 
печате. и по закону положе: или и ако 
неко од једне стране ушавши у суд моли 
да се то спроведе: и (ако) дошавши не- 
ки од судије. јавише то мужу и онима са 
његове стране: и (ако) упорни остају 
тако одбијајући и не прихватајући - не

1 ддрд нема С, гр. има - δωρεάς I 1-2 с л о ж е н и к а њ грдлитк. гр. συµβολαώις I 3 врдчнои] 
вр-кл\Е Р С М и гр. - τόν του γάµου καιρόν I в кно] вр4л« Хил. 466 1 4 ш ж и д а к ч ји Ч1· 
άνασχόµενος 15 н лИјн и д  нема Palm. 205, Zepi I 8 в’кнд] Binii (!) Р. гр. προίκα ! 9 н нема ( . гр. има 
κ ο ϊΙΙΟτ λ ] тн орт.-јез, црта Μ I τοΛίικοχ] толнкоуждЕ Р Μ I 11-12 ддрд ... в ђ н д ] ддрд е л и к о ж е  
ввддно в и д е (т0 πρϊκΪΕ Хил. 466113 с н к >] сн Хил. 466113-14 к толкгу ж е ] к т о л^-ж д е  1 м ж ж а е  
М, гр. πρός γε I 14 оу «оужитин. гр. τοϊς συνοικεσίοις (мн.) I w скжитчи Χιι .ί . 466 ιιο β ε λ  κ β λ ιε λ µ ». i ρ. 
βουλύµεΰα I 15 a l u e нема Ρ I ддлд] д-клд Ρ I 16 н и чк о ж е поновљено у Р. Хил. 466 «ј-бо н и че с о ж е  
инв. СI н е  нсма Ρ117 ΒΒΕχοψΕτκ ддти инв. С, Хил. 466 I 18 снк] t kii Р 20 с е г о . αυτήν I atin Ј ?. χρι 
нема I 21 ж е н в н е  Ρ М. жЕНИноу Хил. 466 I ж е н н н е ж е ] ж е н в ж е  С ч е с т и  нема ( чктк λ κ ά ιιιε  
нема Patm. 205, Zepi 123 и1 нема гр. I д џ е и , гр. ή και 125 ндложнтв] положитк Р _6-_7 w t (b ) «ди- 
HOIE ч е с т и , гр. κατά µίαν µοίραν I 27 н ккто нема Palm. 205. Zepi 28 молнтк, ιρ. αςιοι - 1 ν.·τ\κ) 
сохдии. έκ του δικαστοϋ Palm. 205; έκ του δικαστηρίου Zepi I 30 сигл] н сни Р М,_гр. ταυτα 
ви нема Palm. 205, Zepi I 30-31 ум. м о (ж е в н ... «го, у Palm. 205, Zepi πρύς το του ανύρο^ µιρι\ ι .Ί 
τ ά κ ο ] τ β κ ο  орт.-јез. црта Μ 131-32 ум. и’т(к)п11рд1Е c e ii h e χοτε. yPatm. 205, Zepi αναβαλλοµε\ o\



ApiilllEHOy ΒΕΙΒΙΙΙΟγ ΕρΑκογ. ПркжДЕГ.рА- 

ЧНАГО ДАрД. СТЕЖАНИК WT<k)lETO BklTH.

3 1АК0ЖЕ НЕ ΑΑΗΟγ ΕΚΙΒωογ вкнФ\(. Αψε БО 
ДАТИ ΒΕ€χθτ4ίΒΕ. И ΜΟΛΕ СЕ χΟΤεψνΐ’ΛΧΟγ 

ΒΜζΕΤΗ НЕ ПрИКТк BklCTk. СЕ ПОД<о)вНО

6 КСТк ДАВШЕМОу.
.п. Нр-кждЕБрдчнм ДАрв И КГО илгк- 

HIIK. АЦЈЕ II ЖЕНА СВ^ЦЈАВАКТк НЕ Пр©~

.. J.W6 9 ДАКТ CE. II НИ в' ^ΑΛΟΙζΙ НЕ ПОЛАГАЈЕТк СЕ. 

Αψε НЕ створитк W НЕЛ\к втордго с в Нј - 
ψΑΗΙΙΙΑ ЖЕНА 110 ДВСЧО Λ’ΙίΤΟν. ИД^ЖЕ

12 ΟγΒΟ ΛΧΟψΝΟ lECTk ДОВОЛНФ^ КИ BklTH 
дроуголхоу HAvktlHIO. ИБО Пр-Цк рЕЧЕНОИ 

ПОВЕЛ^НИМ. ΚΟγΠΕΜ ТАК0В01Е ИЛгкшИЕ.

15 ЖЕНк! OVBO НЕ кКСКДИТк. Нк ПОВИНКНк

БОуДЕТк №И.
.Д1. Дв^ЗЛЧА В^НФМА н+хК01ЕЛ\0^ ДЛк~

18 ЖНОу ΕΟγψΟγ. 1АЖЕ OVfBO WT<k) НЕК> ГАВ~ 

ΛΕΙΙΑ1Α HAvkttHIA. Bk^MMfTk СЕ Д^ТМИ 

рОЖДкШИМИ CE WT<k) ТОГО БрАКА. ΔψΕ

21 ЖЕ ΝΕΙΑΒΛΕΗΑΙΑ ИМАТВ Пр^ЖДЕБШВШАГД. 

ПрВВОК В-кнО ИСТЕ^АКТк CE Wt (0 ЖЕНк!
ЖЕ И ΕχΟΑΕψΙΐχΒ ПО рОД8 КК

24 МО^ЖкСКАГО ПОЛОХр. И ЖЕНкСКАА.
.81. ЖЕНА ЧкСТ Н^ИШИ БМВАИТк W в1;нк

Пр-кжДкНИХк ДЛкЖНИКк1 МО^ЖА СВОКГО.

27 .21. Ne Бк1ВА№Т' ЖЕ ЧкСТ’|гкиЦЈИ ЖЕНА
Пр^ЖДкНИХк ДЛВЖКНИКк. W Пр^ЖДЕБрА- 

чн-кл\в ддр-к.

30 ЖЕНД Чкст*н-киши Бк||вДКТк W в^- 

tfk лк>дкскдго длкгоу. Αψε и ιεψε пр^- 

ЖД8 КК Б-кшЕ.

може код раздрсшеног брака стицање 
предбрачног дара да буде ништаво 
зато што вено није дато. Јср, ако онај 
који хоћс да да, и који моли онога 

што треба то да прими, нијс прихва- 
ћен - то је слично ономе који је дао. 
13. Предбрачни дар, [вено] и љегова 

имовина се не продаје ако се жена и 
сагласи, нити се полаже у залог ако 
се за то не постигне друга сагласиост 
жене после две године кад је, дакле, 
могуће да ће јој довољно бити [од] 
другог имања. Јер онај ко мимо ре- 
чене наредбе купује такво имање, 
неће, дакле, осудити жену, него ће 
бити одговоран њој.
14. Кад неко дугује два вена. ствари 
од њих, које су видљиве, узимају се за 
децу која су рођена из истог брака. а 
ако постоје оне које се нс впде. рани- 
је дате. прво вено се потражује од 
жене и од низлазећих по роду њеном, 
мушког и женског пола.

15. Жена има већу предност на вено од 
пређашњих поверилаца1 свога мужа.
16. Жена пак нема већу предност на 
предбрачни дар од пређашњих пове- 
рилаца.
17. Жена има већу предност на вено 
одјавног дуга, ако је још и пре ње по- 
стојао.

2w t (k )i€t o ] тои (!) С. гр. έκκλίνειν I 3 ддноу бм е ’ш <м [ в-knov] ддц-k вмвши прУкшХил. 
466 I 4 χοτΕψογΜογ Р С. χοτεψΕΜκ Μ I 5 ум. с е под(о)вно, у М п о д (о )б'н в , п јт о  је у складу са гр. 
- παραπλήσιος I 6 ддвшомоу Хил. 466 I 7 ддрБ. δωρεάς και της προικός Patm. 205, Zepi I 8 с в е ц ја - 
BAKT' CE С I 10-11 ЖЕНД вктордго с в е џ а ш н а  иив. С I 12 ЕИнемаХнл. 4661 бш т и . γενέσύαι έξ Patm. 
205. Zepi I бм т и  ки инв. С118 н е к >] н и е  Хи л . 466120 того. гр. του αύτοϋ 123 с х о д е ц ји х б] и с х о д е ц ј- 
κχκ Р Μ I по родох нема Patm. 205. Zepi I 24 моужвскд PCM, Хил. 466 I полд Хил. 466 I моужкск- 
дго полоу. и ж е н е с к д д . гр. έκατέρας φύσεως I 31 длкгд Хил. 466 I д ц је и )е ц је . у Patm. 205, Zepi εί 
µήπω I 32 №№ нема Patm. 205. Zepi I б1;ш е ] бкш је  Μ
1 длкжкникћ не значи само дужник. него и поверилац (гр. δανειστής, лат. creditor), а поверилац 
је лице које потражује дуговања што му припадају (в. напред стр. 61. нап. 2).
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.ιι'ι. ΠψΕ оуво моужв β ε ζ , ΚΟΑ£ скоке 

ж е н н п о л о ж 'т б ιιΊϊγ α Ί; илткнии ек. η ε  
ТВрКДО НОЛОЖЕНИ1Е.* ДЦЈЕ ЖЕ CBiljlABb С 

Ιΐείο ПОЛОЖИТВ. п а к о с т и т в пдкм п о в е - 
a Iu ih ie . Αίµε и'кстк с л\оужЕл\к св1прд- 

KblH С£. Αίµε ЖЕ ЖЕНА ВИДЕЦЛ Л\0\'ЖА 

CBOIE 1ЕИ ПрОДА1ОЦЈА HAviitlllie оул\лвчдлд 

БОуДЕТК. хмтростик» liptAhCTHTU χΟΤΕ" 

ЦЈИ ΚΟγΠΛΙΟ ΤΒΟρΕψΛΓΟ С ЛХОуЖЕМВ №Κ. 
ТОГДА ΙΙΕ ΠΟΜΟΓΟγΤΚ ИИ. ΓΐρίΛΒίµΛΙΕ- 

Alblrtlb ΒΟ ЖЕНДААћ ΠΟΛΙΑΓΑΙΕΤΚ ПОВЕЛ^- 

HIIIE. Д НЕ AOlfKABblAlb.
<~i. ίΙψΕ МОуЖВНК рдди BHHbl ВЛОЖИТВ 

СЕ ЖЕНД САЛУА Bb ЖЕЛ^А (!) Bb CbOI^b ЧОу- 

ЖДЕ1Е КОуПЛЕ. Ii CBOHAlb HAvkHHIEMh ΤΟ- 

ΓΟ |ц бд в и т и BiiHbi в к с х о ц је т б . д ц је оуво 

ШБЕЦЈДВШИ CE HE ВДАЛД ВОуДЕТЕ. НИ 

ВДДТИ K Т0Л\0Г HE ИСТЕЖЕТН CE. ΑψΕ ЖЕ 

ВДДЛА ВОуДЕТК. OAKbl Β!ζΕΤΙ1 ВДАНАГО HE 
МОЖЕТК. 1АВ1 fECTb ГАКО WT^b) ВОГД- 

Tbl| ΙχΒ соуцлт.

• К. ΠψΕ KOTOpAta ЖЕНА Bb ДЛћЖН^Н 

ΓρΑΛΧΛτΊ;. CBEipAIETb CBOIEMOy ЛХОуЖЕВИ 

НЛИ ПОДВПИШЕТВ И CBOIE ВОГДТКСТВО НЛН 

H CEBE HOBHH HOy CTBOpHTH Ί,Α Hb НИЧ” 
ТОЖЕ OycnilETb ΑψΕ H ДpbЖИTb CE ГрД" 

Л\АТД. ΑψΕ 1ЕДИН010 ΑψΕ И МН0ЖИЦЕ1О. 
СНЦЕВ01Е W ТАКОВ^И ΒΕψΗ ВОуДЕТК. ΑψΕ 

WCOEHblH ΑψΕ ЖЕ H AIOAbCKblH ВОуДЕТК 

AAbPb. Hb ΤΑΚΟ ДА BSAETb. ИКОЖЕ НИ 
ПИСДНО ckuiE. ΑψΕ HE ΙΑΒΪ ПОКАЖЕТК CE 

1ДКО ИЛ\-кнИ1Е НА СВОИ nOTpiBbl ЖЕНД 

рАСТОЧИЛА iECTb.

18. Ако пак муж без воље своје жене 
заложи негде њен иметак. залог1 

није чврст. Л ако заложи договорив- 
ши [сс] с њо.м. опет снречава одредба 
(законска) уколико онај ко се с му- 
жем договорио зна. Уколико пак же- 
на. видећи мужа да продаје њену 
имовину, буде ћутала. хотећи да до- 
вијањем превари онога који тргује с 
њеним мужем. тада јој (то) неће по- 
моћи, јер одрсдба помаже преварс- 
ним женама. а нс лукави.м.
19. Ако се због мужевљеве кривице 
жена сама уметне у свезу туђе тргови- 
не и усхтедне да га својом имовином 
избави од кривице: ако. дакле. обећа- 
вши. не буде дала - неће се више по- 
траживати да да. а ако ли буде дала - 
оно што је дала не може опет узети. 
будући да је, очигледно. од богатих.

20. Ако се нека жена у зајмовном 
уговору сагласи да своме мужу - или 
и своје богатство потпише. или кри- 
вом и себе учиии. ништа за њега неће 
успети ако се уговор и држи: било 
једном било ii много пута да тако не- 
што буде за такву ствар·. било особни 
(приватни) било јавни дуг да буде. 
него да буде тако као да ни не беше 
писано. уколико се јасно не покаже 
да је жена потрошила новац на своје 
потребе.

3 св-ћџдвк] CB-kiBAB' Cf Р С М. Хил. 46614-5 π ο βµ Ιη κ ιε . гр. τό δόγµα I 5 в!ств] св4ств С I 6 ж е  
нема Р 17 ум. проддмфд, у Patm. 205, Zepi υποτιθέµενον I 8-9 χοτεψΑ Ρ 9 κκ нема Palm. 205. Zepi 
10 η ε помогоутв ки. rp. ού βοηύεϊται I 14 вв ж е л^д  нема Palm. 205. Zepi 18 к томоу] k o a is  
Μ I 20-21 w t (h ) ΒΟΓΑΤΗΐχκ. των εντελών Zepi: των έντολών Patm. 205 i 22-23 вв длкжн^и грд- 
мдтк. гр. έν δανειακω γραµµατείω I 24 илн’ поновљено у Μ I 25 с е бе н о в н н  н м ,* ств<>рнтн. гр. 
έαυτήν ενοχοποιήσει I 25-27 ум. ^д нв... грдлитд. у Patm. 205. Zepi ούδέν τοιοΰτον ισχύει ή 
κρατεί I 29 ж е  нсма Хил. 466 I 31 писдно] ндпнсдио Μ I «в к а ц је н е н о к а ж е т с е инв. С' 32-33 
ум. |дко... истк, у Palm. 205. Zepi ότι τά χρήµατα εις ιδίας αΰτης τής γυναίκας χρείας έδανείσύη 
1 п о л о ж е н и и  (гр. ύπούήκη. лат. hypotheca) је залог илн хипотека.
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1 рлнк д е с е г а г д . w ΛΑρ^χκ междоу л\оу- 

ЖЕЛ\к 11 ЖЕ11О1О.

3 .А. ЛХеЖДО^ ЛЛОуЖЕЛКК И ЖЕНСЧО. НЕ

ТВркДБ KCTb ДДрК ποχοτίΐ рДДН. И 16ЖЕ 

НЕ HAv Ut H НЛ\Д ρΑΕΙΙΟγίµΕΝΗΙΟ BIHbl.

6 110НЕЖЕ ДАрОВЕ НЕ Г.В1ШЕ Л\ЕЖД8 ИЛ\А. И 

ТОГО рАДИ. КЖЕ НЕ БМТИ ΒΟΓΑΤΟΜΟγ 

ΟγεΟΓΟγ. НИ ©γΒΟΓΦΛΧΟγ БОГДТОу.

9 .К. Не ТККЛ\Ф ВК «Κ€ΤΑΒΜ1ΚΐχΚ Брлц^хв 

НВ И Bb ΒΚ^ΒρΑΗΕΗΒΐχΒ НЕ ТВрВДИ COlfTb 

ДАрОВЕ.

12 .Г. 11И ПОДК ВЛДСТИК» СОуЦЈЕИ поил\в|- 

ШЕИ СЕ врдколхв. СВОБОДНИИ ЖЕ И рАБИ. 

Bh^BpANtAIEAMi COyTb ДДрш ДД1ДТИ. ДД- 

15 K»Tb ЖЕ СЕ. ΑψΕ НИ Bb ГрАДК WT<b)x©-

ΛΕψΟγ СВО1Е №Л\0\[ СТЕЖА1ШЕ БО^ДЕТБ. И 

ПОДБ ВЛАСТИК» Л\О1ЕК> CblH. Wt (0 WCOB~ 

18 НАГО №Λ\θχ СТЕЖАНИ1А ДОБр^, ДД ВДАСТВ
ЖЕН^ ЛХО1ЕИ. H/WklE О\(БО c(bl)»IA САЛ\О~ 

ВЛАСТ НА Bb СВОКИ ЖЕЦ-ћ. И CHbck ДД1Д-

21 ТИ Bb^BpAHEHb «CTb.
.Д.1 CBEKpbl CHbC-fe. И ΕΗΒχΑ СВЕКрКВИ ДД" 

pbl ДАКТБ. H-fccTb БО СЛОВО ПОВИН НО W 

24 CEA\b.
• Е. ΠψΕ ОуБО ПЕ ИЛШИ Пр11ДЛОЖЕНИ1Д 

Л\«ЖБ ПрОДДТИ. ПрОДДСТВ ЖЕНЕ ТОГО 

27 рАДИ ДА ВДДСТВ 1ЕИ ДАрВ. Н£ ТВрВДО

ПрОДАНИК. ΑψΕ ЖЕ ПрОДДТИ χ<5ΤΕ НА Л\А~ 
Λ-k проддстн. ИЛ\'ЖЕ GOVAETb ЖЕНД БО~

30 гдт-киши. \Л’т(к)иЛ\ЕТК СЕ. ΑψΕ БО рДБД 

СО^фД ДОСТОИНД ПЕТИ НА ДЕСЕТЕ ^ЛДТ" 
НИК2. проддлв БОуДЕТК НА ПЕТИ ΙζΛΑΤΒ-

33 HHKb. И н (б|)н !А ДОСТОИНК KCTb ДЕСЕТИ

Грана десета
- 0 даровима између мужа и жене - 

1. Дар између мужа и женс похотс 
ради - није чврст. И да за развод не- 
мају изговор то што међу њима не би- 

ше дарови; и то - да ради тога богат не 
постане сиромах. ни сиромах - богат. 
2. Дарови нису чврсти не само код за- 

снованих бракова, него и код забра- 
њених.
3. [И] они који су под влашћу, што су се 
браком узели, слободни пак и робови. 
спречени су да дају дарове; [и подвлаш- 
ћени подвлашћенима. Моја псдвлашће- 

на жена, дакле, моме подвлашћеном 
сину не поклања чврсто]. Дају (тј. пок- 
лањају) пак то уколико (дар) ономе ко- 
ји одлази у град (тј. тврђаву) не постаје 
сопствени посед. А онај ко је под мојом 
влашћу, добро је да од сопственог свог 
поседа да мојој жени. Онај, дакле, ко 
нма самовластна сина, спречен је да 
даје (тј. поклања) својој жени и снаси.
4.1 Свекрва снаси и снаха свекрви да- 

је дарове, јер у томе не постоји 
разлог за подвлашћеност.
5. Ако муж, немајући намеру да прода, 
прода жени ради тога да би јој дао дар 
- продаја није чврста. А ако, хотећи да 
прода, прода мало, чиме ће жена бити 
богатија - поништава се. Ако роба, ко- 
ји вреди петнаест златника2, буде про- 

дао за пет златника, а сада вреди десет

1 дес£тд|д] .Т. С Μ 14 ποχοτΗ рАДкг гр. διά τον έρωτα 15 рдспоуфеишд С16 β ε ιιβ ε ] ε β ιβ ίο ε РI 9 скс- 
ΤΑΒκιιυχκ] cTABHkiHx(h) С I 12 ум. Ни. у Palm. 205. Zepi Και I под влдстик» с ж ц је н , гр. οί συνυπεξ- 
ούσιοι I 12-13 понмкики с е врдкомк. гр. των γεγαµηµένων 113 рдви] рдвол\(0 Μ 114 ддрш дд|дти, 
δωρεΐσΟαί καϊ οί (οί Palm. 205; Zepi нема) υπεξούσιοι τοΐς συνυπεξουσίοις (ύπεξουσίοις Zepi). όύεν 
ή γυνή µου τω ΰπεξουσίω µου υίω ούκ έρόωµενως δωρεϊται 114-15 д д к јт в ж е с е нема Patm. 205, Zepi I 
15 д ц је нн. гр. εί µή I ни] н е  Р С М. Хил. 466 I вв грддв, гр. έπι τά κάστρα (мн.) 117 сми нема Хил. 466 I 
17-18 w t (0... с т еж д н и г д . гр. έκ του ιδιοκτήτου πεκουλίου I 23-24 слово повин но w с е л \к . гр. λόγος 
της υπεξουσιότητας I 25-26 л\«жк пр-кдли^жЕнндд инв. Хил. 466 I 27 ддрв ии инв. Μ I н е тврвдо. гр. 
άκυρος i 29 ил\ ж е ] и м в  Μ. εις δ Patm. 205, Zepi I 31 п е т н н д д е с е т е ] e i Хи л . 466 I 32 π ε τ ιι] ε Хи л . 466 I 
32-33 проддлв... хлдткникк нема С133 и нема Хил. 4661 h (w )h u ] ιιµ η ε  Μ I д е с е т н ] .Т. Р С. Хил . 466 
1 У М први део ове 4. гл. СвЕКрм... ддитк исписан је на доњој марг. са упутством: в иш (е) -^рц 
(Погледај горе). . .
■’ Под злишником (^лдтвникк. гр. νόµισµα, лат. nummus) подразумсва се новац к о ји  je у употреби.

90



.1. ’Λ/ί 3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

ΙζΛΑΤΝΗΚΚ. πετκ ДД ЕДАСТК ИЛ\ЖЕ lECTb 
ii(bi)ina Богдткиши!.

.г.1 I’ib [κΐιΙ',ζΕρΑΙΙΕΙΙΚίχΕ врдц4^ћ. ДЦИ II оу- 

бо 1ДЕл»дит!1 се что ΑΑίικιχκ ддровн. дд 

Bli7,A\ETh СЕ. АЦЈЕ ЖЕ ИСТКЦЈЕНО BOlfAETh. 
ΙΚΤΕίζΑΙΙΚ БМрДЕТћ lipilKMblH. ДО Bpt” 

Л\Е11Е Eh 11ЕЖЕ BlilCTL· БОГДтки.

.χ. ДОБрк дро\тк Αρογρογ сл\рктио1о 

BlltlOIO ддрм ДД1ЕТК. Bb BptA\E БО вкспо- 

AUltlAIOTb CE. Bb НЕЖЕ BpAKb ilptcTAIETb. 

II CA\pbTHIO ДДЕШДГО EbIBAIETb WT^bll)- 

ноудв ΠρΐΙΙΕΛ\11ΙΕΛ\0γ Л\ЕЖД8 ЖЕ ДДЕШИЛУК 

lECTb. ВСАК' ЖЕ AApb CMpbTHOIO ВИ11О1О 

Л\ЕЖД0у ЖИВОуЦЈИМИ TBpbAb tECTb.

JI. РАСП8ЦЈЕНИ10 BblBUJOlf. ДЦЈЕ И CA\pbT“ 

NOIO BlltlOIO. ДАрБ NE ТВрБДБ №CTb. Ilb 

II WTHMETb CE.
. 0·. ДОБр-k ДАЛ№ ЖЕН'к A\Ot£ll ДОВОЛНОК. 

ДД WBHOBHTb погор-квшш ДОЛ\К свои.

Ј.2 Пр^ЖДЕ врдкд ДАНИ1 ДАрОВЕ ТВрЕДИ 

CO^Tb. Αψε И Bb Tb A(b)nh BpAKb CTBO“ 

pETb.

.A!. Ne npillEA\AETb A\O\^b АЦЈЕ ЧТО 

li^AACTb %A РОЖДВШЕ1Е CE Wt (0 pABb 

AAtlbl^b. Bb Btllt. 1ЕЖЕ lECTb AAAb %A 

ОуЧЕНИК H\'b ИЛИ НД Πΐίψογ Ιΐχκ. I ΤΑΚΟ 

iipillEAXAETb ЈДКО !ζΑ Сп (а )с ЕНИИ ΙΕΓΟ ДАНО 
BblC^Tb). IIAVKE WBpA^OMb АЦЈЕ WT(b) 

pA^BOIIHHKb Bb Bitli AANbltE HCKOfllHTb 

pABhl.
.ΚΪ. ПЦЈЕ ЖЕ A\NHH ДЕСЕТИ AtTb. IipilBO" 

ДИЛШ KTO ДАСТК IEU ДДрБ. АЦЈЕ OlfBO 
ПркжДЕ BhICTb WBpoyMEHHIE. ДА npt“ 

1 п е т б] .ε. СI ил\же. εις δ (једн.) Palm. 205 εις ά (µ η .) Zepi I 3 ВедммшрЈ Бк κκίζίφΑίιιεΗίαχκ 
Р С М, Хил. 466 и гр. - Έια των κεκωλυµένων 15 и с т к ц ја н о  Р С М' 6 iipniiwhiii Μ I 6-7 до вр1л\ен« 
Eli нежЕ у Palm. 205 , Zepi µέχρις ού I 8 Д.] .s. PI Аро\тк дрлт«(. rp. άλλήλοις I 9 кинок». гр. αιτία 
Aapiii ддитк Bh upirt« во нема P I ддктк. rp. δωροϋνται (мнЈ I 9-10 b k c iio a mu mw t  с е М. Хил. 
466, гр. άναφέρεται (једн.) 110 вн н еж е ] в н h ie a ik  ж е  М. гр. έν ώ · 11-12 w t (mi)h o y a i» нема Р.шп. 
205, Zepi I 12 πριιιεΛνιπογΛίοχ СI npiEMiuoMS Хил. 466 I 14 жнв^џилт. гр. των συνοικούντων 15 
.ii.] P I Αίµε н нема Palm. 205, Zepi I 17 н нема С М п rp. i 18 .♦.] .fi. P д јм к . rp. δωροΰµαι 
24 рОЖДћШШЕ CE P Μ 126 HA Ι1ΙΙΙ|Κχ Ιΐχΐι] HA ΠΙΙίµογ НЛ\Н. pAEOTId (БО M) wr(b) Ηΐΐχκ НЕ(НЕНема 
С и rp.) TpEBOviETii дднок ж е ’<a  ιιιιψογ ιιχι> P C Μ; rp. - εις τροφάς’ τη γάρ υπηρεσία αύτών 
κέχρηται. τό δε δοΟέν ταϊς τροφόϊς (τροφαϊς Zepi) αύτών I ΗχκΊ η α \κ pAEWTia бо Ηΐιχκ 
TpiiGoyiETii. д а н н о е ж е '<a  ιΐΗψοχ HYK Хнл. 466 127 ε γο ] е г д а  Хил. 466: Palm. 205. Zepi нема 30 
рдБм] pariWThi Хил. 466 I 31 .т.] a i (!) Хил . 4661 д е с е т и ] л. С М

златника. пет да да ономе к о ји  ј с  сада 
богатији.
6. ' Код забрањених бракова. дакле. ако 

сс види нешто од даних дарова - да се 
уз.ме. а ако потрошсно буде - потражи- 
ваће се од онога који је примио. до врс- 
мена у којем је био богатији.
7. Добро јс да поводом смрти један 
друго.ме даје дарове. јер се подсећају 
на вре.ме у које брак прсстаје. а смр- 
ћу даваоца прималац потпуно бива 
(као) да је са даваоцем. Сваки пак 
дар поводом смрти. међу живећима 
(заједно) - чврст је.
8. Кад настане развод. уколико је и 
поводом смрти (даривано) - дар није 
чврст. него се поништава.
9. Добро је да жени мојој дам дово- 
љно да обновп свој изгорели дом.
10. 2 Дарови дани пре брака чврсти су 

иако и тог дана склопе брак.

11. Муж не узима ако је потрошио 
нешто за рођене од робова - што је да- 
но у вено: што је дао за учење њихово 
или на храну њихову. [јер од њих му 
треба служење, а дано за храну њихову] 

примиће тако као да је за спасење њс- 
гово било дано. ако начином који.м је у 
вено дано избави робове од разбојника. 
12. Ако се пак ко млађи од десет годи- 
на приводи да њој дар да. уколико 
је, дакле. обручење било пре - нека

1 Гл. 6, у Р спојена је са гл. 5. 2 Гл. 10. у Р је испуштена.
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БФ^ДЕТк. II ΙΑΚΟ Kk ШБрО^ЧЕНИЦ! ДАрк 

ТВркДк КСТк. А1|1Е ЖЕ ПркжДЕ WBp<Mf- 

4ΕΙΙΙΙΙΑ ДАрк ΝΕ ТВркДк КСТк. НЕ Kk 
ВнкшНИИ БО Hk ΙΑΚΟ Кк ЖЕН-к BklBAIETk. 

.п. ίΐιµε ддро\' вк врдцк BkiBinoy. при- 

КЛК>ЧИТк СЕ оул\ркти ЛХФуЖЕВИ И ЖЕ1гк. 

ИНк ННКТО ДА НЕ ПОТЕЖЕТк. ПОНЕЖЕ 
ННКТОЖЕ WT<k) НЕКг» НЕ Bk'<IICKA Дроугк 

WT(k) дроугд.

ГрАНк . ΑΪ. W рА'<Дрки1ЕНИИ fipAKA Н W 

ВИНА\к КГО.

• Л. ПОНЕЖЕ Л\НОГк! Вк BET^kl^k ^А" 

кон-кхк \А.ч;рктоХол\к винш.

НИХЖЕ О\|*ДОБк БрАКОЛ\к рА^дрО\( ЦЈЕНИ1Е 

Бк1ВА№Тк. того рдди П0рА'40\^Л\'к\0Л\к 

иет(к) си\к н^КкПЕ а’т(к)ложит1. и ж е  
Wl/k) НАСк НЕДОСТОИНк! ГАВИШЕ CE НА 

ρΑΓ4ΑρογΐΒΕΗΗΙΕ БрАКОМк. И СИЕ II ТкКМО 

ПОИЛКЕНИ В СЕЛХк ^АКОнк ΙΙΑΠΙΚΑχΟΛΧΒ. Ιΐχ'- 

ж е рдди п о д (о )бн о бе с к а ^н и д о с т о и н о  
КСТк прдкк! рд^др-кшдти.

• В. Рд'^ДроуША1ЕТ’ СЕ БрАКк ВИНОК* НОу- 

ЖДкН0К> ЖЕ И НЕ БЕСЛОВЕСНОК). 1ЕГДА Н^- 

КТО НЕ 1АКОЖЕ БОуДЕТк ρΑϊζΟγΛΧ^ΤΙΙ ЖЕ“ 

Нк1 КЖЕ Wt (0 1ЕСт(к)сТВА МОуЖЕЛХк ДАНО 

ТВОрИТИ НЕ Вк'4Л\ОЖЕТк. Нк АЦЈЕ OVffiO 
три A"kTA пр^идоутк шт(0 БрАЧНАГО 

Вр*кл\ЕНЕ. WH' ЖЕ IAKO ИСТИННкШ 1ЕСТк 

Л\0\(Жк НЕ ПОКАЖЕТк СЕ. ПОд(о)вН0 ЈЕСТк 

ЖЕН"к И рОДИТЕЛЕЛХк IEIE рА^ЛОуЧИТИ СО\(- 

ЖИТИ1Е. И поустити рА'4ДркшЕНИ1Е. ΑψΕ 

И НЕ ХОЦЈЕТк СЕГО СОуЖИТНИКк. И ТОГДА 
В^НО ОуБО 1ЕЖЕ ΑψΕ lECTk ВСЕ ДАНО1Е

остане, и дар је чврст као (дат) обру- 
ченици. а ако је дар пре обручеи.а 
(дат) - није чврст, јср није према спо- 
љној, него је као према жени учињен. 
13. Ако се код учињеног дара у браку 
догоди да муж и жена [заједно] умру. 
пико други да не тужи, пошто нико 
од њих не надживе једно друго.

Грана 11.
- О раздрешењу брака ιι о њеГовим 

узроцима -
Пошто у старим законима нађосмо 
многе узроке због којих раздрешење 
брака лако бива, ради тога наумисмо 
да неке од њих укинемо, којн нам се 
показаше недостојним за раздрсше- 
ње бракова. те само ове. поименице, 
записасмо у овом закону, због којих 
је оправдано, без казне допуштено 
раздрешавати браковс.

2. Брак ce раздрешава no нужном уз- 
року, а не по неразумном - кад неко не 
поима жену како би требало, [и] не мо- 
же да чини оно што је мушкарцима од 
природе дано. Али ако прођу три годи- 
не од времена (склапаља) брака и он се 
не покаже да је уистину мушкарац. до- 
пуштено је жени и њеним родитељима 
да разлуче суживот и пошаљу раздре- 
шеље. макар то и не хтео сужитник. И 
тада ће вено, дакле. уколико је све дано,

3 1IE ТКП4К кстк m άκυρος I 6 oVMp-kTH, у Patin. 205. Zepi συναποΰανεΐν I 7 инк никто, гр. 
ουδέτερος i 8 в к чи с к а , έπέζησε Patm 205. Zepi 112 mn» Хиж 466 I 1416 ап&^жити гр. περιελεϊν I иж(1 иже и Р М гр. αιπερ I 18 ■9в]

Хомк. гр έντάςαι i 20 под^вно, гр. εύλόγως I 22 Р^р-кшдкт « Хил 466 123 инемаХнл,466 
кгдд] кдд Р 124 1ДК0Ж6] ткк Ж£ Р I икк Хил. 466 I 25 к ж е ] и и ж е  Р С М, Palm. 205, Zepi και τα
27 три] ,г. Μ I 30-31 скжитп Хил. 466
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послкдоуретк ж е н^. и wT(b)AACTb cuic 

ЛХОуИЈк. А1ЈЈЕ воудетк Bh^EAb врАЧНми 

3 ЖЕ рЕКШЕ Пр кжДЕБраЧНМИ ддрк. npiiBhl-

BAlETb 0V М0уЖА »Ц A0A\0V НЕ ИС^ОДЕ.
.г. HoBEA-kBAiEMh и вк пл-кн-к εογψιχΒ 

fi рдздркшдти CE врдко^. HE I просто ни

|д к о ж е прилоучитв с е . [нк]1 донд-кжЕ ГДв!
CE TBOpilTh. II ΒΙ^Β^ψΑΙΕΤΒ W CEGi ЛК^ЖЕ 

9 или ж е н д . npiiBLiBATU нЕрдодгкшимомк 

с<мржити1Ел\в ирдцЈД1Едлв. и н е ввнидоутв 

Kb BT0pblA\b врдкомв НИ МО^Жк ни 

12 ЖЕНМ. ДЦЈЕ IIE χΟΤΕΤΒ ЛМгћтИ СЕ П0 ВЕ~

стоудик» СЕГ0 ΤΒΟρΕψΕ. II П0ВИН’|П1 EbITH 

кд’4НЕл\Б. моужв оуво пр^ждЕБрдчндго 

15 ддрд 1АК0ЖЕ ρεκοχοΛ\κ AIILUIITb СЕ. ЖЕНД
ЖЕ В'кнд. ΑψΕ ЖЕ БЕ^ В"ксТИ EOtfA^Tb 

ΚΟΤΟρΟΙΕ Л10Б0 ЛИЦЕ. ИЛИ A\O\(/Kb Wt (k ) 
18 врлии NE ПрИИДЕТБ. Т0ГДА ПЕТБ A^Tb

ДЛ Пр квО^ДЕТБ. ИЛИ ЛХОуЖБ ИЛИ ЖЕНД И 

ΑψΕ 110 ПЕТИ л-ктв. В-кдОМО БО^ДЕТБ W 

21 СК0ПЧАНИИ. ΑψΕ ЖЕ И Ш В^ДОМО Б0у~

ДЕТК ЖЕНИТИ СЕ И ПОСДГДТ1 ПОд (о )бНО 
lECTb БЕ'4 Б-кдБ1. 1ДК0ЖЕ ТОГДД НИ ск" 

24 Т0ВДНШ0 НЕ BbIBAIETb Βρ^Λ\Ε. НИ (!) ЛИЦЕЛЛ’ 

-’«в ЖЕ рДСТО|| ΙΕψΙΙΛΧ СЕ Ap0\Tb Шт(0 ApOlf-

гд. ii н и к т о ж е тогдд н е пришвр^тд- 

27 lETb. НИ ЛХОуЖк в-кнд НИ ЖЕНД пр-кждЕ- 

врдчндго ддрд. Hb КБЖДО Bb CBOIi\b 

lipiiEblBAIETb.

30 ,Д. ПОНЕЖЕ II 110 ρΑϊζ0γΛ\0γ ΑψΕ И 

Л0Л\0^ДрИ1Д рдди рд^др-кшдит* с е врдкв. 

IlOBEA-kBAIEMb НЕ ИНАКО КАК0 ИЛИ ВКСК0-

33 р’к. л\оужЕвн или ж е н^ приходити Kb

следити (припасти) жени, те ће муж 
то, уколико буде узео. вратити. Λ 
брачни односно предбрачни дар ос- 
тајс код мужа. не излазсћи из до.ма.
3. Прописујемо да се раздрешава брак 
и оних који су у заробљеништву: не 
просто, нлти како било. [него]! док се 

то (тј. брак) видно одржава и о себи 

обавештава муж или жена. сагласни 
смо да сужитство остане нераздре- 
шено и да не ступе у други брак ни 
муж ни жена. Уколико неће - да сс 
с.матрају да бестидно то чиие. Биће 
подвргнути и казнама - муж ће се. 
како рекосмо. лишити прсдбрачног 
дара. а жена - вена. Уколико пак без 

вести буде неко лице. или муж не до- 
ђе из рата - тада пет година да чека. 
или муж или жена. па ако после пет 
година познато буде о скончању. а и 
непознато ако буде - оправдано је 

женити се и удавати без опасности. 
тако да тада ни време жалости не 
бива. Тако су лица једно од другог 
растављена. и нико тада не добија - 
ни муж вено. ни жена предбрачни 
дар. него свако остаје у сво.м.

4. Пошто се и по споразуму брак раз- 
дрешава. уколико (је то) целому- 
дрености ради. прописујемо: не дру-

гачије некако. или пребрзо. да при- 
ступа муж или жена монашком жи- 

4ум. »ц д о л \о у н е исгоде, у Palm. 205. Zepi ούδέν οϊκοΰεν ζηµιουµένω ί 7 д о н  д^ж е ] η κ д о н  д 4»- 
ж е Ρ С Μ. Хнл. 466 и rp. αλλ’ εως I 7-9 v m. дон д-кжс... ж е н а , у Palm. 205, Zeni άλλ’ έως µέν 
φανερόν περιεΐναι ή τον άνδρα ή την γυναίκα (γαµέτην Palm. 205)1 9 пр^кмкдтиЈ >ι ιφΊιυκικύΤΗ 
Ρ Μ, гр. µένειν I нерд^др^шилхоу Хил. 466 I 10 скжнтплм» Хил. 466 I 11 лхоужи Р (. Μ 11 л\оужи 
Хил. 466 112 χοτΕτκ] г о т е  Μ I 12-13 по БЕСтоудн»] по вцсткдио Хил. 466. гр. κατά προπέτειαν 
16 εεχκ в-ксти. гр. άδηλον I 17 которок а к >бо л н ц е . Patm. 205. Zepi πότερον περίεστιν а к >бо ] 
o v b o  Ρ I л^ж б. гр. πρόσωπον I 18 π ε τ ε ] .e . PGM. Хил. 466 20ум. Αψε no пгги лктн. у Palm. 
205, Zepi µεύ’ ήν I π ε τ ιι] .ϊ.τιι С. гр. πενταετίαν I 21 Αψε ж е η , гр. εϊτε I ж е  нема С 22 ж е н и т и  
c e ii посдгАти. гр. γαµεϊν I ιιο ε α γα τ ι] п о с а г а т и с е Μ I 24 ум. ни. ούτε Palm. 205. треба οϋτω како 
је у Zepi I 25 рдстокцЈНАи с е ] рдстоиАУ c e С I с е нема Хил. 466 1 дроуп»] дроути’ Хил 466 26 
тогдд, у гр. ένταϋΰα 130 н нема Хил. 4661 по рА^оумоу, гр. κατά συναίνεσιν Αψε н. у Palm. 205 
ή. Zepi η καί 132 κ α κ ό  нема Μ I 33 моужЕвн нли ж е н!. у Patm. 205. Zepi τά (τά нема Zepi) έκατερα

περη
1 [нк] додато према Р С М, Хил. 466 и гр. αλλ' 93



ANI Hili СКОЛУОу ЖИТИК» ВЕС пдкостн. си- 

Р'кчк CXpailEHOA\h бм т и  и а м Ј w t (b ) ВИНк.
3 ИЛЛИЖЕ ЛЛС^Жк рд^лоучлк CE Bliti© ЖЕНВ1 

СК01Е№ lipiiWi;p'kcTH ЛХОЖЕТВ. Ск^рдшд-

ЦД НЕЛ\к вл(д)д(к|)чкств0у. νντ(κ)

6 того врдкд сокгцплмч д'ктЕл\в.2 Αψε ж е  
Д*ктн И НЕ БО^ДЕТк ТИ ДА приИЛ\О^Тк И 

ВЛАСТк НА вкн к. TAKOBklMk Бк1ТИ Оу^Д-

1 пдкости] п а с т и  (!) грешка писара Р I 5 нд ιικ λ χ η ] g e it h  Р I нд η ιε λ \η  нема Μ I 7 и' нема Р С М и 
Palm. 205. Zepi I ум. ти. αυτούς Palm. 205, Zepi αυτόν (једн.) I iipnnM0VTh, rp. άπολαύειν I 8 нд BEirk 
нема Palm. 205. Zepi I 8-9 ^λ κ ο ιιιλ κ λ ικ . rp. διατυποΰµεν I 10-11 cuBti|idBaioi|inn P Μ I 12 же нема 
Хил. 466 i 15 ум. и'врд'4ол\в. y Patin. 205. Zepi προσώπου I c e  нема Хил. 466 I вв^в-кстити ц(д)рЕви c e  
инв. P I ц(-к)с(д)рЕви] ц(д)рЕви Р М. Хил. 466 I 16 ie ie нема Palm. 205, Zepi I ум. д (в )п е . y Patm. 205, 
Zepi αιτίας I 17 илткти. гр. εύρέϊν I ж е  нема С I 19 .s.] .χ. P I 20 ж е н к c b o k > ш ба и чн т и м о ц ји и н в . 
Μ 1 22 и. гр. ή και I ство (!) грешка писара I 28 ж е н и н д  P СI 29 воудЕтк, гр.γινώσκεται I 30 w t (k )] η  
w t (k ) Μ I 30-31 ч е с т в ... исплкнитв c e , y Patm. 205. Zepi και την προίκα και τήν παρ’ ηµών όρισ- 
ϋεϊσαν ποινήν προσκυρούσύαι I 31 т"кл\к нема C. Palm. 205. Zepi I h c iia k iih t ’ c e τ Ίια ιβ  iih b . P I g o ] 
ж е  Хил. 466 I 32 СКЖИТ1А Хил. 466 I 33 t o k  нема Palm. 205. Zepi I илгкншЕ] скжи-ПЕ Хил. 466
* Ту ce y Palm. 205. Zepi завршава гл. 4. _
■ Овде вл(д)дк1чвство (гр. δεσποτεία, лат. dominium) значи власнишшво, односно право својине. 
У истом значењу употребљена је и реч влдстк.
3 У P. Palm. 205. Zepi ово је гл. 6. 4 У P. Palm. 205, Zepi ово јс гл. 7.

9 КОШДКМк.
.Е. ίίψε нд ц(’к)с(д)р(кс)тво св-кцЈдвдк»- 

ψε нккк!№ оувкд-квши ж е н а . и свсчглхоу
12 МС^ЖЕВИ НЕ ПОВ'ксТк. АЦЈЕ ЖЕ Л\0\,'Ж1л СЕ 

WT(h) ЖЕНк! СВОЕЕ | с’Лк!ШАВк OXfMAk" 

ЧИТк. НОд(о)БАКТк ЖЕН^ Кк1Л\к ЛК>БО

15 WSpA'4©A\k CE Bk^B-kCTHTU η (10£(α )ρΕΒΙ1. 
1ДКОЖЕ Л\©уЖЕВИ №»€ WT<k) ТОГО Д<к)нЕ 

НЕ илгкти 1ЦВ'ктА НИКО1ЕГО ЖЕ W рдг4"

18 ЛФуЧЕНИИ БрАКА.
.е.4 ПЦ1Е W Пр^ЛКЈБОД^ЈАНИИ ллоужк 

МНИТ’ СЕ МОЦЈИ ЖЕНФу CBOI0 МБЛИЧИТИ.

21 ПОд(о)БА1ЕТк МОуЖЕВИ Пр^ЖДЕ НАПИСАТИ 

ЖЕНСД' И Нр-клЈОБк! ство (!) створшдго с 

НЕКЈ. И Αψε ΤΑΚΟΒΟίε w k a 8B8t a h k ie ИСТИН-

24 НО lABHTk СЕ. ТОГДА рД^ЛОуЧЕНИК» Бк1В“ 
LLIOV. ДА ИМАТк Л\О\(Жк Пр-кжДЕБрАЧНкП 

ддрв и вкно. ц к сил\к Αψε д-ктш н е

27 ИАЛДТК ТОЛИКО ДА Вк^ЛЛЕТк w t (b ) и н о г о  
ЖЕНкшд ил^книгд. к л и к о ж е в^нд τρε- 

т и г д г а  чгстк воудгтк. |дкожг и кго влд-

30 ст| ЧЕстк чмт(к) ндск повгл^ндгд КД^Нк 

т-кл\к исплкнитк се. Αψε бо  д-кти имлтк 

WT<k) ТОГО СОуЖИТЖД. повгл'квд1Ел\к и

33 В^кно И ИНОК ЖЕНк! ТОК НЛГкнИК. п о

воту, (него) без штете. односно д< 
буду сачувани1 од узрока (услед) 
којих може муж. раздвајајући се, до- 
бити вено својс жене. на којсм јс са- 
чувано власнпштво2 дсци пгго су из 

тог брака. А уколико не будс деце. 
ти да уживају и власништво на вену. 
Узакоњујемо да то тако будс.

5.3 Ако жена, сазнавши да се неки 

договарају против царства а ие ис- 
прича своме мужу: и ако муж, чувши 
то од своје жене, прећути. жена трс- 
ба на било који начин то да саопшти 
цару. тако да од тога дана њен муж 
неће имати никаквог изговора за 
развод брака.

6.4 Ако муж сматра да може своју 

жену да окриви за прељубу, претход- 
но треба муж да запише жену и оно- 
га који је с њом починио прељубу, па 
ако се таква оптужба покаже исти- 
нитом, тада при разводу брака муж 
да има предбрачни дар и вено. а уз то, 
ако нема децу, да узме од друге же- 
нине имовине толико колико буде тре- 
ћи део вена, тако да сс њсговом влас- 
ништву придодаје део; онима казна 
коју смо прописали. Уколико имају де- 
цу из тог суживота. прописујемо да се 
и вено и друга имовина те жене. према
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пр-кжде π ο β ε α^η ε ιµ ε ^а к о н о л х е д-ктгмЕ 
.w« II хрднити. И ΤΑΚΟ fipiiAIOGOAllA ίζΑΚΟΗ- 

3 110 ШБАИЧИЕШЕ ΚΟγίϊ’ίΙΟ CE ЖСНОК» A\0V"
ЧИТИ. H Al|JE Ογκο ИЛХАТЕ ΙΐρΙίΛΙΟΚΟΑ^Π 

ЖЕП0Г. ΒΕΝΕΤΗ КИ СВОК κίΐΙΟ И БрДЧНЕ1И 

6 ДДрЕ ПОКЕЛ’квАКЛ\Е. 1АК0ЖЕ ΑψΕ Д-ктИ

ИЛХАТЕ ТЕКЛХО НА СЕБЛ10ДЕНИК ЖЕНА ДА 

ВЕ^ЛЛЕТЕ ДАрЕ. ВЛАСТЕ ΙΕΓΟ ПО ^ДКОНОЛХЕ

9 дктЕЛХЕ ДА ХрАНИТЕ. ННОК ЖЕ ЛХОуЖА 

ТОГО HAvkllHK Д'ктЕАЛЕ ΙΕΓΟ ДАКЛХЕ. АЦЈЕ 

ЖЕ Д-ктИИ НЕ БО^ДЕТЕ. ПркжДЕБрдЧНДГО

12 o v g o ддрд г (о с п о д )е с т в о жЕн-к п о в е- 
Л'квД1ЕЛ\Е ΒΕΝΕΤΗ. ИНОК ЖЕ МОуЖА ТОГО 

HAvklllllE. ВЕ Л10ДЕСК01Е СКрОВИЦЈЕ (10 ВЕТ~

15 ξΕΙΛΧΕ ^АКОНОЛХЕ ΒΕζΕΤΙΙ ПОВЕЛ^ВАКЛХЕ.
Д.1 ίΙψΕ ΚΕΙΛΧΕ Л10Б0 ШБрД^ОЛХЕ ЖЕНД HA

ЖИВОТЕ Л\0\[ЖА СВОКГО СВ^ЈфАКТЕ ИЛ1 

18 ΙΙΗΈχΕ СЕ ΤΒΟρεψΗΙίχΕ СВ-кдоуЦЈИ AXOXf-

ЖЕВИ ΗΕ 1ДВИТЕ.
,Η.2 ίΙψΕ ЛХОуЖЕВИ ΚΚ ΗΕ χΟΤΕψΟγ СЕ 

21 вн кшннлхн Л\0\[ЖИ ΠΗΚΤΕ НЛИ ΜΕΙΚΤΕ СЕ

С НИМИ БЕ БАНИ.
. 0·.’ ίίψΕ ΗΕ χοίτεχογ ЛХОуЖЕВН. вн4 до- 

24 Л\оу СВ01ЕГ0 ΗΟψΕ nptcnilTE. ΤΕΚΜΟ ΑψΕ 

прилоучит’ СЕ КИ ογ рОДИТЕЛЕ СВОИ^Е.

.7.4 ίίψε h a  κ ο η ’η ο κ оурискдник НЛИ HA 

27 ΙΙΟϊζΟρίΙψΑ. ИЛИ HA ΛΟΒΗΤΒΕΙ »ЦИДЕТЕ 
(дкожг се по^орм Α^ιοψιιιι. κε в^до^- 

ψογ нлн ΒΕ^κρΑΗΐΛίοψογ моужгви.5 Αψε 

30 жг ПрИКЛ10ЧИТ‘ СЕ ΚΟΛΧΟγ с е^н е к д и н о к  
πρ^ΑερεπεΗΕίχΕ вин’ c e o io  ж е н о^ w t (e ) 
свокго домоу ΗζΕΓΝΑΤΗ. (а к о ж е Λψε WHA

раније прописаном закону, сачува 
деии. И тако прељубочинца, ί η κ ο η η - 
τ ο  оптуживши. мучити заједно са же- 
ном. А ако прељубочинац. дакдс. 
има жену, она да уз.ме својс вено и 
брачни дар. прописујемо, тако да. 

уколико и.ма депу. жена да узме дар 
само на чување: његово власништво 
по закону деци да чува. а другу имов- 
ину тога мужа дајемо његовој деци. 

Ако пак не буде дсце. власништво на 
прсдбрачном дару. дакле, прописује- 

.мо да узме жена. а друга имовина тог 
мужа, прописујемо, да се по стари.м 
законима узме у државну благајну.
7.1 Ако жена на било који начин уго- 

вара заверу против живота свога му- 
жа. или не открије мужу. знајући 

друге да то чине.
8.2 Ако мимо воље њеног мужа пије 

са спољашњим мужевима, или се у 
купатилу мије са њима.
9.3 Ако мнмо воље мужа преспава 

ноћ ван свога дома. изузев ако се до- 
годи да је код родитеља својих.
10.4 Ако изађе на коњске трке. или 

на позоришта. или на ловишта како 
би то посматрала у незнању или при 
забранп мужа5.

Ако се ко.ме догоди да без иједног од 
напред рсчених узрока изагна жену 
своју из дома свога тако да она. нема- 
jyhu родитеље код којих може да

2-3 ум. (ζΑΚΟΗ'ΗΟ, νοµίµως Patm. 205, у Zepi οµοίως 17 тдклхо орт.-јез. црта М 8 бл д с т е ] клдст ж е  
РСМ, Хил.4661 10д а к л \е ] д д хрдни(тк) Хил. 466112-13 в^ети поБЕл^кдклхк инв. Р С М, Xn.i. 
466113-15 инок ж е ... п о в е л^в а к лњ  двапут поновљено у Р114 η µ Ιη η κ . περιουσίαν πάσαν Paun. 
205, Zepi I вк лидскои скровшрЕ. τω δηµοσία) Patm. 205; τω φίσκω Zepi 1 14-15 ΒΕτχωΛΧκ) Хнл. 466 
15 ΒΕΝΕΤΗ, гр. προσκυρουσύαι 116 ,'^.ί ,и. Ρ I 18 св^доуцку Ρ С I 18-19 С ί 20 .«.] 
Ρ I №№ нема Хил. 4661 20-21 ск вн кшнилш моужн, гр. έξωπκοϊς 1 21 нлн] и Хил. 466 23. .❖.] .7. 
Ρ I χοτΕψογ Р С М, Хил. 466, гр. βουλοµένου I м о^ж е в и ] млржЕвн к е Ρ М. Хил. 466 25 кн нема 
Р, Хил. 466 I №н] и Μ I 26 .7] ,ια . ΡΙ 27 н^н д е т е ] н '<и д е т к ж е н а  С. гр. παρα)ενησηται 28 и к о ж е  
с е ] ιλ κ φ С I Αίιοψε Ρ I 28-29 н е в-кдЕф« Хил. 4661 31 внн', гр. αίτιων
1 У Р и Zepi ово је гл. 8, a у Palm. 205 гл. 7. 2 У Р и Zepi ово је гл. 9, a у Patm. 205 гл. 8.
3 У Р и Zepi ово је гл. 10, a у Patm. 205 гл. 9. -1 У Р и Zepi ово је гл. 10, a у Patm. 205 гл. 10.
5 Ту ce у Zepi завршава 11. гл„ док ce у Patm. 205 текст не прскида.

95



НЕ ИЛЛ8ЦН1 рОДИТЕЛк φγ ΝΗξ ЖЕ ЛХОЖЕТК 

WBAEipil. IIO ноужди Birk Α0Λ\0γ ΝΟψΚ

3 lipdiCHIITh. 11ОВЕлквА1ЕА\К НИ 1ЕДННО1Е ЖЕ 

Ι1Λ\^ΤΗ Л\О^ЖЕК1 ВЛАСТ11 ТАКОВБНЕ рлДИ 

ВИНМ рлхлоучити CE Wt (0 ЖЕНК1 ПОНЕЖЕ

6 САЛ\К ΕΕΛΧΟγ IlOBHHhNb ΒΚΙΒΑΙΕΤΚ.

• ΑΙ. 1>ИНВ1 ИХ'ЖЕ рдди под(о)вно лхо- 

ЖЕТК ЖЕНА Wt (k ) Л\оужд рД^ЛОуЧИТИ

9 СЕ. И ИЛМ1ЖЕ Л\0ЖЕТБ И В'кнО ПрИИЛХАТИ 

И Нр кжДЕБрАЧНШ НСТЕ’<АТИ ДАрк. ТЛАКО~ 

ж д е д-ктемв хрлнЕЦЈИ 1еж е н а  ддрк г(о-
12 СПОд)кСТВО. II ΑψΕ ЛИ Д*ктИИ ΝΕ ΕΟγΑΕΤΒ. 

илукти №И. И НАДК Т-кл\В ВЛАСТБ. ТАКО-

ВМИЛЧБ ББ1ТИ ОууАКОПШЕЛМх.

15 .ΒΙ. ИЦЈЕ ΝΑ ΐ;(^€Α)ρ(0€ΤΕΟ с в^ц ја в а - 
КТК ЧТО. ИЛИ САЛ\Б Л\оужк ИЛИ Н^КБНЕ 

СЕ СЕ-кфАВАНМрЕ СВ^ДШИ. ΝΕ ΙΑΒΙΙΤ’ ц(-к)-
18 с(д)рЕВИ. ИЛИ САЛХБ COSOIO ИЛИ HlldlAXL·

КК1Л\К ЛК>БО ЛНЦЕЛХБ.

.Π. ' ΠψΕ КК1Л\К Л1ОБО WSpA^OMK Л\ОуЖБ

21 СВ-кцЈАЈЕТБ НА ЖНЕОТБ ЖЕНБ1 CEOIEIE. ИЛИ

IIHbllE СвкцЈАВ А1ОЦ1Е в-кдши NE lABIiTb 

ЖЕН^ НИ 110 ^AKOHOA\b WT^b^MbCTNTb IEIE.

24 .Д1. ΠψΕ Л\0уЖБ НА Ц-клОМОудрШЕ ЖЕНБ1 

СЕОКК CB'kqjABAlE. NhIm U СИ10 HA lipii- 
AIOBOA^HCTBO НАЧНЕТЕ Пр^ДАГАТИ.

27 .Et? ΠψΕ Л\ОГЖК W Πρ^ΛΙΟΒΟΑ^ΙΑΗΙΙΗ ЖЕ~
Hbl CBOIEIE НАПИШЕТБ. И Ιΐρ^ΛΙΟΒΟΑ^ΙΑ- 

НИ1А NE ПОКАЖЕТБ. ПОа (о )бА1£ТВ ЖЕН^ 

30 Αψε χΟψΕΤΒ И TAKOBbllE рдди BIHbl рлу-

ЛОуЧИТИ CE С Л\0к"ЖЕЛ\К. И ВБ^ЕТИ ΟγΒΟ 
СВОК в-кно. прикти ЖЕ И Пр-кжДЕБрАЧ- 

33 HblN ддрв. И ΙζΑ ТАКОВОК WKAEBETAHIHE. I

остане, по нужди ван дома преспава 
ноћ, прописујсмо да муж никакву 

власт пема да се због таквог узрока 
разведе од жене, пошто јс сам узро- 
чник томс.
11.1 2 Узроци због којих сс жепа оправ- 

дано може развестн од мужа. и (због) 
којих може - п вено да узме. и пред- 
брачни дар да потражујс и. такође, 
деци да сачува власншптво на дару: 
ако ли не буде деце, она и над тим да 
има власништво - узакоњујсмо да ти 
(тј. узроци) буду:

1 родитЕАк, γονείς Palm. 205; Zepi нема I 3 npicnuTL·. гр. διάγειν 14 лхоужеки имкти к л а с т и  и н в . 
С 1 7 .a i.] .β ϊ. Р I 9 прикмдти С I 10 и нема Хил. 466 110-11 тдкоже Р I 11 д ктелч»] телм» М, гр. 
τοΐς παισϊ ! иже] жв Хил. 466 I дар41] ддрд Хил. 4661 15 .κι.] .кв. (!) ΡΙίΊιµε] ίΐιµε жеС. гр. Έάν 
I 17-18 ц(-к)с(д)рЕви] ц(д)рЕВИ Р Μ I 17 с е нема Хил. 466 I 18-19 ин-кмв κ κ ιλ \β ] н ккилм» С I 20 
λ ιο γ,ο ] л и е о  Хил. 466 I 22 и н в н е ] и н в п е c e С и  гр. - άλλων τοΰτο I св кцЈдвд101|ПЕ Μ 123 ιε ιε ] е к > Хи л . 
466 ! 24. ,д|.] ,кд. (!) Р I ц-кломоудрви С I 25 св-кцЈдвд1Етв С I 26 н д чн е т в , гр. έπιχειρήση I 27 ,έϊ.] 
-КЕ. (!) Р I 31 моужЕмв] л \о \-ж е л \к воилш Хил. 466 I 32 прин-ти, гр. κοµίζεσύαι
1 У Р ово је гл. 12: у Palm 205 гл. 11, a у Zepi гл. 13.
2 У Р ово је гл. 22; у Palm. 205 гл. 12. a у Zepi гл. 14.
’ У Р ово је гл. 23; у Palm. 205 гл. 13. a у Zepi гл. 15.
У Р ово је гл. 24; у Palm. 205 гл. 14. a у Zepi гл. 16.

' У Р ово је гл. 25; у Patm. 205 гл. 15. a у Zepi гл. 17.

12? Ако се што договара против 

царства - или сам муж. илп знајући 
неке који се (на) то договарају не 
јавп цару, бпло лично, бпло преко 
ког другог лица;
13.3 Ако се на било који начпн муж 

договара против живота своје жсне, 
или знајући друге који се (на) [το] 
договарају не јави жени, нити је по 
закону одбрани;
14.4 Ако муж. договоривши се про- 

тив чедности своје жене почне да је 
на прељубочинство наводи;
15.5 Ако муж напише о прел>убочии- 

ству своје жене, а прсљубочинство 
не докаже, оправдано је жени ако хо- 
ће, да се и због таквог узрока разведе 
с мужем, и да узме, дакле, своје вено, 
и понесе и предбрачни дар. А за та- 
кву клевету, уколико пак нема
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Αίµε ж е дктии ιιε имдтк шт(к) того 

СОуЖИТИ1А. ТОЛНКО ΒΒ'ξΕΤΗ 1ЕИ Wt (0 
3 ННОГО Л\О\(ЖША HAvkllHIA. 1ЕЛИКАЖЕ πρίί-

ЖДЕВрАЧПАГО ДДрА ΤρΕΤΗΙΑ ЧЕСТк BkITH 

рд^оулгкктк с е . Αίµε бо д-ктии нл\дтк 

6 IJOBEAkiiAIEAlk в с е моужд того илгћник 

Д’ктЕЛ\к ХРАНИТИ. твркдол\к пр-кшкдк»- 

ЏЕЛ\к. ИЖЕ W Ир-кжДЕБрАЧЦ-клМ! ддр-к 

9 Bk ΝΙΐΙχΒ !ζΑΚΟΙΙ^χΒ HHCAHklMk. ТАКОЖЕ 

OlfBO 1АКОЖЕ Н НАВЕДЕНАГО рАДИ iipliAK·- 

BOAiilAHHIA WKAEBETAIIHIA НЕПОКА'4АНАГО. 

12 И Т-кмћЖЕ ЛХОуЖЕВИ ΠΟΒΗΙΐ’ΗΟγ Бк1ТИ

MOlfKAMk. КкПЕЖЕ χΟτΙΐΗΙΕ Пр^ТркП^ТИ 

ж е н а . Αψε ви т а к о в о је w k a e b e t a iih ic  по- 

15 к а ^а л о с е дклол\к.
.21.1 ίΊιµε л\8Жк вк своилхк дол\о\ј· вк 

н ем ж е ск ж е н о 1о c b o ie io ж и в е т в . прк- 

18 ^Бид^вк сшо ск Apoyroio νυερΐψετ’ ce 
Bk CBOIEAlk ДОЛ\Оу lip^BklBAIE. или в тол\- 

ЖДЕ грдд'к ЖИВк1И. Bk ApS^Mk ДОЛ\Оу 

21 ск ιπιοιο ж е н о к » ч е с т о npiBkiBAiE швли- 

...да« читк ce. II и ie a h n o io  и д в а ц ји и п о н о - 
СкНк BklBk НЛН WT<k) ΕΒΟΙίχΚ ИЛИ Wt (k ) 

24 ж е иш ΟΒΦίειε родитЕЛк или шт(н) дроу- 

rkix'k tiiKkixk достов^рнкЈХк свкдк- 

ТЕЛк. ТАКОВАГО CTOlfACAtlAHHIA NE WCTA- 

27 IIETk CE. ПОд (о )бА1ЕТВ ЖЕнк H ^А ΤΑΚΟ- 

BOVIO BHHOlf рД^р^ШАТИ ВрАКк И ВВ^И" 

ЛХАТИ ВДАНО1Е βίίΗΟ II Пр'кжАЕБрАЧНк1И 

30 ддрк. И !ζΑ ΤΑΚΟΒΟΙΕ ΠΟρογΓΑΝΗΙΕ ТрЕТН" 
ΙΟΙΟ ЧЕСТк Ц'кнк1 1ОЖЕ ИЛХАТк Пр^ЖДЕ- 

врдчнк! си ддрк w t (k ) и н о г о ИЛгкнИ1А

1 ж е  нема С. Palm. 205. Zepi I 2 СкЖитУд Хил. 466 I 3 е а и к о ж е Хил . 466 1 3-4 нр кждЕкрлчндго] 
кр-кждЕБрАЧНАГо Хил. 4661 9 Bk нема Μ I тдкожде Р М. Хил. 466 111 η ε ιιο κ α χ α η α γο ] и н е п о к д '<д н - 
н а г о  М. Хил. 466: Palm. 205, Zepi - και µή άποδειχΟεϊσαν I 13-15 к и иж е ... д-клол\к нема Хил. 
466. после чега следи гл. 16. са неодговарајућим текстом: ..ίίψε кто Еретигк прилитк ЖЕНоу 

ιιρΑΗοκΊιρ κκικχκ. дд рА'<лоучит СЕ. и ιιρϊκΪΑ ЖЕН-ћ ΙΚΙΙΛΕΗΚ ДАСТЕ CE. II WT<h) МВЖН1А 
ΙΙΛίΊίΙΐΪΛ ΤρΕΤΪΑ ЧЕСТК Л llpW4E Bk Л1ОДСКОЕ (ΚρΟΒΙΙψΕ ДА ВНДЕТк." I 16 .21.] .KS. (!) Р I ίίψε] 

ίΊιµε ЖЕ Ρ I 17 c b o ie k > ж е н о к > и н в . Р Μ I 19 пр-кпкшлх вк свс>1€л\к ΑΟΛίογ инв. Р I 22 и1] и а н  С; 
Patm. 205. Zepi - και I и2] нли C: Palm. 205. Zepi - και I 28 р.цдр-кш1ти Р М, Хил. 466 I 32 сн нема 
P C M. Хил. 466. Palm. 205, Zepi
1 У P o b o  je гл. 26; y Хил. 466: „Прдвнло y Palm. 205 гл. 16, a y Zepi r.i. 18.

деце из тог суживота. од друге муже- 
вљеве имовине она да узме толико 
колико је. разу.ме се. трећи дсо пред- 
брачиог дара. Јср ако и.ма децс. запо- 
ведамо да се сва имовина тога мужа 
чува деци. остајући чврсто оно што 
је о предбрачном дару писано у дру- 
гим законима. Тако ће. дакле. муж и 
због недоказане наведене клевете о 
прељубочинству бити подвргнут оним 
мукама какве је предстојало да прс- 
трпи жена. уколико би се таква кле- 
вета доказала делом:

16.1 Ако се муж у свом до.му. у којем 

живи са својом женом. презревпш 
њу. нађе да са другом пребива у свом 
дому или. живећи у истом граду. буде 
оптужен да у друго.м до.му са другом 
женом често пребива. а једном и два- 
пут прекорен. било од својих или од 
своје жене родитеља. или од неких 
других веродостојних сведока. не 
окани таквог срамног дела. жени 
је допуштено да и због таквог узро- 
ка раздреши брак и узме дано ве- 
ни и предбрачни дар. а за такву по- 
ругу - трећи део цене коју има тај 
предбрачни дар да узме од друге
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КГО Вк^ИЛААТИ. тако ж е oyso ΙΑΚΟ Αψε 
д11ТИ ИЛХАТк НА СкБЛ1ОДЕ11И1Е ТкКМО

3 ИЛЛ'ктИ ЖЕН’к IIAVklllllE. КЖЕ WT<k) upk- 

ЖДЕБрАЧНАГО ДАрД II Ц»т(к) КД^НИ ТрЕ“ 

ТИ№1Е ЧЕСТИ МфуЖША ИЛ\'кнИ1Д Вк^ЛХЕТк.
6 г(оспод)кстко WSkqjHMk Д*ктЕЛ\к  ХрАНЕ- 

ЦЈИ. А1|ЈЕ БО д ктни НЕ ИМЛТк ШТ<к) ТОГО 

СФ^ЖНТША. И ВЛАСТк НЛгктИ №11 НАДк

9 TAKOBkIAVk ИЛ\-кнИ№Л\к ПОВЕЛ'квЛ№Л\к.

•X··1 ίίψε ж е вонни Боудоутв. или κογπ'_ 
ци2 или простии члов^ци. или I ини

12 Н-кциц. ПОДк ДрО\Тк1Л\к КБ1Л\к ЛК>БФ. Вк 

ВОИНкСТВО ЧУроуЖНСЧЕ ВкЧТЕНИ. ПОВЕлк- 

ВА№Л\к №ЛИКОЖЕ КОЛИЖДО A^Tk. Вк ВОЦ-
15 СЦ-k НА БрДНЕХк3 np kfiklBAIOTk. ииЖ1ДАТИ 

ЖЕНАЛХк H^k. Αψε НИ ГрДЛ\ДТк1 ИЛИ В"к- 
СТИ нккКПЕ WT<k) CBOH^k Л\оужк НЕ

18 приимс^тк. АЦЈЕ ЖЕ КОТОрдГД WT<k) ТД- 

ΚΟΒΚίχΚ ЖЕНк СВО№Г0 Л\оужа4 ОуСАМШИТк 

СКФН ЧАВША CE. 1111 ТОГДА НД ВТОркН БрАКк
21 прити №И НЕ ПОВЕЛ^ВАКМк. ΑψΕ НЕ Пр^- 

ЖДЕ ИДЕТк ЖЕНА САЛХА ИЛИ рОДИТЕЛИ ΙΕΙΕ. 
ИЛИ ИНкКТО \ит(к) ΟΒΟΙίχΚ №11. К' ПИСЦЕМк5

24 и Кк стдр-кишиндл^6 ПИСЛ\А7 (!) того. в 

НЕЛЛЖЕ МФ^Жк №№ ВОИНкСТВОВАШЕ. И Бк" 

проситк. АЦЈЕ Вк ИСТИНОу СКОНЧА СЕ COlf-
27 ЖИТНИКк №№. 1ДКОЖЕ T”kA\k. С^ВЕ^ТШИЛХк 

№β(α)η γ(ε)α11№Λ\Κ Пр-кдЛОЖЕНОЛХк CO\f- 

ЦЈЕЛЛк. Вк ВкСПОЛХИНАНИИХк W Α^ΙΑΙΙΙΙΗχκ

30 ПОЛОЖИТК рЕКШЕ НА ГрАЛХАТ-к НАПИСАТ1 

ЈЛ4,; ГДКО Вк ИСТИНОХ ЛХОуЖк ΙΕΕ SA\p"k. II И 

№ГДА ТАКОВО№ СТВСфИТк СЕ. ПОНЕЖЕ

његове имовине. Тако, дакле, ако 
има децу. жена само на чување да 
држи имовину коју ће узстп од пред- 
брачног дара и од казне - трећег 
дела мужевљеве имовине, чувајући 
власништво заједничкој деци. Уко- 
лико, наравно. нема деце из тог 
суживота. наређујемо да она и вла- 
сништво има над таквом имовином.
17.1 Ако пак војници, било плаћени- 
ци2 или обични људи, или неки други 
под било којим другим (видом) буду 
уврштени у оружану војску, наређу- 
јемо, ма колико година да остају у 
војсци на бојишту3, жене њихове да 
чекају, ако ни писма ни вести нске не 
приме од својих мужева4. Ако која од 
таквих жена чује за свога мужа да је 
скончао - ни тада јој не дозвол>авамо 
да ступи у други брак уколико прет- 
ходно не оде сама жена, или родите- 
љи њени, или ко други од њој својих, 
ка писарима5 и старешинама6 писма(!) 
[треба: јединице]7 у којој њен муж 
војинствоваше, и упита да ли је, 
уистину, њен сужитник скончао, 
тако да ће онп. пред положеним Све- 
тим јеванђељем, у подсетниицима о 
збивањима (тј. у деловоднику) за- 
вести, односно на Грамати написати 
да је њен муж уистину умро. И када 
то тако учини. пошто узме жена

1 иго нема М. Palm. 205; Zepi и.ма - αύτοϋ I тдкожде Р М, Хил. 466 I тко] iak o j k e Р С М. Хил . 466 I 
2 нд скг;лк>д£нии. τής χρήσεως Palm. 205. Zepi I 3 илгкти, άπολαύειν Palm. 205. Zepi I жени Μ I 
HM-kHKii] и ηµΪηη ιε  С; Palm. 205. Zepi των πραγµάτων I 5 л\оужш£ Μ 110 .χι.] .κϊζ. (!) Ρ110 ж е нема 
Хил. 466 I 10-11 клчгци, φοιδερατοι Patin. 205, Zepi I 11 простии члок^цн, у Patm. 205, Zepi 
σχολάριοι I 12 дроугол\ Ρ Μ I кмлчЈ кулњ Ρ Μ I 14 1Ели ко ж е ко лиж до ] ели ко к кж до  Хил. 466 I 14-15 
вк воисц-k] вв вошљств-k Р С. вв воист-к Μ. έν έξπεδίτω Patm. 205, Zepi I 18-19 KOTopaia... ж ен в ] 
KOTcpata ж ена w t (k ) t ak o bbix (b) ин в . C120 h h то г да . ουδέ τότε Patm. 205; ούδέποτε Zepi 121 притиј 
приити Ρ I Н£ ii0BErt-kBAi£A\L·] н£ прА1|ЈАКл\в Ρ Μ, ουδέποτε... έπιτρέποµεν Patm. 205, Zepi 123 ум. или... 
ки. у Patm. 205 Zepi ή δι’ άλλου οίουδήποτε προσώπου I 24 п и с л\а(!)Ј чис ла Ρ С Μ. Хил. 466; Patm. 
205. Zepi - του αριθµού I 28-29 covipoAiu Ρ I 30 ρεκιικ... h aiih c at i нема Patm. 205. Zepi
' У P o bo  jc гл. 27; y Хил. 466 гл. 18: y Patm. 205 без 6p., a y Zepi гл. 19.
2 Овде cy кмгпци  (rp. φοιδερατοι) плаћеничка војска. _*
3 h a BpAHEVb, (гр έν είπεδίτο). од έξπεδιτον = лат. expeditio) у значењу рашни иохос). бој.
4 Ту ce y Zepi завршава гл. 1'9. 5 Писвцв (гр. χαρτουλάριος. од лат. cartularius) овде значп imcap. 
' Под CTApiuiiiJHiia (гр. τριβοϋνος од лат. tribunus) подразумева се впсок војни чии. какав је данас пуковшпс 
Ум. пнсмд треба чи с аа (у смислу војноГ одреда илн јединице) како је y Р С М и гр. - του αριύµοΰ.
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ВКСГ10Л\И11Д11И1£ IIAIIMCAIIOIg ЖЕНА '44 CKOIE 
свкдктЕлвство вк7,л\ЕТк. и потолм» по- 

ίίелккАЕЛМх 1ЕИ npkiihiKATH кдиного л-к- 

'ГА pACTOIAIIHIE. 1АКОЖЕ 110 Пр4и1ЈНСТКИИ 

лктд того 11о д(о )п а 1етв itu ^дконно 

СКЧЕТАТН СЕ Ердкоу. АЦЈЕ ЖЕ Ιφ^Κ CHIA 

ΙΙΟΒΕΛ'ΙΐΙΙΗΙΑ ЖЕНА Дрк^НЕТВ Kh ДроуТОМН 

врдкоу нринти. И САЛ\А И ИЖЕ ΙΙΟΙΕΛΚ 10 
lECTk врдколхћ. IAKO Пр^ЛЈОБОдки1 ДА 

ЛХОуЧЕТК СЕ. А1|ЈЕ ЖЕ Bh ОуСПОМИНАНИИ W 
A'klAHIHXh. С ΚΛΕΤΒΟΙΟ НАПИСАВШЕ. Ц>БЛИ~ 

ЧЕНИ воудоу-тк 110 СИ^К AhCTMIO CBi- 

дктЕЛВСТВОВЛВШЕ ТИ ОуБО ЕОИНБСТВА 

КМБНАЖЕШ БОуДОуТБ. ДЕСЕТк ЖЕ ЛИТрК 

'4ЛАТА '4А КА^НК ДАТИ ПрИНОуЖДЕНИ БОу 

ДОуТк. ΤΟΜΟγ W НЕЛ\‘ЖЕ СБЛГАШЕ IAKO 

ОуЛ\р'ктВ. ТкЖДЕ ЕЛАСТВ ИЛЛАТК АЦЈЕ 

χΟψΕΤΚ CEOIO ЖЕНО1[ ιιο ιε τ η да п о ил\етб . 
Грднв .ΒΙ. СЗ ддр кхж.

.А. | ДАрОВЕ WBH оуво соутк ВК живо- 

Т-к ΕΒΙΒΑΙΟψΕ. И КБ жнволхоу· бл(а)г (о )- 

д('к)тк И Вл(А)гОД'к|ДНИ1Е ^ΗΑΙΟψΕ и 

Бл(д)гОрА'4О\(Л\ИК1 ΒΒ'ζΙΚΚΑΙΟψΕ. ддровЕ 

ЖЕ ВК Bllirk СЛ\рКТИ'кн БШВА1ОЦЈЕ. И 110 

СЛ\ркТИ 1АК0ЖЕ рЕЦЈИ ДАВШАГО. TAK0BBIH 

ДАрк СВркШЕНШЕ И ОуТВрКЖДЕШНЕ ИЛ\О\'~ 
ψε. ПркжДЕ БО СЛ\ркТН ДАВШАГО. НЕ 

илхдтк ничто дрнжЕИ ддрк w t (k ) ддро- 

ΕΑΙΙΑΓΟ lEMOIf СТЕЖАНИ1А. ПОНЕЖЕ ПрИЛО- 

ЖЕНО IECTL· 1ЕЖЕ ПО СЛ\рКТИ Вк^ЕТИ.
. B. ИЖЕ Вк ЖНЕ0Т'к ДАрОЕЕ. WBII ОуБО 

соутк w t (e) то г о  час а Н Вр-кл\ЕНЕ сврн- 

ШЕ11И1Е ΠρΗΙΕΑΛΛΙΟψΕ. И 1АК0ЖЕ рЕЦЈИ Wt (k )~ 

написани извештај за с во ј с сведочан- 
сгво. наређујемо јој да и потом остане 
у распону од једне године, тако да јој је 
ио истеку те годинс допуштено да 
склопи законити брак. Л ако се мимо 
ове одредбе жена дрзне да ступи у дру- 
ги брак - и сама. и онај који ју је узео за 
брак, да се муче као прељубочинци1. 
Уколико. пак. у подсептицима о зби- 
вањима (тј. у деловоднику) они који са 
заклетво.м записаше буду потом ра- 
зобличени да лажно сведочише. ти. да- 
кле. лишени да буду војске. а за казну 
принуђени да буду десет литри злата 
да дају ономе за кога слагаше да је 
умро; овај. пак. уколико xohe своју жс- 
ну да узме - властан је да узме.

Грана 12.
- О даровима (iTij. поклошта) -

1. Једни од поклона су. наравно. они 
који за живота бивају. те наспра.м жи- 
вога знају за благодат и доброчинство. 
изискујући и благодарносг. [Другн] 
пак поклони у поводу (тј. за случај) 
смрти бпвају. и тако рећи после смрти 
онога који је дао, (тј. поклонодавца). 
такав поклон има завршницу и 
потврђење. Јер пре с.мрти онога који 
је дао. онај који поседује поклон (тј. 
поклонопримац) ништа неће и.мати од 
поклоњеног му иметка, πουιτο је то 
дато да по смрти узме.
2. Од поклона за живота, једни су. на- 
равно. они који у истом часу и време- 
ну попримају завршницу и тако рећи.

4 pA^cToiaiiie Хил. 466 I по iip kuiKCTBiiii] пр кшћствнклм. Р: Palm. 205. Zepi µετά την παραδροµήν 
5 л ктд того. гр. αύτοΰ I ац ј е] дц ј е лн  Хил. 466 I 6-7 снк повЕл кннк (једн.) Р С М. Хил. 466 и гр. 
- ταύτην την παρατήρησιν I 8 БрАкоу нема Μ i 8-9 κ> πο καβ кстк ннв. С 10 л\о\-чит c e Р С 
KiiCiioAuniAimi Хил. 466 I 11 iia iiiic abu j e . гр. καταΟέµενοι I 12-13 св кд-ктЕлкствовдниЈЕ. гр. 
καταΟέµενοι I 14 дес етв ] л. С I 15 ддтк нема Μ I 21 вмбдк >ц 1е] ддбдк >ц ј е Хил. 466 ум. кв 
жнвомоу, гр. πρός ζωήν I 23-24 ддровЕ ж е . гр. αΐ δέ I даровЕ же... bmbaio i|j e нема М 24 вин к] 
в кн к Р I 25-26 тдковми ддрн нема Palm. 205, Zepi I 28 ничто] н ичто ж е С I 29 ст кжЕншд М. гр. 
κτήµατος
1 Овим ce у Zepi завршава гл. 20.
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тол-к оуже пр^ддник твореџЕ. и влд- 

СТН И IlOTpklihl1 ДАрОВАНАГО СЕЛА ИЛИ

1 В. напред стр. 69. нап. 1.

3 СТЕЖАНША. СЕ ЖЕ КСТк ДВ11ЖИЛЛАГ0 ИЛИ 

НЕДКИЖНЛЧАГО ИЛТкнИ1А. НИ 1ЕДИНОЛ\О^ 

ЖЕ вн^одоу ΗΗΟΛΧΟγ ΠΟΛΧΒΚΛΟγ послк-

6 Α0γκ>ψ0γ. ИЛИ ПрИЛЕЖЕЦЈОу или припо- 
вЕл квАимоу нв в' тв чАСк илгкник» w t (b) 

ЛИЦА II Kh лицоу ПрИХФДЕфОу. сир-кчв

9 ц ’т (е) творЕцмго ддрв κκ приЕл\лк>цЈоу- 

A\CAf ДАрВ. ск кнк ΚΟ1ΕΓ0 ЛКЈБО ΙΓζβ+χΤΑ >1 

WT<k)lETHtA. WBI1 ЖЕ CO^Tb ШТИЛ\А1ЕЛ\И

12 ДА1ЕЛЛИ11 р Α'ζΛΙ14ΙΙΚ1Λ\Ι( WBpA^bl Η A^Tbl 

«AfCBAIAIEAMi. II 1АК0ЖЕ ДА1ЕИ ПОВЕЛИТВ И 

«ртврвдитв.

15 .Г. Πθ CbA\pbTH ДАрВ IECTB. 1ЕГДА КТО

CEGE χοψετκ пдчг илгкти или вв^в- 

Л\ШАГ0 ддрв. вв^вмшаг о жг БОЛЛХИ 
18 СВОКГО НАСД-кдННКА.

.д. Трвк co\fTb чиврд^и кжг вв βη ν4 

смрвтн^и ДА1АТИ ДАрВ. 1ЕДИНВ OlfBO Ι€Γ~ 

21 дд ник<МЕл\с»хжг εογψογ ετρΑχογ ддктв 

εε. твкмо кдиного д^лга чдганит 
KCT(b)cTBHblK смрвти. вторш Ж8 св-к- 

24 ψΑΒΑΚ>ψΗΐχΐι рдди НА Hb ВЦ-ккЈДОу И НЕ
Wt (k) ΙΐρΐΙΙΕΛΛΛΙΟψΑ ЕЛЛркТИ ДАКТВ ЕЕ. НА

НЕЛ\ЖЕ ДАр"к Bb Tb 4ACb BAACTb ИЛгктИ 

27 Eb^kMUKMK. тргтии WBpA^b. «ГДА н-к- 
кто νυτ(0χς>Αε нд πογτκ н ашбс твша  

рАДН Б^ДК! ДАКТК. НА С8Л\Б ДАр^ Bb|“ 

30 χκΛΜίιεΜον н е илгкти влдсти донд^жг

ДАровдвши ογΛ\ρετκ. ЈАКОжг εε или в^- 

дми рА^БОинжв. или рдтникк или исто- 
33 ΓΙΛεΗΗΙΑ морвскдго. ИЛИ AvkcTh СВ^ЦЈА-

већ од тада се врши предаја - п влас- 
ништва, и коришћења1 поклољеног 
поседа или иметка, то јест, покретне 
или пепокретне имовине; никаква дру- 
га помисао споља да не уследп или 
придода или преиначи, него у исти 
час имовина да се пренесе са лица на 
лнце. то јест, са поклонодавца па по- 
клонопримца, без икаквог изговора 
и поништаваља. А други (поклони) 
су они који се дају под ограничењем, 
који на разне начине и (у разним) 
временима постају власништво, и 
онако како давалац нареди и утврди.
3. Поклон по смрти јесте када ко хо- 
ће већма до себе да држи. пего до по- 
клонопримца, а више до примаоца 
него до свог наследника.
4. Три су вида поклона којп се дају у 
поводу смрти. Један је, наравно, кад се 
без постојања икаквог страха даје, 
сем једино због очекивања природне 
смрти. Други пак (вид) је кад се даје 
због оних који споља утичу на њега. а 
не на подстицај онога који јс на самр- 
ти; на том поклону прималац ће истог 
часа имати власништво. Трећи вид је 
кад неко, одлазећи на пут, даје (тј. по- 
клања) због (могућег) настанка опа- 
сности. На овом поклону прималац не- 
ма власништва док поклонодавац не 
умре. Опасности, као што је то: или од 
разбојника, или ратника, или утапања 
морског; или, бојећи се места

1 оуже нема Р i 2 потрквм, гр. χρήσεως I 3 с е нсма СI се же] иже Хил. 466 I 8 ιιρ-^χοΑεµι» М. Хил. 
466 I 11 и.'т(к)ктмд Р Μ I 12 \уврд’<ми и л-ктно Хил. 466 I 13 оусвл1дкл\и] сл[стдвлгд1€лш (!) М, 
гр. ειδοποιούµενα! I и1 нема Хил. 466 I 15 гегдд] 1€дд Р. гр. ότε I 17 ддрк нсма Palm. 205, Zepi I 
ВН'<£Л\ШДГО Хил, 466 I ΕΟΛ'ΛΜί] волкшилч! М. гр. πλέον I 19 винк] вкнк Р, гр. αιτία I 21 εογψογ, 
гр. έπηρτηµένου I 23 после ж е , δέ у Palm. 205, Zepi следн ότε τις I 23-24 ίΒ^ψΛΒΛίοψιιιχΒ, rp. τον 
έπηρτηµένον (једн.) I 24 нд нк нема Palm. 205, Zepi I 25 w t (b) нема Хил. 466 I 26 вв тв чдск, гр. 
παραχρήµα I 26-29 вв тк чдск ... ддрН! нема Хил. 466 I 27-28 н-ккто нсма С, Palm. 205, Zepi I 
29 в-кдм рдди инв. С I ддр-к нема Palm. 205, Zepi I 31 |дкож£ с е или, гр. οϊον I 32-33 истопленшд 
лхорћскдго. гр. ναυάγιον I 33-1 ίΒΊιψΛΚΛίοψΜχκ нд <њ, гр. έπιβουλευοµένους
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ΚΑΙ0Ι|1Ιΐχΐ» ΗΑ Hb БО1Е CE. Hh η н едс дта .

ИЛИ ЛЛОуЖА снл'нд. или стдрости пок 

3 СЕ. ТАКОВА1Д БО КСА Б'кдоу НАСТОИЦЖ;

’^ΙΙΑΛΧΕΗΑΙΟΤΒ.

.£. П1|1Е ддроуи IIOCAI0 ТИ ИЛгћнНК. И 

6 np-кжДЕ ДАЖЕ НЕ ОуДАДЕТ!» ТИ A7,b О\- 

Λ\ρογ. НЕ БОуДЕТк ТВ01Е.
.г. П1|1Е ПОДВ ВЛДСТН10 ш(т0ЧЕК> с ми  

9 c(bl)llb. ПОВЕЛ^НШЕЛХк ИЛИ CBdiTOMb

\ν(τ04ΕΛ\Β. ДДСТВ ддрв. ЛАНИТк С£ CAA\b 

WT(b)lJb ДДЛ11 lECTb.1 И ДЦЈЕ КТО ТВОЈЕ.

12 ц-кчто Cb св4тол\к твоилш ддроуитв 

Κ0Λ\0γ 1ДКО CBOIE ТМ CAAVb CHIE ддвв вк- 

ЛХНИШИ СЕ.
15 Грднк ТрЕТШАНАДЕСЕТЕ. W ШБрАфЕНИН2 

ддровн
.А. (ΙψΕ КТО НЕ HAAblH c(bl)nA. ВСЕ CB0IE 

18 IIAvkniilE ИЛИ 4£CTb Шт(н) НЕГО WCOBHO 

СВОБОДИТК. рЕКШЕ в‘ ДДрШ рД^ДДСТБ. 

имдтк ж е д-кти по||тол\к. всн дд 

21 и’т(к)ил\ЕТБ СЕ ддрк. И ПДКБ1 ВСД ДД 

WBpATETb CE Kb ДДВШЕЛ\О^. ДД HASATb 

HAKbl EAACTb 1АК0ЖЕ ХОЦЈЕТк ДД Оупрд- 

24 BHTb ТДКОБА1А.

В. НбСВркШЕНМИ ВБ^ДрДСТОЛХк. НИ БЕ_ 

^OVfMHblH. NE МОЖЕТК ДДрОВБ ДА1ДТИ. 
27 ΤΑΚΟΒΚΐχ’ БО св ктк НИ Bb ЧТО Ж£ lECTb.

.г. ίίψε кто Bb^bAXh AApb. н ебл(д)г о - 

AApbHb JABHTb CE Kb ДАВШЕЛХОу. AbCTHIO 

30 HA СЕГО CTBApAIE ДОСАЖДЕНШЕ. ИЛИ рО\'Ц’к 

НЕПрАВЕДНО Bb^ACWHTb HA Hb. НЛИ ПД- 
KOCTHIO BEAHKOIO ШБЛОЖИТЕ ΙΕΓΟ WT^b) 

33 CBOisro c b4t a. или h a /KiBOTb iero свк- 

уроћсних против њега. али и боле- 
сти, или силног човска. или бојећи се 
старости. јер сви ти (случајеви) значе 
могућу опасност.
5. Ако ти пошаљем. дарујући. и.ме- 
так, а ја умрем чак пре него што ти 
сс преда - неће бити твој.
6. Ако син. који јс под очевом влашћу. 
по наредби или вољи очевој да поклон. 
сматра се да је сам отац дао . И ако ко 
твоје нешто. са твојом вољом. покло- 
ни некоме као своје - ти сам да сс сма- 
траш да си то као своје дао.

1

Грана тринаеста
- О поништају2 дарова (тј. поклона)- 
1. Ако ко. немајући сина. сву своју 
имовину или део од ње особно осло- 
боди. односно разда на поклоне. а 
потом има децу. сав поклон да сс по- 
ништи и све опет да се врати давао- 
цу; опет да има власт да ти.ме упра- 
вља како хоће.
2. [Ни] нсодрастао. ни безуман не мо- 
же давати поклоне. јер свест та- 
квих је ни у чему.
3. Ако се ко. узевши поклон. покаже 
неблагодарним пре.ма даваоцу. лука- 
вством чинсћи против овога увреду: 
или неправедно поднгне руке на њега: 
или га нз сопствене подлости обаспе 
великом пакошћу; илн се договара 
против његовог живота: или оно што

5 ддроук] ддроу Р М. ддркк· Хил. 466 I послк·] иошл» Р I и нема Р ί 6 оудддвтк] ккдддоут Χιι.ι 
466 I 8 iiOAb... thiii. гр. ύπεςούσιος I 13-14 кнлишши се] ккмннт се Хвл. 466 I 15 третиинддесете] 
.fi. Р С М. Хил. 466 I 18 w c o g h o ] с во бо д н о  Р I 18-19 w c o bh o ... рА'4\дстк. Patm. 205. Zepi ιδίω 
άπελευύέρω δωρήσηται I 19 рдзддстћ] кгддстн Μ I 20 πφτ ο λµ » д кти инв. Хил. 466 I 20-21 дд 
WT(h)nA\ETb ce. гр. άκτυρυύσΟω I 21 и нема P M. rp. има - και I 22 ддв шоглту P 25 Несвркшенкш 
вв'4дрАСтол\в y Palm. 205, Zcpi Οϋτε άνηβος I вк'4 растол\к P C Μ 26 не можетд Р М. Хнл. 466 
ддмти] вкдд|.лт11 Хил. 4661 27 во нема С. гр. има - γάρ I 29 ддв шоулхсу P С ддкшолкоу Хил. 466 
31 непрдведно нсма C I 31- 32 ум. iiak o c t h io ] велнкостно (!) М грешка писара. настала k imc h o m 
првог дела речи пдко са велико I 32 кго нема гр. I 33 кго нема гр.
1 Овим ce y Zcpi завршава гл. 6, а наставак чини гл. 7.
2 На овом месту најприкладнији превод за им. \уврдцЈенин: (гр. ανατροπή) од глагола ανατρέπω, 
лат. rescindere) био би ilpeepahatbe (од глагола превратиит). али у речнику права је то иониш- 
iTiaj. in io се. уосталом, да закључити п из текста који следи у гл. 1.
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Ц1ДКТВ. ИЛИ НЖЕ В ддр-h ПрИБШТКА.Ч!) 

Αψί ПИСДНИКМК А1|1Е НЕПНСАНИКМВ
3 БШВШАГФ НЕ ИСПЛБНИТВ. 1ЕД11НА БО WT(k) 

αιχκ вннк ац ј е h a соудицп пф с бс - 
ТАВЛЕНИК*  ΙΑβΊ; ПОКДЖЕТК СЕ. ДА WBpATET'

6 С£ ББ1ВШИИ ДАрОВЕ KL· ДДКШЕЛ\ОГ.

Грднв ,Д1. W ПрОДАНЖ. II ΚΦξΊΙΛΕΙΙΙΐϊ

.А. ПрОДАНИК II ΚΟγίΙΛΕΗΙΙΙΕ СКСТд|вЛ1Д1Ет’

9 СЕ. КГДА W цкн-к ПрОДА10Ц1АГО II κογ- 

ΙΙΟγίΦψΑΓΟ w bo k > соусћди свкцшотв. 

WBh О\'БО ПФЛ0ЖЕН111Е СТЕОрНТВ Ц'кнМ.

12 СБ ЖЕ Пр-кдА1£ТБ 11рОДА1ЕЛ\Ф1Е НЕ ТВКЛ\О 

ЖЕ. НВ АЦЈЕ II 1ЕДИНБ Wt (l ) СЕНЈ. ИЛИ 

ПОЛОЖЕНО^К· ц-кноур ΒΒ^ΛΝΕΤΒ. или про-

15 ДАНОК 11А\’киИ1€ ПрИИЛХЕТВ. W НЕМЖЕ 

ПрОДАНИК» нЕрд^др-кшилчоу ΠρΟΙΓξΙΙΤΙΙ. и 

ΤΑΚΟ ПрФДАНИК» ТЕрКДОу ББ1ТИ. А 1ЕЖЕ
18 ВБ ^АЛОГА AVECTO ВДДНО1Е. ШБЛИЧЕНИ1Е

KCTh II ПОКА^ДНШЕ ПрОДА1ДНИК> II KO\f- 

ПЛЕНИК*  СВСТАВЛЕНИ1А Д НЕ САЛ\О СВСТД-

21 ΒΛΕΗΙΙΙΕ. ТДКОВД1Д ЖЕ W ПрОДД1АНИИ. И W 
К8ПЛЕНИИ г л(дг о л)ел\б . ДЦЈЕ БЕ’4 ндп и-

САНИ1А BhlBAKTh. БВ1В ΑΙΟψΗΜΚ ЖЕ С НА~
24 ПИСАНИ1ЕЛМ1 НЕ ИНАКО СКВрБШЕНО^ Πρΐ“ 

ЖДЕ БВ1ТИ Гл(дГОл)еА\В ПрОДАНИК» И КО\[- 

ПЛЕНИК». АЦЈЕ И ШБрА^И ПрОДА1АНИ1А НЕ

27 НАПИШО^ТБ СЕ. ИЛИ СДЛХОГО ПрОДАКЈЦЈАГО 
ροχ||κοκ> или w t (b) ин о г о оуво ндпи- 

шет’ СЕ. ПФДВПИШЕТК ЖЕ проддки. ДЦЈЕ
30 ЖЕ СвкцЈАНИ№Л\К2 БМВДИТВ. И КОНЧАНИК3 

послкдоуктв пркжде рЕЧЕНОМОу подв- 

ПИСАНИК» II WBpA^OVf. А 1ЕЖЕ ^ДЛОГОЛХВ
33 БВ1ВШЕ1Е ВВ послкднимв Свктк ЛЕЖЕЦЈЕ.

је прибитак' (!) [треба:уговор] у [тре- 
ба: ο] поклону, настао било писањем 
било неписањем, не испуни - уколико 
се, наравно, једап од ових узрока иа 
СУДУ докаже по садржпни очевндпо - 
учињени поклоии да се врате даваоцу.

Грана 14.
- О продаји и куповини -

1. Продаја и куповина се склапа онда 
када се за цсну оног што се продаје и 
купује обе стране сагласе; једна, на- 
равно. да положи цену, а друга - да 
преда оно што се продајс. Али не 
само (тако). него и ако један од ових 
- или узме положену цену. или при- 
ми продату ствар. из чега продаја 
нераскидива проистиче. И тако ће 
продаја чврста бити. А оно што је у 
залог дато, јесте опомена и показа- 
тељ склапања продаје и куповине, а 
не само склапање. Тако пак кажемо о 
продаји и куповини уколико бива без 
писања. А ако бива са писањем, ка- 
жемо да потпуна продаја и куповина 
другачије не буде пре него што се и 
уговори о продаји не напишу, било 
руком самог продавца, или се од 
(стране) другог, дакле, напише, а 
продавац потпише. Ако пак преко 
писца уговора2 бива, извршење3 сле- 
ди и пре реченог потписа и уговора. 
А оно што је (као) залог било по- 
ложено са последњом намером.

1 ум. приБмткд. у Palm. 205. Zepi τά πάκτα 12 Δίµε] дц ј е ж е Ρ С Μ. Palm. 205 είτε και, Zepi είτε I 3 g o  ие- 
ма М. гр. има — γάρ I 4 ио ο ια£τ λ κ λ ε η η ιο ] п о с тдвлен и 1о С, гр. κατα συστασιν I 7 .д|.ј чЕтврктдиидде- 
СЕТЕ Р I ПРОДД|ДНК1И Μ I 8 Продд|дшЕ Μ I 9 Проддкнрдго] ПСОДД1ОШ (!) С I 9-10 проддкчрдго и коу- 
псдчошдге нема Palm. 205. Zepi I 10 соускди. у гр. µέρος I 13 и нема Р С гр. има - και I w t (l )] w Μ I 
15 нлгкннк. гр. πρα-Λία I приимЕТ!.] пр кнмЕТК Р С М. гр. παραλαβοι 16 продд|дник> С I прои'<итн] 
ироити С. гр. προβήναι I и нема С. гр. има - και I 19 проддпик» С Μ I 21 продднии С КЗ GhiBaiOTh I I 
οκικΑΚ'ψεΛΜίΡίΒΜΒΛίοίΒΒΛίΒ] w ι,κίΒΑίοψΪΗΛΐ Хил. 466 I 25 г л(дг о л)ел\к проддник.] г л(дг о л)к прони- 
к (!) СЈ 26 н нема Р. гр. има - καί I ишрд^и. гр. τα συµβόλαια I проддншд С Μ 128-29 ндпишлрг ce СI 
30 свв-кшдииккл\в Μ I 33 вв посл-кднил\в св-кт-к, гр. εν υστεροβουλία I послЈднкмн Р_
1 У гр. није реч о прибитку (нривмтвкв. гр. κέρδος, лат. lucrum) у значењу добиш, добишак, кориаи, 
всћје реч о уГоворима (τά πάκτα. мн. од лат. pacta). . .
- Оолик св1и|Јдникл\к одражава гр. облик бја ταβελλιονος. који је настао од лат. tabellio у значењу 
συµβολαιογράφος = писац уГовора. ношар, бележник.
' кончдннк. i р. κόµβλα (Palm. 205) нли κόµπλα (Zepi). реч која се у гр. рсчницима не налази - 
настала је од лат. complere у значењу извршиши, исиуниши, окончаши.
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рД'4Др'!иЈ1А1£Л\0у прОДА1ДНИК> Д1|ЈЕ OVflO 

KOfllllBhlll рдодгкшдктћ И и'т(к)^ОДИТк.

3 ίΐοΓογπΛίΛίετι» ^длогв. Αίµε ж е иродд- 
BblH COfrOfBK гот(в)ддти поноуждЕнк 

lECTb. СЕ ЖЕ lECTb СДЛ\О ТО ДДНО1Е IEA\OV

6 II ΛρογίΌΙΕ ТОЛИКОЖДЕ.
.К. НИКТОЖЕ WT^b) llOpOV4EHOI£ ΙΕΜΟγ 

ВЛДСТИ1 коупити НИЧТОЖЕ ΙΙΕ Л\0ЖЕТ11 НИ 

9 ДВИЖИЛХДГО. [ЖЕНИ |1ЕДВИЖИЛ\ДГо] 1111 сдлхв

ПИИ1гкл\В KblAAb. ИБО ВЕЦЈИ 1ОЖЕ ΚΟγίΙΙΙΤΒ 
ДОт(к)||ДДЕТБ. И ВДДНО1Е w t (0 н ег о ц-fciibi 

12 IIE Bb^METb. 1ЕЖЕ ДрВЖИТБ СЕ II HA ц(к)- 

с(д)рЕВВ1)(11 пристдвниц-кхв. Д1|1Е IIE w t (0 

ΛΙΟΑΚΕΚΒίχΒ KMfHETb.

15 ,f. По ПрОДДНИИ ЖЕ И КОуПЛЕНИИ KbllE 

Л1ОБО ВЕЦЈИ. ПОВЕЛ'к|Њ1Л\И WGpA^bl ПНСД- 

ПИ1ЕIл\в [и 11Е11ис(д)нп1Ел\к] продднип» И KOV-

18 ПЛЕНИГЛ. Б'кдд проддни№ ВЕЦЈИ. ВЕ ТК 4ACb

НД КОуПИВШДГО '4ритк. ДЦЈЕ II ПДЧЕ Η ΙΕψΕ 
ΒΕψΚ НЕ пр-кдднд БОуДЕТК. ИБО ДЦЈЕ рДББ 

21 IECTB 11рОДДНк1Н И ОуЛ\рЕТк. ИЛИ 4ECTb Врк" 

дит' CE WT^b) Т'клЕСЕ иго. ногд или ρογ- 

КД. IIAHWKO. ИЛИ ДЦЈЕ ДВСфк2 BOlfAETh Пр$~ 

24 ДДНк BCb. II ЧЕСТк Wt (0 ΙΙΕΓΟ WniEA\b

ΙΙΙζΓΟρίΙΤΒ. ИЛИ НИВД Н«рЖДЕК> ндво- 
ДНЕНН1Д ркчндго WT(bn)ll©YAb ИЛИ 4ECTb 

27 IEIE IlOrbIGIIETb. ДЦЈЕ ЖЕ Л\НОЖ^ТВОЛ\к
ВОДВ1И. НЛИ ApdiBOA\b A\HOrOA\b WT(b) 

вктрд ПДДШЕЛ1 CE IIA HIO. Л\кНШ11 II 

30 горши BoifAETb нивд. w αιχΒ Bckxb пд-

KOCTb НД КОуПИВШДГО ^piiTb. 110 BCEAXMf 
ОУБО 0уК'кжД1^ 1ДКО CE^tlb AbCTII нли 

33 λΪν ΟΕΤΗ W ΒΕψΙΙ.(!) Αίµε IipHKAIO4HTb CE

приликом раскида продаје - уко- 
лпко. дакле, купац раскида и одлази 
- губи залог, а ако продавац раскида 
- принуђен јс двоструко да врати. 
ппо hc рећи: исто то што му је (тј. 
купцу) дато, и друго баш толико.
2. Нико на рачун в.шсниг која му је 
повсрена ништа не може купити ни 
покретно. [пак. ни непокретно]: ни 
сам ни помоћу другог. јер hc се лиши- 
ти ствари коју је купио. и цсну коју јс 
дао нсће узети. То важи и за царске 
управитеље. ако не купе од друштве- 
ног.
3. При продаји пак и куповини било 
које ствари. пре.ма прописаним 
начинима писане [и неписане] прода- 
јс и куповине. опасност продате сл ва- 
ри у том часу пада на купца чак ако 
ствар и не буде још предата. Према 
томе, ако је продан роб. па умре или 
се део тела његовог оштети - нога. 
или рука. или око; или ако продат 
двор2 ватром изгори. сав или његов 
део: или њива силином речне попла- 
ве нестане сасвим. или н>ен део: или 
пак услед многе воде или многог др- 
всћа које од ветра пада на њу, њива 
буде мања и лошија - за свс то штета 
пада на купца. Уопште знај. дакле. да 
без преваре или лењости наспрам ства- 
ри! (треба: купца). уколико се тако

1 проддшио С14 ίογΓογΒκ] '^длогк οογΓογκκ Р. гр. τό διπλοϋν I 5 c aav o k С i 6 дроуго Хил. 466 7 
Иикто ж е] Νιικ τ ο Хил . 466 I ιιορογΜΕΗΗΚίο Хил. 466 I 9 двнжимдго] движнлиго ж е н и н едкн - 
ж иахдг о  Р С М, Хил. 466 и гр. - κινητόν ή ακίνητον I 10 к »ж е] еж е Хил . 466 11 вдднок] вкдднок 
ж е Р, гр. τό δοίΐέν I 12-13 η(ΐ)ί(Α)ρεΒ^χκ Р, ц(д)рЕвмнх Хил. 466 I 13-14 ум. Αψε... κογικτκ. у 
Palm. 205 εί µή πατρώον παρά τού δηµοσίου (Zepi нема πατρώον) I 15-16 κκικ λ»64 κεψΗ нсма 
Ρ: у гр. - τι I 16-17 ιιικ λ ιιιικ λ ικ ] п ис дн и кмк ιι н епн с (а)н и кањ Ρ С Μ. Хил. 46ο и гр. - της τε 
έγγραφου και της άγραφου I 17 проддиншд Ρ Μ I 18 Bh Tb чдск. гр. ευθέως 20 пр-кдднА] продднА Р 
С. гр. παραδέδοται I 25 ннвк орт.-јез. црга Μ I 25-26 н аво дн ен иц  нема Palm. 205. Zepi 26 -27 чеетк  
κκ] чес тв ιυτ(κ) н ек С, гр. έκ µέρους I 29 1мд'111ИА\ c e Μ I н»] никв C. Palm. 205. Zepi нема 31 
коупикшдго] к с Мј-п н в шаг о ιιχκ Р. Palm. 205. Zepi τόν αγοραστήν 33 ум. w веџи . ipcoa: 
коупшиидго (κνΓιµα). према Palm. 205. Zepi τού πράτου
1 Овде iiAACTb одражава гр. реч όφφίκιον. у значењу αξίωµα, τιµή достојансшвч. с.1ужба. чааи. 
2 Под им. ABOpb (гр. οικία, οίκος) подразумева се κ\Ίκι.
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ПрОДДЦ-ки ВЕЦ1И ΤΑΚΟΒΟΙΕ БЕС ПЕЧААИ 

ИСТК ПрОДАВШИ.
3 ,Д. ИКФЖЕ OVfSO WT<b) ΙΐρΐίΛΟγΜΑΙΑ ОулХД-

ЛЕНИ1Е. рЕКШЕ ΠΟΓΒΙΒ^ΑΚ ПрОДАНМИ ВЕЦЈИ 

НА КОуПЦА ВБСХОДИТ' ТАКОЖЕ II ΑψΕ ЧТО

6 11рИБ<М[ДЕТВ Ц lipilWBpkTEHHIE Kh продд- 

нки ВЕЦЈИ. Κ0νΐ1ΙΙΒΙ11ΕΛ\0γ ΙΙΟΛ^Α lECTb. 

Т-клХЖЕ ΑψΕ II НАВ0ДН1АНИ1ЕА\В ИЛИ про~

9 AHIAHIHEAXk рккш. БОЛ111И БОуДЕТк НИВА 

ПО CbCTABAEHIII ПрОДАНШа. llpHBhlTKA Κθγ~ 

IlHBblH НАСЛАДНТВ CE.
12 .Е. ПрОДАНИК II WT(h)TCMvk ОуЖЕ рЕК’"

ШЕ ВК Тк ЧАСК. БЕ^ ΙΙ^ΚΟΙΕΓΟ К TOAVOV 

IlOBEA-klUilA ИЛИ WTIIAVANHIA. 11 Вр-клХЕНЕ

15 ШЖИДАНША СКОНЧАТИ СЕ ЛЧОЖЕТВ. IAKO

КГДА ДАСИ СВОК. ДА ВВ^ЛХЕШИ СЕ ИЛИ 
WH0. И EblEAiETb ПАКБ1 Wt (0KTO. ГДКО“ 

18 ЖЕ СЕ. СЕГО рАБА ИСПВ1ТАИ ’^А (ЕДИНК
λ \(40ε (ε)ι;β . И ΑψΕ БО1ј*ДЕТК  ТИ 0\[ГО- 

ДВНВ. ДА ИА\АШИ ΙΕΓΟ НА ДЕСЕТИ ^ЛАТ~ 

21 HHKb.

• Г. ίίψε ΠΟΒΕΑ1Ο ρΑΕΟγ A\<MEAVO\f пр-кд-к-
Ahl ПОКА^АТИ ПрОДАНВИЕ НИВК1. кУНЖЕ 

24 ΒΕψΕ ПОКАЖЕТЕ ЛЕСТИК» ИЛИ НЕБ-кд^-

tlHHAVh. НЕ WCOXfAMTh AVEHE ТАКОЕОК. СЕ 
ЖЕ ДА ДрВЖИТЕ СЕ И W Пр^ДАНИИ ПАЖИ~ 

27 ТИ1 ПрАЗДВНШ.

.'<· НЕ nOCA^AOVflETL· ПрОДАНОЛХОу рАБОГ 

WCOBHOIE ΚΛ\θγ ИМ^НИК.2 Т-к|л\ЖЕ ΑψΕ 

30 рДБВ ОуКрАДЕТЕ ЧТ0 WT^h) КУСОБНАГО

СЕОКГО. И Пр^ИДЕТк Kb КО1[ПИЕШЕА\<М[. И 

КАИКОЖЕ ПО ПрОДАНИИ ΙΕΓΟ ПрИБОуДЕТЕ 
33 Kb WCOBHOAVOy 1ΕΓΟ HAvktlHK». WT(h)-

нешто догоди проданој ствари, про- 
давацје без брнге.
4. Као што од (искрслог) случаја 
оштећењс, односно нестанак прода- 
нс ствари идс на купца, тако и ако 
што проистекне (као) добит од про- 
дане ствари - корист је купцу. Стога, 
ако плављењем или изливањем рскс 
њива буде већа по склапању продаје, 
прибитак ће уживати купац.

5. Продаја се и од тада већ, односно 
истог часа. без некакве после од- 
редбе или ограничења и чекања вре- 
мена може окончати тако да, када 
даш своје, узмеш ово или оно: бива и 
условно узето, као што је ово: „Овог 
роба провери за један месец. и ако 
ти буде по вољи - имај га за десет 
златника".

6. Ако наредим мом робу да покаже 
међе продане њиве, а он из лукавства 
или незнања покаже вишс - тако не- 
што мене неће осудити. Ово пак да 
се држи и код предаје запуштеног 
поседа .1
7. Проданом робу не следи особни 
његов иметак . Стога, ако роб укра- 
де нешто од свог особног и припадне 
купцу, онда онолико колико се по 
његовој продаји придода његовом 
особном иметку, да се врати про-

2

1 βεψιι проддн-ки инв. Р I 2 продакии] тдковми М, Patm. 205, Zepi ό πράτης I 3 прилоучдга] нри- 
клк>чд!А С I 5 тдкоже] тдкожде Р М. Хил. 466 I дци] κψε М, Palm. 205, Zepi εί I 8 и нема С, гр. има 
- και I н ако дн кн и кмк  Р С Μ I 8-9 ндво дн кшеме или проддтЕлњ Хил. 466 I 10 проддиншд Р Μ I 
16-17 се или w h o , гр. τάδε I 16 се] си Р Μ I 17-18 ј дко ж е с е . с ег о рдвд. гр. οϊον ό δείνα ό οίκέτης I 
17 и нема Хил. 466 I ιιλ κ κ ι, гр. ύπό άίρεσιν I 18 испмтди нема Palm. 205, Zepi I 19 и нема C. Palm. 
205. Zepi I 20 дд нема P Μ I дд имдши кго, у Palm. 205, Zepi έστω σοι πεπραµένος I 25 тдковок 
нема Palm. 205. Zepi I 27 прд'<ДВ1Ш|] нрд^њтлхЕ Хил. 466 I 28 посл^до^ктк поновљено у C I 
30-31 шс о бндг о с во к г о . у Patm. 205. Zepi του πεκουλίου I 32 приБоудЕтв] воудЕтв Хил. 
466 I 33 ум. кк... им"кни10, гр. του πεκουλίου 1 кго нема Р М

1 Ово пджити (гр. νοµή, κατοχή, лат. possessio) односи се на посед. али .може да се одиоси и на 
пашњак.
■ Овде се под им. ит*ћнии  (гр. πεκούλιον од лат. peculium) подразумева, превасходно, иовиц.
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ддктв се проддвшемо^. рекше Λΐιχκκι.1 и 

|дж е wr(h) д^лв шс о ен аг о ИАгкнигд

3 рДБИ1А.
,и. Иристдккникк не л\ожетв w t (b) 

СИрОТИШАГО HA\diHHia коупити что.

6 тоже И W 1К>д(о)БНк1Хк ПрИСТАВНИЦ^Хћ.

II W πρκκίιΐχκ ПрИСТАВНИЦ^Хк.

Пџе Bb проддц-ћлш двор-k скрвве- 

9 h o ie w t (k ) н +ж о г о '<ЛДТО. 110 CbBAA^HS 

WCTAAO БО^ДЕТВ. И ШБр^ЦЈЕТк CE В IICAlb. 

ДА Bl^AlETb IE др-ћвнии г(о)с(подк)нк.

12 .Ϊ. Иже ВИДИТВ ПрОДА1ЕЛ\О WT<b) ИНОГО 

CBOI6 ΙΕΛΙΟγ нкчто. >1 не гл(дгол)етк 

ΙίρΟΤΙΙΒΟγ. CAA\b AUlHTb СЕ ПрОДАВк СИК.

15 Ј1. Тожде II ΙΕψΕ приложити ^АКОНОАХК 

ПрДВЕДНО A\HHA\b. ДА ИЖ6 ΑψΕ КТО Пр<5~ 
ДД1ЕТк рДБА. И вкдШИ ΙΕΓΟ ΑψΕ TATb 

18 lECTb. ИЛИ He(n)cTOBb ИЛИ Б-kcbllb. ДА 

-Wu riOKiiCTb W TOA\b ΚθγηθγΚ>ψε||Λ\θγ. ΑψΕ 

БФ СЕГО ΙΙΕ CTBOpHTb. Tb 0\'БО IlOHAXETb 
21 СВО1ЕГО рЛБД. Ц’к|10у ЖЕ ДА Bb’4EpATHTb 

CCAfrCyfib ΚθγΠΗΒωΕΛ\θγ. HCTE^AIEAXb ΑψΕ 
И ΙΙ'ΕκογίΟ HAHACTb CTBOpilAb ECTb pAEb 

24 Tb в долхоу коупившдго Η.
rpAHb .ei. W ПДСАЖДЕНИИ.2

.A. НАСАЖДЕНИ1О. HA ArtcT-li^b с(вб)тМ№ 

27 BEAHKOIE Цр(0к(0ВЕ. Ц^СА^р^СТВОУјТО-

ψΛΓο грддд. и cupbiyb крвлчтл ницЕ. и 

СТрАН’нО11рИ1ЕЛ\НИЦЕ. II ΒΟΛΕψΗ^Β ВрдЧЕ" 

30 ВНИЦЕ. II ΟγΕΟΓΒΐχΒ ЖИЛИЦЈЕ. EblTII ПО~ 

BEA'liBAl£A\b iipil TOAVb CAA\OA\b ЛИЦИ. ρΕΚ- 

ше при члов('к)ц'к иже xoqjETb npiieni

давцу. односно лихва1 и оно што је од 
радова - особног робовог иметка.

8. Старатељ не може непгго од сиро- 
тињског иметка да купи. Исто то 
(важи) н за сличне - управитеље и за 
првс надзорнике.
9. Ако у лроданом двору злато. са- 
кривено од (стране) неког. грешком 
буде остало. и нађс се у н»ему. да га 
узме сгари господар (тј. власник).
10. Онај ко види да је оно ιπτο се од 
(стране) другог продаје нешто соп- 
ствено његово, а не противречи. сма- 
тра се да је сам то продао.
11. Такође. сматрамо да је праведно 
приложити законима још и уколико 
ко продаје роба. а зна га ако је лопов. 
или махнит, или бесан - о томе да ис- 
прича купцу. Уколико пак то не учини. 
тај ће. дакле. узети свог роба. а цену 
двоструко да врати купцу. дужан (да 
накнадп) ако је тај роб и штету неку 
направио у дому онога који га је купио.

Грана 15.
- О закупу2 -

1. Закуп у местима Свете велике цр- 
кве цариградске - и хранилишта сиро- 
тих, и странопријемница. и болница. и 
сиротишта - наређује.мо да бива пред 
самим тим лицем односно пред чове- 
ком који хоће да преузме (тј. закупи).

1 проддвшоулхоу Р I 2 шс о бн аг о илгккшд. гр. του πεκουλίου i 3 рдБни. гр. δούλων (мн.) 4 При- 
CTdKbiiHKb, гр. Ό επίτροπος I 6 то ж де Хил . 466 i и нема Р. гр. и.ма - καί пристднниц4;\к. гр. 
κουράτορος (једн.) 17 ιιρκΒκιχκ ιιρικτΑΒΗΗΗ'Εχκ. гр. προκουράτορος (једн.) 8 нк нема М дкорк. гр. 
οϊκω 19 нккоЕго Хил. 4661 скБАДСнмр Р111 дрвднин] пргкмн Хнл. 466 14 проддвм Μ ί 15 \ м. То ж де . 
у Patin. 205. Zepi 'Εκείνο δε I 16 прдвЕДНо λ \η ιιλ \β] прлвЕднинА\к С. Хил. 466. гр. δίκαιον ώήΟηµεν 
18 iiE(ii)croBb конј. према С Μ I 19 κογιιοχιοψΛ-ΛΜγ Р ί κογιωγιοψΟΛίον Хил. 466 22 коупнвшо- 
А\оу Хил. 466 I 23 ндндств] п дко с тв Р С М. гр. ζηµίαν 24 Tb нема Р. Xiu. 466. Palm. 205. Zepi 25 
.EI.] ПЕТД1ДНДДЕСЕТЕ P I 27 BErtHKblK P C Μ I Цр(к)к(к)вЕ HCMa C 28 (Hpbl\'b KpbAlMTEA ННЦЕ. i p τού 
ορφανοτροφείου I KpbAiiiTEAbiuinE P C M. Хил. 466 I 29 стрдн ноприкмницк P C M. Хил. 466 29 30 
BOAEipiixb BpdMEBHinib. rp. των νοσοκοµείων I врдчкнинцк Xn.i. 466 I 30 οχΒ$τυχκ ж плиц ј к . гр των 
πτωχείων I 31-32 рЕк шЕ при чло в(4)ц4 нсма Patm. 205. Zepi! 32 иж е χοιµετκ пркктн. αύτυΰ του 
λαµβάνοντος (λαβύντος Zepi) Palm. 205 I ιιρ-кктн] прнкти Ρ. Хил. 466
1 B. напред стр. 5. нап. 1.
- ндсаждЕНИК (гр. έµφύτευσις. лат. emphyteusis) емфитевза илн Haciixideiiii/e. тј. a/ι υ/µι«<//6ΐ·. че- 
сто у смислу дугорочноГ, отуђивоГ и насзедног закупа земље за οό/><ιδιι«ί//<><’.



и при ИНОК> ДВОК· WT<k) того ндслкд- 

ιιιικογογ
3 .В. Ч(к)ст(к)нА1А AvkcTA1 НЕ HA\Oyt|IE 

Шт(кИ>Н«[Д'к ИСПЛкНИТИ ЛКДкСКкПЕ дд- 

ни. доврк И СЕЛА 11рОДАКЧОТк.(!) си-

6 ркчк IAKO ИСТ8'<А1ЕЛ\Оу соуцјоу проддник» 

WT(b) ЛМТрОПОЛИТк. ΤΟγ CO\fl|HA\k Η 

EIl(n)c(KOY>nOA\h. И ПрИЧкТНИКОМк. пр+^дк-

9 ЛЕЖЕЦЈИЛ\к Б<0)ж(к)сТВк11к1Л\к К\((аг )- 

γ(ε)λ ιιιε λ \ι>. II Αψε НЕ iabh t l  с е ин о | 

ИА\-кнИ1£ WT<k) НЕГОЖЕ ДАТИ Л1ОДкСКОу|0

12 ДАНк Вк'<Л\0Г©уТк. ДА ©уТВркДИТк СЕ СЕ“ 
AOV ПрОДА1АНИЕ Пр-кдк СОудИ1Е10. И ДА 

в дас т с е вк лк>дкско\[-|о дднк ц-кнд про-

15 ДАНАГ0. II НДПИСАНИК Ц^Нк!.

,Г. ΠψΕ lipOCTklH 4Λ0Β^4)κΒ ДЛкГк ИЛХАТк 

НА нккСЧЕИ цр(к)к(к)ви. ПОНО^ЖДЕНк 

18 ECAfAETk βςετιΐΗ χΑ длкгк н едвиж ил\01е
HA\-klU1IE рЕКШЕ СЕЛО.

.д. Поустдт лгкстл Цр(к)к(к)вЕ кос-

21 ТАНТИША ГрАДА. БЕСПр^СТАНИ ДА НАСА“ 

ЖДАК>Тк CE. НА ТрЕТИИ ЧЕСТИ К>ЖЕ ΕΒ’ξΙΙ- 
Л\А10Тк шт(к) ТВркДк1\к Д0Л\0Вк Т0Г0

24 СТЕЖАШНА ИЛИ НА ПОЛОВИН^ Л\к7,Дк1. К5ЖЕ 

\OTETk Вк^ИЛЧАТИ П0 ИСПрАВЛЕНИИ НА" 

САДИВк1И ЕИНОГрАДк ИЛИ Д0Л\к.
27 .Έ. ^АИА\ОВАНИ1А ЖЕ WT<k) Пр-кжДЕ рЕ~

ЧЕ11к1^к ЧкСТВНк1\к ДОЛХОВк1. ДЕ^МА WS~ 

ρΑίζΟΜΑ BklBATII ПрАЦЈЛ1ЕЛ\к. ИЛИ Д0 СК0Н“

30 ЧАНИГА ЖИВОТФу НАСАДИЕШАГ0. ИЛИ К0“ 
лико λ4τ (0 Αψε ск'кцЈАЕДк>ЦЈИл\к γ©α4ϊ 

Боу| |дгтк. шв-к жг «стк дд κε пр-кидо^тк

33 триидгсгтг д-ктк вр-клхгнг.

11 иред другом двојицом њсгових на- 
следника.
2. Часна места  која иемају да с другс 
стране испунс јавне дажбинс, испра- 
вно продају и поседе, с тим што ће 
митрополит да испита предметну 
продају, у присуству епископа и све- 
штеника, прсд положснмм Божа- 
сшвеним јеванђељем, и ако се не по- 
каже други иметак од којсг бп могли 
дати јавну дажбину, пред судијом да 
се утврди продаја поседа, те да се 
цена проданог да за јавну дажбину, и 
потврда о цени.

1

3. Ако обичан човек има (потражује) 
дуг код неке цркве (тј. црква му дугу- 
је), биће принуђен да за дуг узме 
непокретну имовину, односно поље.
4. Пуста места (развалинс) Констан- 
тиноградске цркве беспрестано да се 
закупљују за трећину дела који узи- 
мају од тврдих домова тог поседа, 
или за половину закупнине коју ће 
узимати, после поправке, закупода- 
вац винограда или дома.
5. Закупнине пак од напред речених 
часних домова , дозвољавамо да на 
два начина бивају: или до скончања 
живота закупца; или на колико би 
година било по вољи уговорачима, а 
јасно је - да не прекорачс време од 
тридесет година.

1

3 не ΒΜογψΕ. гр. µή εύποροϋντες I 4 \мт(к)ноудк Р I чит^иноуд^к С. гр. άλλαχόύεν I 4-5 
ак >дн с к к 1к дани. гр. τά δηµόσια I 5 ум. продакмот (!), треба проддк>тк као у Р С М, Хил. 466 I 6 
ίογψον не.ма Patin. 205, Zepi I 8-9 пр-кдилежЕфЕлм, Р С Μ I 10 иное Хил. 466 I 11 им-кник, гр. πόρος I 
12 с е нема Р I 13 проданик С М. Хил. 466 I ум. пр-кдк соудикк>, у Palm. 205 έπΐ δεκρέτου (δεκρέτω) 
Zepi I 15 ндписдник. гр. άπόδειξκ I 16 простни µ λο β(4)κ κ , rp. ιδιώτης I 18 длкгк] ^длог С, гр. 
τοϋ χρέους I 19 ρεκιυε село нема Patin. 205. Zepi I 20 II^c t aia a iIc t a. rp. Τά ερείπια I цр(к)к(0вв 
нема Р I 21 веспр-кстдшд Хил. 466 I 22 третии] трии Р I 22-23 βκ^η λ ιλ ιο τ κ  Р I 24 лњ'<д1» Μ. των 
ένοικίων (мп.) Patin. 205. Zepi I 25 χοτετκ] χοηιετκ Ρ C Μ I 26 виногрддв или дол\к нема Palm. 
205. Zepi I 27 ^аимо ван ии ] Hah aio baiimia Ρ C Μ. rp. τάς µισθώσεις I 29 или] или и Μ I 30 илн 
Хил. 466 I 32 ιαβΙι же кств. δηλαδή Palm. 205. Zepi, ж е нема Хил. 466
1 Под „часним местима" подразумевају се црквени објекти.
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.2. ИКФНОМОЛ\К и сиротдлхк КрКМИТЕЛ- 
ПИК0ЛМ1. И прочиихк 4<κ)€ΤΚΗΚΐχΚ долховк

3 црдвитблемћ. И ΙΕίρε ОуБО и BcliAUi пд- 

а\ето п и с цеа \1>. и αιχκ родитЕЛЕлм» ЖЕ и 
Α’ΙΐΤΕΛΜι. И Htldl/WK иж е соутк по родоу

6 ιιχκ. или врдчншми им-книи (!) ChBKKOV- 

11ЛГДК»1|ЈИЛ\’ СЕ. шт(к)рицдил\ НДСДЖДЕ- 

шне ж е и ндимокднии. сиркчк пр-кимд-
9 ΙΙ1ΙΙΕ1 ВЕЦЈИ τΊϊΛΜι ч(к)ст(к)|1к1Л\' ДОЛ\ОЛ\Б 

ΠρΜχΟΑΙΙΒίχΒ. ИЛИ СОБОК) или ин^ми 

ндшкднидли удк лици ne приимдти. ДД

12 вкдЕтв оуво Αίµε тако во  БоудЕТв. и то 

ΙΙΕ твридо 1ЕСТБ. II \Ут(0ПДДЕТК О\'БО 

||ДСДДИВћ1И. И Н АИЛЧОВ АВК1И. НАСАЖДЕ1Њ11Е

15 II 11АИЛ\ОВА1ЉПЕ ВЕЦЈИ. ПОГОуБИТК ЖЕ И 
вддноук» w t (k ) НЕГО ц-кнох· ддвшиах  

ЖЕ 8L· ПАСАЖДЕНИ1Е ИЛИ В НАИМОВДНИ1Е

18 ТАКОВБПЕ ΒΕψΙΙ. НКОНОЛ\ОЛ\ ЖЕ И ПАЛ\Е- 
ТО|П11СЦЕЛ\В И ПрЛВИТЕЛЕЛХВ. ТОЛИКО ВДА~ 

ТН II ПрИЛОЖИТИ КК 4(b)cTM10M0\f до-

21 Λ\θχ. lEAUKhl ЖЕ Ц'кнВ1 НАСАДИВМИ ЛИ" 

UIEIIL· БМСТВ.

rpaiih .2ί. СЗ дл1с<к и w ^дло^-к.

24 .А. ИЖЕ CBliHh ^АЛОГА ВК^ЕТИИ ПЛО~ 

ДОВЕ. рЕКШЕ ПШЕНИЦОу ИЛИ ИНО ЖИТО. 

pACb4HTAK»Tb CE Bh ДЛВГБ. И ΑψΕ ДОВОЛ"

27 НИ БОудеуТк НА ΜΕΚΟγΠΛΕΙΙΜΙΕ ДЛВГОу. 
pA^ApiiUIAIETL· CE HAlEAMi II игг(к)дД1ЕТ’ СЕ 

удлогк. Αίµε ж е и л\н о ж аише соутв длн-
30 ГОк' ПЛОДОВЕ. WT(h)AAIOTL· CE ШБИЛ’НИИ.

.в. Рабше теж днше . и н аими w t (k ) п о - 

ρογ4ΕΗΝχκ долховв. вв длвгк βκ λ \4ιιια-

6. Економима и хранитељима сиро- 
тих. и управитељима осталих часних 
домова. још и. наравно, свима књиго- 
вођама и њиховим пак родитељима и 
дсци. и другима који су рода н»и- 
ховог. или су се брачним иметком (!) 
[треба: правом] спојили, забрањује- 
мо закупљивање и унај.мљивање. од- 
носно Cipey3iiM(iibe} ствари које при- 
падају тим часни.м домовима; да не 
узимају, било лично било помоћу дру- 
гих овде записаних лица. Нека знају. 
даклс. ако тако нешто буде. то нијс 
чврсто. и отпашће. наравно. и заку- 
пац и унајмљивач од закупљене и 
унајмљене ствари. Изгубиће пак и 
дату цсну (тј. закупнину). А они који 
су дали у закуп. или у најам такве 
ствари - економи. књиговође и упра- 
витељи да дају и приложе толико ко- 
лико је закуподавац био лишен цене 
(тј. закупнине).

Грана 16.
- О дуГу ii о залиГу -

1. Плодови (тј. приходи) који су узети 
без! (треба: од) залога. односно пше- 
пица или друго жито. урачунавају се 
у дуг. и ако буду довољни за искуп- 
љен>е (тј. отплату) дуга. најам се рас- 
кида и залог се враћа. Ако су пак пло- 
дови већи од дуга. вишак се враћа.
2. Робовски труд и најамнине од хипо- 
текарних домова у дуг се урачунавају.

1-2 сиротАЛ\н κρκΛυιτΕΛίιιικοΛΜί. Τόϊς όρφανοτρύφοις Palm. 205. Zepi I 2 прочниук] прочимк Р С Μ 
4LCThHhiA\L· дол\ол\н Р С I 3 кц1б] кци ж е Р С М. гр. έπ '(Е µήν I и2 нема С. гр. има - και 3-4 
11АЛ\-ктописц£л\А М, гр. τόϊς χαρτουλαρίοις i 4 ж е нема С. гр. има - τεΙ 6 ум. нлгкнин (!). у Patm. 205. 
Zepi δικαίου 16-7 τκκο\ΊΐΛΐΑΚ>ψιΐΛν c e Ρ. с н вк^-п лмкчвелг c e C. снвккоуплшоцЈЕ c e Μ 15 погоуБитк] 
н погоувитк Ρ. гр. ζηµιοϋσΟαι I 17 или в ндимовдннк нема Patm. 205. Zepi; 19-20 вдлти. гр. άµα 
ζηµιοϋσΟαι 123 .si.] шес тамнадес ете Ρ I 24 ум. св кнк. у Palm. 205. Zepi έκ 25 ρεκιιιε... жнто нема 
Patm. 205. Zepi 126 рл'<вчитАК>т' εε С. гр. ψηφίζονται I 27 у.м. нд искоуплгннк. у Patm. 205. Zepi πρός 
τό ολον I 31 Рдвик y Patm. 205. Zepi της δούλης, алн у Codex Bodlejanus 6437 Τής δουλείας

1 У ο βο µ  случају пркилхдннк (rp. υποθήκη) означава за.шжно ιϊραβο на некретнинама. Јвано 
хипотеки. залоГ. Заснива се ради обезбеђеља хипотекарниг повериоца. В. напред стр. 61. нап. 
3; 75. нап 4: 89. нап. 1: и даље сгр. 108. иап. 2.
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КУГк CE II Αψε ЛМ10ЖАИ lECTk CklHipAIE" 
Л\01€. рдХДр-кшАКТк CE НА№Л\к.

3 ,Г. ПЛОДОКЕ HIIBkl рдскчитдк>тк СЕ вв 

ДЛкГк. НЕ ТкКЛ\О И\'ЖЧ KK^ETh ДЛк~ 
ЖНИКк1 Нк И И^ЖЕ НЕ Кк^ЛХОЖЕ Вк^ЕТИ.

6 ΑψΕ ЖЕ II Вк'4ЕТк II HHBMf. СОуДИТк CE II 

W ТОЛ\к.
,Д. ИЖЕ СВ'к1|1АВАТИ ДЛкЖНИКО^ ВкНЕГДА 

·-’**■<  9 Пр-ћнДЕТк рОКк ДО НЕ||г ОЖЕ Вк^ЕЛк 1ЕСТк.

цроддно^ BkITH '<ΑΛ0Γ0γ. ΗΕ ПФГО^БИТк 
ткл\’ ίζΑΛΟΓΟγ' НАИЛ\А. 1ЕГДА ΝΑ Л\кН ШИ 

12 ПрОДАСТк ДЛкЖНИКк ТОГДА БО ПОВИНкНк
кстк длкжникк св-кцЈдвшЕмоу. пр4;дк 

Л\НОГк1Л\Н ГрАЖДАНк! СОудИТН СЕ.

15 .Е. ΠψΕ ДЛкЖИНКк НЕ ПО СВО1ЕИ ВИН'к

ПОГО^БИТк ^АЛОГк. ΝΕ СОуДИТк СЕ. 110" 
д(©)БА1€Тк ЖЕ ΙΕΛΛΟγ ПОКА^АТИ ΙΑΚΟ ПО~ 

18 ГО^БИЛк КСТк. ПрИКЛ1ФЧИЕША1Д БО CE НЕ
ВкВОДЕТк Вк вкдо^ ДЛкЖНИКА. Нк Л\о- 

ЖЕТк ПО ПрНЛО^ЧАК» ПОГО\рБИВк1И ВЕЦЈк.

21 ПрОСИТИ ТОГОЖДЕ ИМЖЕ ΙΕΜΟγ ДЛкЖкНк 

КСТк. Αψε ЖЕ ЛХЕЖДОу СВ'к1|1 АВ А1ОЦЈИМА 

ГОД-к БОуДЕТк. ДА ΠΟΓΒΙΕ^ΛΒ ίζΑΛΟΓΑ СВФ~ 

24 БОДИТк ДЛкГк ΤΑΚΟΒ0ΙΕ ИЛХАТк ТВр"

ДОСТк.

.г. Длкжникв иж е Αψε ηηββι или до лш  

27 ДО Ββ^ΜΕΗΕ ДркЖАТ!2 вк^лхгтк. ’ξΑ пд- 

костк iiocknAKMki^k др-квЕСк и рд^- 

ΑρογίΝΑίεΛΜιΐχΒ ДОЛХОЕк BklBlUOyiO WT<k) 

30 н ег о . h a ссл^дк нриити ноно\(ждЕНк бо \[- 

ДЕТк. и Αψε лкстик» или гр'к\ол\к вец ј в  

I К>ЖЕ npiHETk Γοριυογ створи. и того 

33 рдди СО^ДИЛУк lECTk. ДА TAKOBkl ДОЛ\к

и ако јс вишс оно што је скупљсно, 
најам се раскида.
3. Плодови њиве урачунавају се у дуг; 
нс само оии које јс узсо повсрилац , 
него π они које није узмогао узети. А 
ако је н оштетио њиву - суди се и за 
то.

1

4. Када сс дужник договорп да залог 
буде продан кад прође рок до којег је 
узео (на зајам), то не укида (право) 
на тужбу за тај зајам. Када повери- 
лац прода за мање, тада је, дакле, по 
уговору одговоран поверилац да се 
пред многим грађанима суди.
5. Ако поверилац изгуби залог не 
својом кривицом - не суди се; треба 
пак да докаже да је нзгубио. Јер оно 
што се (непредвиђено) догодило не 
уводи повериоца у невољу. али може 
онај који је случајно изгубио ствар да 
затражи исту коју му дугује. А уко- 
лико међу уговарачима постоји воља 
да нестанак залога ослобађа (од) 
дуга - тако нешто има важност.

6. Уколико поверилац узме да до 
(иеког) времена држи2 њнве пли до- 
мове, за штету коју је сечом дрвећа и 
рушењем домова починио, да бу- 
де принуђен на суд да дође. И ако је 
обманом или грешком ствар коју 
је примио учинио гором, и због 
тога да му се суди - да такав дом

1 и нема Р I 4-5 длкжникк, ό δανειστής I 5 и нема Р С. гр. има - και I н е нема, Patm. 205, Zepi I 6 ιι 
Bh'<ETb, και έβλαψε I и2 нема Patm. 205. Zepi I 8 сав-ћцЈдти Хил. 466 I длкжник«р τόν χρεώστην 19 у.м. 
ΒΗίζΕΛΒ KCTh. rp. της καταβολής I 10 н е погоуБитв. οΰκ αναιρεί I II '4длшгол\и Хил. 466 I ндимд] 
оундимд М (на бслини) I ндимд. гр. τήν αγωγήν I 12 длвжникв. ό δανειστής I 13 св-1ардв1иЕл\оу. τω 
συµφώνω Patm. 205. Zepi I св.в-кфдвшол\оу Хил. 466 I 15 длкжникк. ό δανειστής I 18 прикл»чившд|д, 
τά τυχηρά 1 19 длкжникд. τώ δανειστή Patm. 205. Zepi I нв] н е Р М. гр. άλλα I 21 то г о ж де] то г о СI 
23 вкдетв год-k инв. Хил. 466 I погмв-клћ. απώλεια I 24. ум. длвгв. гр. τόν χρεώστην Patm. 205. Zepi I 
26 Длкжникк. ό δανειστής I 29 бмвшее Хил . 466 I 30 нд ccifAk, εις λόγον Patm. 205, Zepi I 30-31 κογ- 
Αε τ κ ] Естк Хил. 466 I 31’лкстик>. κατά δόλον I 32 приктк, τό ύποτεΟέν Palm. 205. Zepi I створи] 
сктворкш М. снтворитв Хлл . 466 I 33-1. ум. дол\к или с ело . у Patm. 205, Zepi τοιοΰτον τό πράγµα

1 Β. напред стр. 61, нап. 2. _
2 Под овим до KpkrtiEiiE дркждтн (гр. εις υποθήκην) подразумева се хипошека.
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ИЛИ СЕЛО MfCTpOMTh HAKbl. 1АК0ЖЕ fit Bh 
|'.р'кл\Е ιεί’ΑΑ ιιρΊίΐίτκ.1 Αίµε ж е длеж ни к к  

3 na ιιοτρΊυιογ и нд оустроишиЕ cenov или 

дол\оу ИЗДАМЛВ БОуДЕТБ ЧТО. ΙΚΤΚζΑΤΙΙ 

ТОГО IIE Bh^GpAIIIITb СЕ.
6 ,χ. ΠοΛΟκεκκιχκ вецши Bb 

Bb^lKKAlOTb ЛИЦЕЛЛБ ДЛБЖНИЦИ, IIE 110“ 
a(o )g AIETL· БО ДЛКЖНИКМр CBillh CB-k-

9 ψΑΙΙΛΓΟ И НДЧЕЛ’НДГО пришвствшд. WTH- 
ЛЛАТИ HrtxdiHHIA ДЛВЖНДГО. СЕ ЖЕ №CTb 

проддгдти ВИНОК» 7,ΑΛΟΓΑ дрвжил\о(Е ил\к 
12 U/wtlllllE.

,ίί. ^ДИМОДДВЦВ И СЕГО ИДСЛ^ДНИКВ НЕ 

ИЛХДТКДЛВГД ВркмЕНИ пр-кходд.2 1ДК0ЖЕ 
15 ΙΙΕ Шт(0ДАТИ ^ДЛОГД Γ10 ИСПЛВНЕНИИ 

ДЛВГО^. СЕ ЖЕ lECTb. ПО ТрЕ^КДЕСЕТ^^В 

Λ'ΙίτΙχκ.
IX Г\о)с(поди)нв пристдвивв рдвд сво- 

ΙΕΓΟ ПАДБ HrtlillHIEAlb IliiKblrtlb. ТОГДД 

lipiilEAlrtETb Т0Г0 Bb ^AIEMb ДД10ЦЈД. ЈЕГ" 

21 ДД ПОВЕЛИТВ ΙΕΛ\θγ И Bb '^AIErtlb ДДГДТИ 
» ii ве^илудти . Αίµε ж е н е II п о кдж ет к с е 

ПОВЕлквБ. ТОГДД Bb^ICKAlEAlb WCOEHArO 

24 HAvktllilA рДБД ТОГО. И ΙΚΠΛΒΗΙΑΙΕΛΧΟγ ПО 
прввомоу с ло вес и ιιλ \Έιη ικ > г(о)с(поди)- 

НД ИСПЛНИТк СЕ по второмоу СЛОВЕСИ 

27 Г4А11Л\ОДАВЦВ.
.1. (Ιψε кто BL г4Д1Ел\к ддстк кол\оу. и 
пороучникд или сповкстмшкд-' или св^-

30 ΤΙΙΙΙΚΑ4 W Н1ЕЛ\К ПрИИМЕТћ. Tb НЕ Ιΐρ4- 

ЖДЕ BliCKOpi нд сповкстмткд илн нд 

поро^чившдго СЕ ИЛИ НД СВ^ТНИКД ДД НЕ

33 ндп ддет к . н иж е HEsptrb w длвжниц!

или поље опет уреди онако како јс 
било у вре.ме када ји примио1. А уко- 
лико поверилац за уређење поља 
или дома буде што потрошио, не 
спречава се да потражује.
7. Положене ствари у залсл urino 
траже дужници. Повериоцу, дакле. 
није дозвољсно да без договора и 
присуства власти отима ствари дуж- 
ника. то јсст да продаје иметак којл 
држи поводо.м залога.

8. Зајмодавац и њсгов наследник не- 
ма (право на) дуг протек времсна' 
код нсвраћања залога по лспуњењу 
(тј. из.мирењу) дуга. што ће рећи, по- 
сле тридесет година.
9. Господар. поставивши свога роба 
за чувара над неком имовином. при- 
хвата (тј. узима на себе) заја.м који он 
(тј. роб) даје тада када му је дозволио 
да и узима у зајам. Уколико се пак не 
покаже да је дозволио. тада потра- 
жујемо од особне имовине тога роба 
и при намирењу у првом реду се на- 
мири имовина господара, у другом 
реду зајмодавца.
10. Ако неко да некоме у зајам и узме 
за њега (тј. за зајам) заложника или 
мандатара’ или посредника . тај 
да не навали прерано на мандатара 
или на заложника или на посред- 
ника: нити пак дужнику. који

1

1-2 KL· κρΙίΛΐΕ кгдд πρΐκτΗ. έν καιρώ τής υποθήκης Palm. 205. Zepi 2 длкжннкк. гр. ό δανειστής 4 ум. 
и'4ДА1Алк воудЕтв что. гр. хо. αναγκαία δαπανήµατα. άπερ έποίησε περί τύ ύποτεΟεν πράγυα Palm. 205. 
Zepi I 7 длкжници. гр. οί χρεώσται I 8 длкжннкоу. гр. τω δανειστή I 8-9 свкцммдго] ц гСцј ен  нлг о  М. 
гр. συµφώνου 19ум. прниљсткни. у Palm. 205. Zepi κελεύσεως 10 ηµΙηηβ ] нлинив Ρ. гр. τά πράγµατα 
длкжндго. гр. του χρεώστου 1 11 нди нема C i 14 ммвм] пкожв с е С. гр. εις τό I 16 трЕхкдЕСЕт кук] 
.л. С. Хил. 466120-21 ддкц ј а... ве ’<λ κ λ ικ нема Μ121 п о вели тк . гр. έπετρεψεν I н нема Р. Palm. 205. 
Zepi 121-22 вћ ^AKrtit αλ ιατ ιι и вв’<ил\дтн. δανίζεσΟαι Palm. 205. Zepi I 22 дц ј е ј н дц ј е Ρ. ΑψΕ ah Χιι.ι 
466. rp. εί I 23-24 шс о бн аг о iiAvkiiniA. του πεκουλίου Patm. 205. Zepi i 24 им1нии] βε αΙηη ιλ (!) Ρ. 
исплкнгА1€л\оу] HciiAhiiii KAioy (!) C. rp. πληρουµένου i 28 Пц ј е] ίΙψΕ ж е Μ I кк ^ak iw k ддс тб . δανείσει i 
Palm. 205. δανείσειεν Zepi i 29 поолчникд. rp. εγγυητήν I 30 w h ieaik нема_Ра1ш. 205. Zepi 31 
сповкстћннкл] iiciioBicTbHHKA Ρ Μ 132 дд немаХил. 466 33 длкжницк. rp. τοΰ δανεισαµενου
1 Под oycTpoiiTh пдкм. 1ДК0ЖЕ б -R вк кркли кгдд пр-китвподразумева се васпостав. barne преКашн>ег опликаод 
носно изгледа ствари. тј. реституција (гр. άποκατάστασις. лат. restitutio in integrum). В. iiaii|x.‘.i crp. 15?. н.ш 2.

:Под ДАкгд ttpliAiEnii ιιρ κχΟΛΛ подрачумева се истек времена noc.ie којег насту па з<н таре.tocui (в. дал.е стр. 144. 
пап. 2:145. нап. 1).
’0вде ctioBicThitiiKii (rp. µανδάτωρ од лат. mandator) не означава л<кн<)аш<;р« (οιϊνη<>.«<)/ιΐίΐ<η·.»></). него моп- 
дитара, тј. пуномоКники.

4 ск4;т1шкк је овде у чначен.у посредник. јамчц (гр. άντιφωνητής у смислу rf/υητής). а не (.ичешннк.
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CHMk1 дд ιιε гтоуждкт'. нк дд н ап ддд- 

КТк IipkBOK НА Вк'<ЛМ11АГО 'ζΛΛΤΟ II w
3 '{AiiAvk скд кткшдго. и Αψε o v bo w t (e) 

того be^av et ’ w t (b) ι»ιΊ%χκ дд w t (0- 

стоупитк. Λΐ|ΐε жт ιιε вк’{лложетк w t (e)

6 длкжникА Βκχετκ. или чгсти или поло- 

ВИНк! ИЛИ 15СЕГО. И КЛИКОЖЕ Αψε 118 ККГ4~ 
Л\0ЖЕ Wt (b) ΙΙΕΓ0 ΒΚΙζεΤΗ. Η уд ΤΟ НД

9 поро^чникд ΙΙΛΙΙ ΙΙΑ ск-ктникд или нд 

C(10t;kcTKIIHKA ДД НДХОДИТк. И WT<k) 

того προ4ειε дд bk^av et r . и дц ј е при-
12 швд шоу илкоу пр||лоучЕтк εε вси. и 

'4АИА\0вдвк1И и пороучивкш εε. и ειιθΒ-k- 

СТИБК1Н. II εΒ^ψΑΒΒΙΗ. ПркжДЕрЕЧгНД1Д

15 ΒεΪΛ\κ и’Ерд’4Ол\к дд εχρΑίιετκ εε. Αψε 

жг пороучникк или св^тникк. или επο- 

в-кгткникк тоу воудгтк. ^дилховдвшг-

18 л\оу жт тоу EkiTii ιιε прилохрчитк εε. дл 

покджгтк ^дилкодАЕЦк пороучникд или 
гв-ктпикд или εποΒ^ετ’ιιιιΚΑ. и w ε4ιι

21 Βεψιι г-кдг2 с«[дии ддктк вр-кл\г пороу- 

чникоу. тдкожг ρεψιι и εΒ^ετ πιικογ и 

ειιΟΒ^ετ’ιΐΜκογ. (!) χοτεψεΛλΕ и с тин ’н а-

24 го длкжникл πριίΒεετιι и постдвити. 
пошже w h r  првв-кк дд прииллетк εογΑΒ. 

тдкожг гил\к нд прочгк хрднитк εε по-
27 л\о ц ј ' и п о лх аг ак тб жг пороучиикоу. и 

св-ктникоу и εποΒ^ετΕΐιιικογ. Αψε пр^дк- 

ετΑΒετκ ио н вж е пороучини εε |дкожг

30 КГДА тол\оу ПрИВЕДЕНОу БкЈВШОу. ТОГДА 

повллченим и^бавити εε гтоуждклшлхв 
ул нк. Αψε жг ογρε4ειιοιε вр-клхг w εεΛΧΒ

33 пр-кидггк. тогдд пороучникк или επο-

је у овомс1 немаран. да досађујс, псго 
најпрс да навали на онога који је узео 
злато и за зајам спровео радње. И 
ако, дакле, узме од тога. од других да 
одступи. А уколико нс узмогне да 
узме од дужника - или дсо. или поло- 
вину. или све, па онолико колико од 
њега не узможе узети, за толико да 
навали на заложника, или на посред- 
ника, или на мандатара, те од тога 
остало да узме. А уколико се, кад он 
дође, задесе свп - ц зајмопримац. и за- 
ложник, и мандатар. и посредник - 
оно што је раније речено. на сваки 
начин да се испоштује. Ако пак ту 
буде заложник, илп мандатар. или 
посредник, а не догоди се да ту буде 
зајмопримац, зајмодавац да покаже 
заложника, или посредника. или ман- 
датара, те седећи2 (тј. судећи) у тој 
ствари судија даје време заложнику, 
што ће рећи, такође, и посреднику и 
мандатару, који ће стварног дужника 
привести и поставити (пред суд) да 
би најпре он поднео суђење. Тако се 
надаље свима обезбеђујс помоћ, те 
се пак помаже заложнику, и посред- 
нику, и мандатару ако дају исказ, бу- 
дући да су се заложили; тако ће се та- 
да, кад он буде приведен, избавити од 
оптужбе они који се за н,ега потсжу. 
Ако пак време за то заказано исте- 
кне, тада се заложник, или мандатар,

1 дд нсма Хил. 466 I 2 '<лдто. гр. τό χρισίον I 4 w t (0] и w t (k ) Μ I дд] дд не Μ I 6 или1, ή Patm. 205, 
Zepi нема! 6-7 или половинм не.ма Palm. 205, Zepi I 7-8 ιιε нћ^дможЕТк Хил. 4661 8 и нема С, Patin. 205, 
Zepi I '^д το, гр. κατά τοσυΰτον 110-11 w t (k ) то г о , rp. παρ' εκείνου 111 прочЕ1С Ρ C Μ111-12 прилоучет 
c e КЕСИ пришдћшк ΙΕΛ58 инв. Хил. 466 I 12 ум. acu. у Patm. 205. Zepi αµφότεροι I 13 гдилходдвми С, ο τε 
πρωτότυποί Patm. 205. Zepi I 13-14 сповкстникк Хил. 466 I 16 ж е нема Хил. 4661 17-18 здимовдвшомоу 
Хил. 466 18 ж е нема Ρ ι р има - δέ I 20 нспов-ксткникд Ρ I 21 скдЕЈ. скдЕН С, СЕд к Μ, ο γε καύηµενος 
Patm. 205. Zepi I 22 тдко ж е ] тдко ж де Ρ Μ I и св-ктникоу п ец ј и инв. Μ I 23 сновкст никоу (!) треба 
cnoB-kcThHHKov као у С: (спов-кствникоу Ρ М. Хил. 466 I 23-24 ικ τ ιι'ιιιιαγο . τον πρωτότυπόν Patm. 205, 
Zepi i 24 и постдкити нема Patm. 205. Zepi! 25 дд приимЕТВ. ΰποµειναι Patm. 205, Zepi 126 i дко ж еЈ г дко - 
ж де Ρ Μ 27-28 η ск-ктникоу нема С, гр. има - και άντιφωνητη 128-29ум. λ ι|ιε ... пороучишЕ c e. y Patm. 
205. Zepi εις τήν του έγγυηιΐέντοε παράστασήν 1 29 п о шеж е Хил. 466 I 32 ж е не.ма Хил. 466
1 Речима w cHAMi преводилац свакако има на уму да покрије садржину гр. τας παρενΰήκας (мн.), µίτο 
означава: \мечтн,е cuiae 1>ин,е између: залаГиње, посредовање у правној радн>и зарш (лат. interpositio).
2 Облик Аде (од ла-1. sedeo) у овом случају одпоси се на поступајућег судију ко ј и  седи у судни- 
ии. већа и пресуђује (гр. ό καίΐήµενος = ύ δικάζων δικαστής).



Γ.'ΙκτκΙΙιιιικι» или св-ктникв прикодетк

Ct IIA соудк. Н ДЛВГВ lipOCTIipAIOTb 7,А 

3 НЕГОЖг ПОроуЧИНЈЕ СЕ. И ΙζΑ НЕГОЖЕ СПО" 
irkCTIIUJE И НАПИСДШЕ. ИЛИ СикфАНИИ НА

СЕ 11рИ1£ШЕ. '<АИЛ\ОДАВЦА. ρΑίζΛΟγ-
6 ΊΑΙΕΛΜΙ ДрО\Тк Wt (0 ΑρογΓΑ IIA СОуДИ-

1|1И ВВПрОШЕНИ EMfAMfTK. IIE ПрИИДЕТК 
ЖЕ НА HAvkllHIE ДЛВЖНИКД ^АИМОДДВЦК.

9 Пр-кжДЕ ДАЖЕ НЕИСПОБ-кдЕНО БС^ДЕТк 

пркдв ποοΛογχω с бг лашени 1е . н а спов-к- 

CTbllliKbl И ΙΙΑ Ι1θρθγ4ΙΙΙΙΚΒΙ И НА СВ’кт~

12 HHKbl. И ΤΑΚΟ IIA HiWkllHIE ПрИИТИ ИСТД-

ГО ДЛВЖНИКА. Αψε w t (b) ДрО\ТАГО дрк-

ЖИЛ\В IECTK. И WCTAELUAIA СЕ ΤΑΚΟ
15 Bb^bAXb. Αψε WT^TOVpvk ιιε ИСПЛкНИТВ

СВО1ЕГО. II и>т(|1)то^д'к ДА приидгтк ΙΙΑ 

нлткншЕ пороучникв. И CIlOB^CTbHUKb II 

18 свксткникк. тдкожг ιεετκ ρεψκ. и Αψε

irkKAlA пороучгншд HATklOTb Bb BC-k^h

ΤΑΚΟΒΒΐχΚ II Bb ΙΙΟΒΗΗ’ΗΜΙΐχΚ. II Bb до- 

21 Λ\ΟΒΙΙΚΐχΚ IIAIIA^b. В’ЛОЖЕНИ I Bb TbA\-

ΙΙΙψΟγ. IIA ИСТАГО 0γΒ0 ДЛБЖНИКА И НА 
εογψειε ογ пгго илгкншг. Αψε и с тб и г о

24 Αψε жг и нд врНклхг вб^лб ΒογΑΕΤΒ ογ 

кого ΑΒίιιε. Αψε и ννκοιε вб^т н χοψετ^ 
Βίογ ΙΕΛ\θγ BAAIEAXb BAACTb. пр^ждг

27 вдл\к pEMEiibiH πογ^ и 4inib. w ιιιι^χκ

W ΛΙΙψίχ’ ЖЕ II W BHIIAXb ^AKOHb ПОЛО- 

ж ивше . ιι ιιε ce тбклх о w ^аимо давцих б  
3() ρεκοχοΛ^. iib h Αψε κτο коупичљ WT<b) 

нккого что.

,ΛΙ. ίίψε ΚΤΟ Bb ^A№A\b AACTb ΙζΛΑΤΟ 

33 ндд ки ce h a BorATbCTBO ΒΒίζεΜΛίοψΑΓΟ.

или посредник приводе на суд и по- 
лажу дуг за онога што су се заложили 
и за онога чији мандатари посташе, и 
написаше или посрсдништво узеше на 
себе: од зај.модавца. разлучени један 
од другога. на суду упитани да буду. А 
зајмодавап да не ступа (у посед) имо- 
вине дужника све док претходно не 
буде призната, пред сведоцима. саглас- 
ност у одиосу на мандатаре. и на зало- 
жиике и на посреднике. И тако ћс име- 
так припасти истом том дужнику. ако 
је у државини другог. узнемиривши. 
тако. и [њихове]1 наследнике. Уко- 
лико отуда не испуни своје (потражи- 
вање). од тог часа да крене на имовину 
заложника. и мандатара и посредника. 
Исто то рећи и уколико неке залоге 
имају они који су - код свих таквих. и 
код дужничких. II код домовних (тј. 
хипотекарних) најмова - бачени у 
тамницу. Наспрам истог. дакле. дуж- 
ника. и наспрам постојеће у њега имо- 
вине - било да је његова. било пак да 
је за (неко) време узео од неког намах. 
било да н обе хоће да користи - сву 
власт њему дајемо: вама. закон поло- 
живши. (дајемо) - напред речени пу г и 
чин за друга пак лица и узроке. А то не 
рекосмо само за зајмодавце. него н ако 
ко купи нешто од некога.
11. Ако ко да у зајам злато уздајући 
се на богатство онога који је узео. а

1-2 прнводит ce М. гр. άγωνιζέσύω I 3 и. гр. ή I 4 или] и Хил. 466 i (κβΙψΑΗΪε М. гр. αντιφώνηση· 
5-7 ум. рд'<лоучАКЛ\и... ΕογΑογίΈ, гр. εκχωρούµενος άγωγά: I 9-10 ум. пр-кждЕ... скглдшо<ик. \ 
Patm. 205, Zepi εΐ παρ’ έτέρω κατέγοιτο...όδον 112 н нема Palm. 205. Zepi i 12-13 нстдго нема Patm. 20.γ 
Zepil 13wT<b) дроугдго, παρ' έτερω Zepi. παρ’ ετέρων Patm. 205.1 дроугого] дроуглР. 14w c t abu j au  
c e. τούς έπειληµµένους αύτών Zepi I тдко нема Patm. 205. Zepi I 15 и.’тктл’дсу Р. w t k t o v aa C 16 ум. 
свокго. y Patm. 205. Zepi τό ικανόν I н нема Patm. 205. Zepi! 16-17 нл ил\ к'ник' дл приндетк пнв. Р C 
18 cB-kcThiniKh] сквкт никв P C M. Хил. 466 I тако ж еЈ тако ж де Р С. Хнл . 466 дци н ннв. С 19 
|1ОроучЕНИ1А нема Palm. 205. Zepi I 20 тдкокмук нема C. Patm 205.. Zepi и вк повин нмн\к нема С 
21-22 v m. к ложени вв τΗΜΗΐιµογ. y Zepi ένέχεσΟαι δυναµένους. што Patm. 205 нема . вк т кмн ице  
Хил . 466 I 22 οντ>ο нема C I длкжникд. гр. του πρωτοτύπου I 24-25 ум. Αψε ж е... ко г о . y Patm. 205. 
Zepi είτε τάϊς ύπούηκαρίαις I 25 кого] нкго Хил. 466 I к к -<етн . гр. χρήσασύαι 26 вкдакмк ] даклх к  
Хил. 466 I 27 ιιιιϊχκ] ιιιικιχκ Ρ Μ I 28 w1] ιι w Ρ С. гр. нема \ м. винд\к. y Palm. 205. Zepi ιαµάτων 
28-29 χΑκοιικ ио ло ж ившеЈ хдкнотуложившЕ Хил. 4661 29 тдкмо орт.-јез. црта М 31 ιντ(κ) н4ког»] 
irk w t (u ) κ ο γο  P C Μ I 33 ум. ндд4к c e. y Patm. 205. Zepi πιστεύων
1 [tbiixoBe] додато према Zepi - αύτών.
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WH’ ЖЕ HA Шт(0ДАНИК ίζΛΑΤΑ OVEO ΗΕ 

HMATb. HrtvklllHE ЖЕ Н£ДЕИЖИЛ\01£ ИЛХДТК.

3 рЕКШЕ СЕЛА ИЛН КИНОГрЛДК! ИАИ ДОЛ\К1. 

'<АИЛ\ОДАКЦБ ЖЕ НАЛЕЖИТК И ЕСАЧВСКК1 
’^ΛΑΤΑ lipOCHTb. WH Ж£ НЕ HAAATb НА~1

6 рОуЧкНА. II НИКТОЖЕ КЛ\Оу НЕ ДАСТВ ДА 
БИ ХАНМОДАВЦОу WT<b)AAAb. ^АИЛХОДАЕ- 

цоу χοτεψογ н шдвнж иахо к нлгкншЕ

9 Βκχετιι вв ^лдтд лгксто. iik никтожг 

2W6 κογπειι ιιεΙ |двнжилши τ λ κ ο ββιιε вец ј и  

ΙΐρίΑεΤΚ. ХАИЛУОДАВЦО^ А\НОЖИЦЕ1О AVAbEbl
12 Τβορεψφγ  ΙΑΚΟ ПОВИННА л\и εογτκ длк- 

ЖНИКА Л\ОКГО СТгЖАНША. И ΤΑΚΟ бо и - 

ψογ СЕ. ηρίΚΤΟγίΙΙΙΤΚ χοτεψίΐχκ Kb κογ-

1

15 ΠΛΙ. ТОГДА Bb BOrAT'kA\b OlfEO CEA\b Грд- 

д-к. ρεκιυε Bb ц(4)с(д)ри грдд-fc. np-fc- 

СААВНИИ НАШЕГО ЖИТИ1А ΕΟΛΙΑρε. NAAb
18 КМЛ^ЖДО IipABAEHWIEAXb OVMIHEHH WT^b) 

’ζΑΚΟΗΑ И WT<b) HACb. Bb WEAACTE^' ЖЕ 

И Bb Л\ксТ'к\Љ BAAA-klOqjE ДА CAO/KETb

21 H^B-kCTbHOIflO ivtiioy EblBAtOqiOyiO HA 

CTEKAHHXb ДΛbЖHAΓO. ВДАТИ pABHO Πρθ~ 

ΤΗΒΟγ ^ΛΑΤΟγ СТЕЖАНИК НЕДВИЖИА\О№

24 '<АИЛ\ОДАВЦгЛ\Е. С TAKOEblAXb О^ТВрЕЖ"

ДЕН1Н£Л\к С НИМЖЕ Αψ£ ДАЕЖНИКЕ ДАТИ 

ВК^Л\ОЖЕТЕ. ДА«Л\ОЛ\Е ЖЕ НЕДЕИЖЦ- 

27 A\blA\b ΒΕψΕΛΛΕ '<А ДЛЕГЕ. ^АИЛ\ОДАВЦЕ 

ДА H^EEpETb 1£ЖЕ χΟψΕΤΕ. ИБО НЕПрАЕЕД- 

НО EOXfAETb ДАЕШЕ О\[БО ^ЛАТО. ВК^ЕТИ

30 ЖЕ '4ЛАТА НЕ Bb^AAOrblBOy. НВ 110 ΗΟγ- 
ЖДИ ПриКТИ СТЕЖАНИИ HEI ДВИЖИЛХО1Е. 

НЕ Eb^ETH ЛОГЧКШАГО WT^b) Bci^b AAb~

33 ЖНИКА СТЕЖАНИ1 Hb КЖЕ Tb AIOEHTb ДА

on за враћање злата нема; има пак 
непокретности, односно поља или 
винограде или домове, зајмодавац ће 
прнтиснути и злато свакако затра- 
жити. а он нема при руци и нико му 
не даје да би вратио зајмодавцу. Кад 
зајмодавац хоћс уместо злата и не- 
покретну имовину да узме, али нико 
ко купује непокретне такве ствари 
не прилази; кад зајмодавац много 
пута јавно разгласивши1: „Припадају 
ми имања мог дужника“, па бојећи се 
тако да ли ће они који су вол>ни да 
приступе ка куповини, тада у овом 
богатом граду, односно у Цесаревом 
граду (Цариграду), преславни боља- 
ри наше државе, према надлежности 
сваком датој од закона и од нас, који 
владају у областима пак и местима, 
да заснују тачну цену имовине дуж- 
ника; да дају равно наспрам злата 
непокретну имовину зајмодавцима 
са таквом поузданошћу са којом би 
дао дужник, да је могао. Непокретне 
ствари, што се дају за дуг, да изабере 
зајмодавац које хоће. Јер, непра- 
ведно ће бити за онога који даје 
злато, а у немогућности да злато 
узме, него по нужди прима непо- 
кретну имовину, да не узме најбољу 
од све дужникове имовине, него ону 
коју тај воли да узме, те то наравно

3 рЕкше... доми нема Palm. 205, Zcpi I или] и Хил. 466 I 4 ндлеж и тк и вс дчкс км ндлеж итн  Хил. 
466 I 5-6 ндрочнд Хил, 466 I 6-7 и н и к то ж е... цгг^ддлв нема Palm. 205, Zepi I 8 χοτΕψογ, 
βουλοµένω Zepi, µή βουλοµένω Patm. 205 110 тдко вме н едвнж илхие ин в . Хил. 4661 тдковмк нема 
Palm. 205, Zepi I 11 '^димоДАВЦар] и ^димоддвцох С I 13 тдко нема Palm. 205, Zepi 114-15 χοτεψιι 
кв коупли пристоупити инв. Хил. 466 I 15 оуво нема Хил. 466 I 16 ρεκιιίΕ... грдд"к нема гр. I 
ц(-к)с<д)ри грдд-к] ц(д)ригрдд-к Р С М. Хил. 466 I 17 нддв, гр. κατά I 18 прдвлЕниклш. гр. δικαιο-
δοσίαν I 20 влдддк >ц ј е Р С Μ I о с ллддк ј џе Хил . 466 I 21 ΒΒίΒΛίοιµιιχκ Р Μ I 25-26 ввхмо ж ет к ддти 
инв. С I 28 кж е χοιµετκ нема Palm. 205. Zepi I 29 ддвше] ΑΑΒΊΐιογΛίογ Р С. ддвчшо Μ I 33 ум. ни, у 
Patm. 205, Zepi -και
! Подмлввм τκορεψογ (гр. Ορυλλω. лат. divulgo) подразумева се јавно разГлашавање ради по- 
нуде на јавној продаји, званој лицитација (licitatio).
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2«λί

Kl^AlETb и το оуг.о ДД HAlATb '4Д оггк- 

Ι1ΙΕΙΙΙΙΙΕ. 1ДКО Д1|ЈЕ И ίζΛΑΤΛ HE Bb^ETb. Ilb 
3 В ТОГО /VvkCTO Л1ОБИЛ\О1Е Ι£Λ\θγ сте-

ЖДНИ1Е.

.1ΪΙ. ИЖЕ СВО1ЕГО списднигд или г.кжшдго 
6 пд НЕл\к с ло ж еншд кит(к)л\ЕЦ1Етк СЕ.

WBAH4Ellb BbIBb СО^ГО^БИЦЕЈО ДД ВДДСТк.
Д1|ЈЕ ЖЕ Bb Tb 4ACb 1ЕГДД ^Alipt CE WT^b) 

9 11р'клОЖЕНИ1Д KAETBbl IIAKbl ИСТИНОу

lABHTb. оувкжитв ШСОуЖДЕНШД КЖЕ вдд-

TII С©уГОфБИЦЕ1О. ДОК'СНД ЖЕ ИСПОВ^- 

12 Д'квв. ВДДСТВ 1ЦДД1ДНИ1Е СО^ДД КЛЕТВОК» 

соупринкд.

.П. '4дПИрЛ1О1|ЈЕЛ\О\( СЕ ДЛВЖИИКОу. НЕ 

15 BAVkllHTb СЕ ДЦЈЕ nOTOAlb ПрИНЕСЕТК СЛО"

ЖЕНИ1Д ПОКА'4ДНИ1Е. Hb ВСЕГО ИСТЕЖЕТВ 

СЕ.
18 .Д1. ίίψε И A\HOrblA\b Пр^ЖДЕ HACb ГОД^ 

EblCTb lipHIETHO GbITH AII^BAAlb1 СТЕЖД- 

НИ1Е 1ЕДИНДЧЕ ^ДИМОДДВЦВ ЖЕСТОСТИК»

1 В. напрсд стр. 5. нап. 1.

21 ЖЕ II GE^OlfAUHEAXb. Hb Mbl II O\'GO 1ДКО 

н едо с то ин д сигд ндшег о \р(и)стша1Љ- 

скдго житигд w t (h)a\et h a бмти рдсоуди-

24 \6A\b. 1ДЖЕ E(o^(b)cTBbllblA\b ^дко н о лх б 

ВЦБрДНЕНД CO^Tb. Т^ЛХЖЕ ПОВЕЛ^ВД- 

lETb НДШД ТИ^ОСТБ. НИЧТОЖЕ НИКДКОЖЕ
27 Illi Bb 1ЕДИНОИ ЖЕ BHIlt ΛΙΐχΒΜ НЕ BOE-

TII. ДД НЕ ΛΜΙΕψΕ СЕ ^ДКОНБ ХрДНИТИ. Ί,Α~ 
KOIIb б(о )ж И1 lip’kCTOlfllAIEA\b. Ilb ДЦЈЕ

30 КТО 1ЕЛИКОЖЕ Н^ЧТО Bb^AUTb. Bb AAbfb 

ДД BAlkilHTb CE.

да има за утеху: јср иако и нијс узео 
злато. али уместо њега. (учео је) 
и.мовину коју воли.

12. Ко се свог уговора или на њсму 
засиованог давања одрскнс. будући 
разобличен. двоструко да врати. 
Уколико пак у том часу. кад сс одре- 
као. полагањем заклстве опет исти- 
ну обелодани. избећи he осуду да 
двоструко врати. а прнзнавши касно. 
положићс судске трошковс. закле- 
твом супарника.
13. Дужнику који пориче. неће сс 
уважити ако пото.м донесе доказ 
давања (тј. признаницу). него he се 
све потраживати.
14. Иако је многима пре нас годило 
да прихватљиво буде стицање лих- 
вом  можда због жестине и безумља 
зајмодавца. али ми то. дакле. као не- 
достојно нашег хришћанског живље- 
н>а. расудисмо да буде одбачено. по- 
што је Божаственим законом забра- 
њено. Зато наша тихост наређује: 
ништа и никако. ниуједном пак по- 
воду да се лихва не узима. да не би- 
смо. сматрајући да чувамо закон. 
преступили Божји закон. Али и ако 
неко иоле нешто узме, у дуг да се 
урачуна.

1

2 HE Bb^ETb] HE Bh'4A\£Tb Р Μ. οϋκ εϊληφεν Palm. 205. Zepi i 3-4 с теж дн и к ] с теж д (!) C Μ 7 
вддств] и'т(к)ддстк Р Μ I 8 вв] вд орт.-јез. црта Μ I 10-11 кж е вддтн с лт^вице». гр. χοΰ 
διπλασίονος I 12 иеддиншЕ] дддше Хил . 466 1 14 ^ΑΐιπρΑίοψογΜογ Р ^ΑίικρΑίοψοΜΚ Хил. 4о6 
15-16 САОЖЕНИ1А ιιοκΛ'ζΑΗίικ. гр. των καταβολών αποδείξεις (мн.) I 16 вс ег о ] с ег о (!) М. гр. τό παν 
18 Πΐ|ΐ£ у Р недостајс иниц. Л I н нсма Р. Хил. 466: гр. нма - και I 26 ум. н н что ж е . гр. µηδι νι 27 
ум. вин к. гр. υποθέσει I 30 иан ко ж е] еаиж дн  Хил . 466 I 31 дд нема Хил. 466
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Гранв /41. 1Л’ ΗΛΐΐΛ\0ΚΛΝΐιιχκ.

л. Πψε свкцЈАно воудЕТћ с н аил\ак>- 

3 цшлмЈ дол\ол\в. κε-^h вркдд нлгктн вв

HEA\L· WTHL·. II iipi1KAK>4HTh CE БВГГИ ’ζΑ~ 

ЖЕЖЕНИК» IlOPOpiiTL·. HEI 108ΙΙΗΚΙΙΚ IECTL· 
6 ΗΑΙΙΑΙΟΒΑΒΝΙΙ. Αψε ЖЕ лк|1ОСТ1ПО ΙΕΓΟ ПрЦ- 

KAIO4HTL· CE. IlOBIIIIhllK IECTL·.

.8. '4ΑΗΑ\ΟΒΑΒΚΙΙΙ h ak au ih k a п ас ти с тадо .

9 НЕ В8’<НЦЈЕТВ НЕГО ΗΙΙψΟ. ΑψΕ
110КАЖЕТ8 CE ΙΑΚΟ Свкнк ЛВСТИ ΙΕΓΟ рд^- 

ЕОННИЦИ WTEU1E №. Вк^ЕЛХЛЕТ' ЖЕ Λ\Κ5ζ- 

12 доу К>ЖЕ ’<а прочЕК вр-клхЕ л-к|тА далв  

IECTL· №Λ\θγ.

.Г. IlACTElpL· И ШКВКЦК II Б^ЛЕИ ρίΓ/,ΒΙ2.

15 AliHOCTI рдди И НЕДООуЛгкнША. пови- 

Н8НИ CO\'TL· соудоу'.

• Д. ΠψΕ CB-kqjAlETL· КТО NE HAXAAXL· Wf- 

18 HIA. IIAXATL· ЖЕ. TL· IIOBIIHHL· IECTL·. ΑψΕ

II ΠΟ Ιΐρΐ1Λ0γ4ΑΙ0 П0ЖДр8 БОуДЕТ*.
• E. ίΙψΕ CB-kqiAIETL· НАИАХОВАВБШ. HE 

21 HAvkTH BL· ДОЛ\О\' C^HA. II HA4HETL· ApL·- 

ЖДТИ. 11 I1OTOASL· pAEL· №ГО ИЛИ CTpAHEHL· 
KTO B HECETL· WrtlL·. 11 Wt (0 ТОГО '^АПД- 

24 AI1TL· CE ДОЛ\В. ПОВИНВНВ IECTL·.

.a. ίίψε кркллвчии κε л\огми ввнити BL· 

πριιετΑΐηιψε. пр-кложитв Бр-кл\Енд вв 

27 КОрЛБЛБ ’. ТЕОИ И ИСТОПИТБ СЕ ТВОИ КО“ 

pAEAL· ПОВИНБНВ 1ЕСТЕ ΠρΕΒΕΙΗ KpKAXL·- 
чии. Αψε бе '< bo ae г(оспод)ии вр^лхЕнд 

30 Пр-клОЖИАБ БОуДЕТВ ИЛИ HE BL· Вр^ЛЛЕ.

ИЛИ BL· ΟγΤΒΛΒ KOpAEAL·. Αψε ж е н е нЕвр^- 

ЖЕНЖЕМВ створи СЕ. НЕПОВИНБНВ №CTL·.

Γ'рана 17.
- () закупнинама -

1. Ако уговорено буде са закупо- 
давцем и закупцем  дома - да у њсму 
има огња без штетс, па сс догоди да 
(случајно) избије пожар [и] погори, 
закупац јс невин, а ако сс његовом 
лењошћу (то) догоди - крив је.

*

2. Онај ко унајмљује најампика да на- 
паса стадо, ништа од њега неће тражи- 
ти ако се покаже да су га (тј. стадо) ра- 
збојници отели без његове преваре, а 
узима (најамник) плату коју му је (уна- 
јмљивач) дао за остало време године.
3. Пастир и шивач и белилац ткани- 
на2 због лењости и непскуства криви 
су суду.
4. Ако се ко договори да неће имати 
огња, а има, тај је крпв ако се и слу- 
чајно догоди пожар.
5. Ако се закупац договорп да у дому 
неће имати сено. а почне држати. те по- 
том његов слуга или неко стран унесе 
огањ и од тога се дом запали - крпв је.
6. Ако кормилар, не могавши да уђе 
у пристаниште, претовари терет у 
твоју лађу3 те се твоја лађа потопи. 
крив је први кормилар ако без воље 
господара буде претоварио терет, 
или не на време, или у неодговара- 
јућу лађу: уколико пак то није 
небригом учинио - није крив.

1. fi.] с едкл\д |дп ддес ете Р I 2-3 н аел\лк >ц ј ил\(в ) Хил. 466 I 3 дол\н С, у М прецртан други слог ол\в I 5 
погоритк] и погоритк Р C Μ I 6 дц ј е] Αψε ли Хил. 466 I 6-7 приклмчи c e Р С Μ I 8 ^димовдвии] 
Ндил\овдвми М. лил. 466: гр. Ό µισΰωσαµενος I ндимћникд М: Patm. 205. Zcpi нема I пдсти стддо. 
у Palm. 205. Zepi αγέλην I 9 ум. ιιε в^иц ј етв... ιιίιψο. у Patm. 205, Zcpi ούκ ενέχεται I ιιιιιµο] ничто Ρ С 
Μ 12 к >ж е] |дж е Хил. 466 ! д-ктд нема Patm. 205 Zepi I 13 кмоу k c (t Q ин в . C116 соудоу нема Patm. 205. 
Zepi I 17 бр. .д. v Р испуштен I Πψε у Ρ испуштен иниц. Л I 18 имдтв ж е] имд к CI тв нема Patm. 205. 
Zepi 120 .e.] .д. Р i 21 с ен д ви дол\оу инв. Μ I ндчн етв нема Patm. 205. Zepi 123 то г о  нема C, Patm. 
205. Zepi i 25 .5.] ,ε. Ρ 128-29 крвмчш npbBbiH инв. Хил. 466129 υεχ водг. гр. παρά γνώµην 130 воудгтв] 
Kt<Tb) C I 32 c e нема Palm. 205. Zepi I 32 ιιε πο βιιιιβιικ ] noBiiiriib M. Palm. 205. Zepi ούκ ενέχεται
1 Под ндимдмцЈилхк (гр. τούς µισϋωσαµένους мн.) подразумсвају се уГоворници - закуподавац и закупац. 
Речима в^леи рн<м верно’ је пренето значење гр. речи γναφεύς или κναφεύς тј. онај ко у ваљаоници 

обрађујс н бели вунене тканине - ваљаоничар (лат. fullo).
' Оставл>ам реч .гађа (кордв лк) ум. брод чато што лађа може бити и мање пловило за превоз тсрета. живо- 
тиља и путника. а брод је веће пловно средство, какво у старом и средњем веку није постојало. Али за 
плазу или на!раду. односно возарину. за превоз морским или речним пловилом данасје више уобичајено 
да сс каже бродирина ум. ла^ирина.



Sft. Πιµε кордвлк истопитк εε. п о н еж е  

>·’*"« ιιε [ιιε] ЦиАтћци прдвитЕлт. повинкпк 

3 ιεε-гк εογψιΐΛΧΒ κκ кордБли крклхкчии.

.ii. Кордвлк) истопикшоу εε. крклхкчин 
мт(к)дд«тк ндилш1 ιε>κε вк-^тк нд npi-

6 ждкнк) нотрФвоу2. ίΑκο ιιε пр-ћвцк ид-fc- 

>κε χσΉϊΑχοχ.

.·>. Πιµε вцл\гтк κτο кдлхгнк дд ογε- 

9 троити или проврктитв или и^д-ћлдитк 

что вк ιιεΛΜι и скроушитк εε. Αψε оуво 
ιιεογΛνΙιιιιιιεΛχκ л\оудркцд. повинкнк

12 ιεετκ. Αψε ?κε βιιιιο ιο Βεψιι. ιιε πο βη ιιµ ιβ  
ιεετκ. Αψε ιιε Б-ћдк! Βκεπριπετκ. ρεκωε 

Αίµε ιι wirkqjA εε ιιε скр«и1ити.

15 ,ϊ. ίίψε aib il u baih и^кдгно воудгтк дд- 

ΙΙΟίε Б^ЛИТИ ИЛИ ГЛАДИТИ. ПОВИНкНк 

ιεετΒ Б'клил‘ник1л. и Αψε вв иек^дкни

18 iniero Βεψκ дроуголхоу ΕΑΑετκ.

.дј. ίίψε лхилхоид^чрЕМк ео клх в . п о - 

ποχετιιτκ ΙΙΑΜΛΧΟΕΔΒΒΙ ДОЛ\к. и воини

21 дври ИЛИ ИНО ЧТО 1Г<кЛ\01'Тк. riOBHIIkllk 
ιεετΒ. Αψε лхогши ιιε вв^в-кгти βλ(α)- 

д(и)ц1л дол\оу I или A\orki ιιε противи

24 εε ε ο ιε λ χβ .
,ιϊί. ίίψε ιι© εκοιΐ4ΑΗΗ ндил\ндго вр-к- 

Λ\ειιε. εΒίΐψΑΒΑΐσψΕΛΧΑ w b^ax a. н аилх о -

27 BABkl Ιΐρ^ΒΟγΑεΤΕ Bk долхо\(. w bh abaia- 

ιε τ β εε ηαιε λ χ ε  того тбклх о  «диного л^- 

тд. д ιιε ΒεεΓο прочлго врФлхЕие. Αψε и

30 '4А πετΒ λ4τ κ во\гдгтк прквок ндклк.С) 

ιετκε и ш градкгкк1\к ιεετκ h amax ae Αψε 

?κε ιι Βτοροιε л4то пр^Боудгтв. пови-

7. Ако се лађа потопи зато што није 
имала управљача, они.ма који су у ла- 
ђи крив је кормилар.
8. Кад се лађа потопи. кормилар на- 
докнађује возарину коју је узео за 
прстходну потребу2. јер иије прсве- 
зао где су хтели.

1

9. Ако ко узме камен да обради. или 
проврти. или што на њему изваја и 
сломи се; ако се пак због неискуства 
занатлије (сломи) - крив је: ако ли уз- 
роком (слабе) ствари - нијс крлв уко- 
лико није преузео опасност. односно 
ако није обећао да неће сломити.
10. Ако од мишева буде изједено оно 
што је дано да се бели или глади. 
крив је белилац; и ако у незнању 
ствар другога преда другоме.
11. Ако мимопролазећој војсци заку- 
пац уступи дом. а војници одузму 
врата или нешто друго - крив је ако. 
могавши, није јавио господару дома 
или се. могавши. није супротставио 
војницима.
12. Ако сс по истеку времена закупа 
обе [сгране] сагласе. закупац остаје у 
дому. Закуп тога се обнавља за једну 
само годину. а нс за све остало вре- 
ме, иако и за пет година буде ранији 
закуп. што важи и за градске закупе. 
Ако пак остане и другу годину. крив

1 п о н еж е] п о неиж е C12 [н е] дитогр. I iiAvktuE Ρ Μ I 3 cofipEAtk Ρ I 5 ндемми  Хил . 466 5-6 нд... 
iiOTpiiGov, гр. έν προχρεία I пр^жднох» Р С Μ I 6-7 ид кжЕ χοτ^Αχοχ нема Palm. 205. Zcpi I 7 
χοτΐχογ Р C Μ. Хпл. 46618-9 ум. дд оустронтк, у Palm. 205. Zepi έιπ το εγκλεΐσαι 9 или ιιροκρκ- 
τιιτίι нема Patm. 205. Zepi I 9-10 ум. или ица^лакте что вк н елх к . у Palm. 205. Zegi ή γλύψαι 
λιύαίαν (λιΟέαν Zepi) I 10 что не.ма Хил. 466 I 11 лхоудркцд] χκιτρκιίΑ Χιι.ι. 466; гр. του τεχνίτου 
12 Αίµε] Αψε ли Хил. 466 I жг] жи (!) Μ I 15 лхкшљлхн |ц-кдгно. гр. µυύβρωτον I 16 ум. б4ли ти  
иаи г аади ти , у Patm. 205. Zepi τω κναφεΐ I 17 κκ] ιι κκ Ρ С. Хил. 466: гр. έν 18 ннсго] инолхл· 
Μ I 19 А\11мо11до\'шил\к Ρ Μ 121 н'<кл\0\'Тк] вк'<л\оутк Ρ Μ. Palm. 205. Zepi άφέλωνται 23 µ φγµ ιι Ρ 
C Μ I 24 βο κ λχη ] воннолхк Ρ С Μ. Хнл. 466 I 26 (ΚΒεψΑΒΑΐοιµεΛ\Α С. сквкцивлк>ц1гл\А Μ. 
св кцЈАВАК>1Ш1л\д Хил. 466; гр. συναινοϋντος (једн.) I wsiiWA. έκατέρου µέρους Palm. 205. Zcpi 30 
■<a iiETb л-ктк. εϊς πενταετίαν τυχόν Palm. 205. Zepi I ιιε-rb] ε Хил. 466 ндклк (! ј М. Хил. 466 греш- 
ка писара, треба ιιλ κ αµ », гр. µίσθωσις 131 и нсма С; гр. има - και
1 Под мн. HAiiAibi (гр. τα ναϋλα. лат. naulum) подразумева се визарина, односно бродаринч.
2 „Узето ча претходну потребу" је. у ствари. предујам. односно плаћаљс уиапред. познато као 
иванс (од фр. avance).
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Hhllh tiCTh Β ΤΟΛΙΕ. и w ιιρο4ΐιχκ πο- 

T0A\h тлкождг.
3 .п. ίϊψε кто λΉτ ο идино проститв 

НАНЛ\ОВ ΑΒΙΒΕΛΙΟχ'. рОЖД£НИ1л(!) рАДИ И НЕ“ 

рождгншлО.) вв εογψΗχκ п о то лле л4-

6 τ·^χΕ. Αίµε воудгтЕ. пршелллЕтв ιιρο- 

ψειιοιε. Αψε ж е вв послкд не^ λ Ίιτ ο  

воудгтЕ весплодик. и προψειιιιιε прв-
9 ΒΕίχκ д-ктк плодв ΓΓΒορ'ιΐΒΐχβ. Αψε в^- 

А*кшЕ  НАИМ0ВАВЕ1И ДА рДСЛ\ОТрИТЕ.

,д|. Πψε Bh нЕв-кд-кнни. в нд»гл\к ве '/?- 

12 Λ\θγ КрЕЧДГЕ1 рд^викни. И И^Л^КТЕ СЕ 

вино. твркдмк ДАТИ ДЛЕЖЕНЕ ксл\в.
.ει. Αψε AvkcTO пдЦстнвно1 ΒΑΑχκ в нд- 

15 кл\к. н w t (e) εονψιιχκ нд ΗεΛΛΕ χΛΕίχκ

ХЕЛнн. вр-кдгтв εε или ιιχκΛ\ρογτΒ w b- 

Ц8. дци оуво в-кдми ΒΑΑχκ. хдрдввиг и 

18 живмк ддти п о вин ен е №с а\е . Αψε жε ш 
в-кдми. το ιιε прошоу· h ah aia .

.ai. ίϊψε BHHhi рдди нд кдино л-кто н аи- 

21 Λ\θγ ДОЛХЕ. И ВСЕ ВДДЛ\Е НАИМЕ. И 11Д- 

детв се дол\в или и^горитв вк шс меш  
л\(-к)с(г)цк. ВЕХИЛ\ДК> кМСТАВШДГО Βρ'Κ- 

24 Λ\εκε н аиме .

.χϊ. блвкрдти W χθΤεψΗΛ\Ε BhlTH что 

ДДКТЕ се. НА«Л\Е КСТЕ.
27 .ж. ίϊψε св-кцЈдно Боудгтв свврвшити 

д-кло ИСКОХ1ШНИ№Л\Е2г (о )с (пОАи)нА. Λ\θγ- 

жд вл(а)г д ΗεκογωεκιιΐΛ вкхискднл\в.

30 тдкожг Αψε и нд иско^шгник дроутдго 
д^ло πρίΗίεεεΛΚΕ. ιιε ил\дтв тдковми влд- 

сти Βρ·^Λ\ειιε продлвждти. в нгжг д-кло 

је за ту (годину). а такође и за осталс 
потом.
13. Ако којсдну годину опрости закуп- 
цу због родпости (!), па ако потом, у 
следећим годинама. будс неродно- 
сти (!), узима опроштено. Уколико пак 
последње годинс буде бесплодност, (у 
том случају) и праштање првих година 
које су дале плод. зајмодавац. ако је 
знао. да расмотри.

14. Ако у незнању узмем у закуп раз- 
бијене крчаге и вино се излије, дужан 
сам чврсте да дам.
15. Ако сам дао у закуп пашњак , и од 
постојећих на њему злих трава оште- 
те се или угину овце: ако. дакле, знају- 
ћи (за зле траве) дадох, здраве и живе 
одговоран сам дати, а ако не знајући, 
онда нећу тражити закупнину.

1

16. Ако због разлога (неког) на једну 
годину закупим дом и дам сву закуп- 
нину. а дом падне или изгори у осмом 
месецу, за преостало време узимам 
закупнину.
17. Колико год пута се даје за нешто 
што ће бити - закупнина је.
18. Ако договорено буде да се дело 
заврши провером2 власника, за про- 
веру тражимо доброг човека. Истс 
тако и ако другог (неког) дело ста- 
вимо на проверу. Такав неће иматг 
власти да продужава време за које je

4 ум. рожденип (’.), у Palm. 205. Zepi αφορίαν I 4-5 ум. нерожденША, у Palm. 205, epi р 205
ум. дд расл\отритв. συλλογίζεται Palm. 205, у Zepi [ού] συλλογίζεται I 11 Πιµε. fci ε ' дмк.. 
Ei και Zepi I κ] ввС 111-12« накмћ ΒκίζΜον. гр. µισθώσω I вк^лхоути Хил. 4·> - ’ (,.,IU
KtAih. εις τό διαφέρον ενέχοµαι Palm. 205, Zepi I кслм»] соутвХил.466 I 14 пдстивно в-кдми
Ρ М. п ас тн вио к  С I в] вк С I 16 или ιιχκΛίροχτκ, ή φΟαρώσι Patm. 205; Zepi нема §,αΦέρο'
в-кдми н иев-кдкш Р. гр. ήδειν I вкдлук С. гр. нема 117-18^дрдвик... ксл\к. гр. ει
ενέχοµαι 118 Αψε] Αψε ли Хил. 466118-19 ιιε вкдвш нема Ρ М. гр. има - ΠΎ^οουν -
немаPatm.205,Zepi 121 домв.гр.δίαιτανΙβααµ β н аилмЈ вкддмк‘ МДКЛ^.С 7"!*КШДго ba1ia«ih  
205.Zepi I ум. кк шслмаи.у Palm.205.Zepi τωεκτω 123 вк’4имдк>тв Μ I 23 24 _.κο.
гр. τό λοιπόν I 24 ηακµ β Ρ С Μ I 26 ддктк εε] ддстк εε Ρ I 29 ΗεκοχίΒειπεΛίκ Хнл.
»Αε Ρ Μ I 32 ββ С I в ιιεικε] вв нкмвжг Μ z
’ Λΐΐιετο идстикно је дослован превод са гр. τόπον είς βοσκην , што се кажс iiuiun>a' .
Овде κεκοχωεΗΗΚ (гр. δοκιµασία, лат. probatio) значи надзор и одобравање cipy 
извођењу одређених радова.

116



3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

ci;ki|iA c e BhiTH. iih тккмо д4;ло нскоу- 

IJlAIETb.
.•Cl. ИЖЕ HAliillllEAlh IIAHAAOBABhlH. ΙφΗ" 

KAIO4AIO1|1EIE CE ПЛОДОЛ\К BE^AvipilbHE IIA" 

KOCTH. Wt (0 Гл(аГОл)еА\АГО б(о )ж И1А 

ГН’к|вА 1ЕЖЕ lECTb ГрАДК. ИЛИ WTHb НЕ~ 

15'kCTb Hb 110 rtxdipi GblBAIOlIJOlflO. рд'4~ 

Λ’ίϊΛΙΑΙΕΙΙ ЖЕ ПЛ0ДК1 HAHAlOEABldH. 1АКОЖЕ 

БО^ДЕТк ПрАВЕДНО. ШБВЦЈИ1тк И ПрИБК1ТБ~ 

ΚΟγ. И EblBLUOyiO HAKOCTb рД^Д^ЛЈАIETb Cb 

г(о)споддрЕЛ\11.

.Л.(!) ίΙψΕ KTO IIAHAIETK liptllECTH CTAbllb 

AXpAMOpillL·. И CKpOlfUJIITb СЕ ΒΚΙζΑΒΙΙξΑ- 

!ЕЛ\К ИЛИ HOCHAlb IIE ПОВИНЕНК lECTb Л\АИ~ 
СТОрК ΑψΕ НЕ Wt (0 AtllOCTH CB0IE1E [llb 

ΠΟΛ\ΑΓΑΙΟψΙΐχΚ ΙΕΜΟγ. ЛИША1ОТ 
БО СЕ НЛИЛ\А ΑψΕ Н ЕБр^ЖЕНИ t€A\L· CE 

СТВОрИШЕ. ΑψΕ ЖЕ ВСА EblLLIE 1ДЖЕ lipHAE" 
ЖНО Н'ккК1 ТВОрАШЕ. НЕ ПОВИННИ соутв. 

ТЛКОЖЕ II W крв(ч)д^кхв И W Apte-k^L· 

II W Ι1»4ΐχκ ΒΕψΕχΚ.

.λ α.(!) Naiiav o babeiii KOIIb НОСИТИ lli- 

ЧТО. 1АВ'к lECTb ΑψΕ НАЛОЖНВК TEЖb- 

Ч'к11ШЕ1Е BpiAHTb ΙΕΓΟ. nOBIIHbllb lECTb. 

1АК0ЖЕ KTO 11 HHO Н^ЧТО ΑψΕ Вр^ДИТБ. 

,ΒΙ.(!) ΠψΕ Bb^AXETb KTO Alh^AOlf HA 

CXpAHElIllHIE IIAvkHIIIA. Ε^ΑΟγ npHIMETb 

ΑψΕ HE CXpAHHTb ΙΕΓΟ.
.П.(!) ВиДЕ(!)рАБА ДА10ЦЈА ΙΕΛΙΟγ AXb^AOVf 

ДА CXpAHHTb IIAXitlllK. I10BHH Hb lECTb 

1AKO TATb.
.Д1. (!) ίΊψΕ HAHAXOBABblH CE HCIlOB-kcTb. 

ΒΙΙΗΟγ ВДАТИ 11ΑΙΕΛ\11ΐεΛ\0γ. ΑψΕ ИГО нж- 

договорено да се дело изврши. нсго 
са.мо проверава дело.
19. Онај ко је закупио имање нс Јна 
прекомерност штете која се (може) 
догодити плодовима од званог Божјег 
гнева. што јесге град, или огањ. али 
(зна) за ону која умерено бива. Заку- 
пац. пак. делећи плодовс онако како 
заједничарству буде пранедно и до- 
битак и насталу штету дели са вла- 
сником.
[20.] 30 (!) Ако ко унајми да лренесе 
мраморни стуб и сло.ми се при поди- 
заљу или ношењу. мајстор није крив 
ако није због лењости својс. него оних 
који су му помагали. (сломио). Лиша- 
вају се. наравно. закупнине ако су то 
немарношћу учинили. а ако је све би- 
ло онако како (то) неки приљежно чи- 
њаше - нпсу криви. Исто то (важи) и 
за крчаге. и за дрва и за друге ствари. 
[21] 31. (!) Оиај ко је закупио коња да 
нешто носи. очигледно је да га је. на- 
товаривши теже. оштетио - крив је: 
као и ако ко нешто друго оштети.
[22.] 12. (!) Ако ко узме плату да би 
сачувао иметак. невољу узима ако га 
не сачува.
[23] 13. (!) Видећи (!) (треба: Онај ко 
краде) слугу коме дајс плату да сачува 
иметак - крив је као крадљивац.
[24.] 14. (!) Ако закуподавац изјави 
то - да ће наложити казну закупцу 
тако што ће га избацити пре оконча-

3 η λ \·Ειιικ λ \κ . гр. έπΐ χρήµασι I 3-4 прнклк>ЧАК>ЦЈЕк] н приклк>чАК>фик c e P M. rp. rm’ συµβαίνουσαν 5-6 
б(о)ж ша гк ккА. rp. θεοµηνίας 16 кж е кстк грддћ илн w t h k . нема Patm 205. Zepi βη ιε ακ ό ιε ε  Χιι.ι . 466 
7-8 рдхдклкки P112 ,л. (!) грешка писара И п Хил. 466: треба .к. као v P С M. Patm 205. Zepi 
13 A\pAA\opiiib нема Patm 20d, Zepi I 13 скроушитн c e] c k o o v iu h t  c eh ahC 13-14 β^\κ ιιζ ακ λ \κ ] h ah  
Kh'4\Bii7AKA\h CI ум. Kh<AKirzjKA\h HAii iiocHAXk. y Patm. 205. Zepi έπικυυφίζεσϋαι (κουφιζεσυαι Zepi) ή 
βαστάζεσϋαι ή αποτίΰεσοαιΙ 14-15 линсторк нема Patm. 205. Zepi 15 свокк. rp. οικείας και b-16 
ποΜΑΓΑίοψΗγµ] h b w t (k ) ιΐ0ΛΜΓΑΚ>ψ>ιχ P C M. лил. 466 I 16 a iiu mio t  bo c e. έστέρηται δέ (једн.) Patm. 
205. Zepi I 17-18 ндил\д... с т во о ише '. v  Patm. 205. Zepi n µή άπύ ραθυµίας i 18-19 прилЕЖНо нккн. ιρ. 
έτπµελέστατύς τις I κϊκυκ (µ η .) C. rp. τις (једн.) I 19 η ε ιιο βηη  н и соутв. y Patm. 205. Zepi έστέρηται ύε 
όαύυµίας 120 тдко ж де CI крн(ч)д-<кгк конј. према Хнл. 466 I 22 .лл.(!) грешка пнсара II и Хиа. 4п<г 
треба .кд. као y P C M. Patm. 205. Zepi i 23-24 ТЕЖвчкишЕ C 25 п ко ж е... вркдитк. v Patm. 205. Zepi 
όσπσδήποτεεις(είZepi)έβλαψεν11гкчто] что PCMI Αίµε нема PI26 .в!.(!) грешкапнсара 11 it Xn.i. 466: 
треба .кв. као y P C M. Patm. 205. Zepi 127-28 вкдос... кго. y Patm. 205. Zepi έκκινδυνεύει (κινδυνεύει Zepit 
περί την αύτοϋ φυλακήν 129 .п.(!) гоешка писара 11 и Xn.i. 466: треба .кг. као v P C M. Patm. 205. Zepi 
29-30 v m. Виде... HAvkitiiK. v Patm. 205. Zepi Ό κλέπτων τον µισάωΟεντα αύτώδούλοι 32 . ,ΐι. (!) грешка 
пнсара I I н лил. 466: треоа .кд. као y P C M. Patm. 205. Zepi 33 внноу. rp. ποινήν ιιαιιαιβιβλ ίµ ο · C 
НД1ЕЛ\ШОЛ\Оу Хил. 466 I Λιµέ] ΑψΕ ЖЕ Μ 117



ДЕНЕТк ПркжДЕ СКОНЧДНПД ПЕТИ лктв.

БЕС ПАКОСТИ ΙΕΙ’Ο ИЖДЕНЕТК HE Вћ^ВЛМПД
3 НАИЛЛА lipk/КДЕ. ПОНЕЖЕ НЕПОТрквНО 

д+ϊΛΛΚΤΚ 'Ζ,ΕΛΝΛΙΟ.

.61.(1) ΠψΕ ΒΕ'ζ' ВИНК WCTABUTh HIIBKI НДЦ- 

6 ЛХОВЛВМИ. ПркжДЕ СКОНЧДН111Д Вркл\ЕНЕ.

ДА ВДАСТк ВСЕГО Л^ТД НАЈЕЛХВ.

.21.(1) Живо^цшмћ вк (h a)iea\h ea\l  до - 

9 Л\оу. НА Л\но^4; Вр'кл\ЕНИ СЕ ЖЕ IECTL·. Т<Д

дв*к  λ4'ΓΪ НЕ1ДВЛ1ДК>ЦЈЕЛ\’ с е . долхоу ЖЕ 

ΤρΗχΕΟγΚΜµΟγ ПОСТрС>1ЕНИГД. 11©д(о)вД1ЕТк

12 ИЛЛЖЕ 1ЕСТк ПрИ)(ОДКНЕ <к’т(к)[5Р'кстии и 

прн лк>двскк1^к 4Λ0β(^)ι;ί;χκ пр^писдти 

соуцшд вк нкл\к.
15 ,χΐ.(!) ΠψΕ бн вшеј е  д-кло w t (b) трксд по- 

ДВИГНЕТк СЕ. НДИЛ\ОВДВк|шЕЛ\ОХ 1ЕСТк Б'к~ 

дд.
18 ,И1.(!) ΠψΕ np-кжДЕ ИСКО\(ШЕНИ1а ство- 

ритк ВОДОТЕЧк. ДЦЈЕ О\[БО ВИНО1О ^ЕЛХ^к)- 

ЛЕ. НАИМОВАВШИ Ά’τ(κ)ΐ|1ΕΤΙΙΤΚ СЕ. ΑψΕ

21 ЖЕ ОуЛ\ДЛЕШПЕЛ\к Д^ЛД. НАКМНИКк WT^Ii)-

ЦЈЕТИТк СЕ.
ГрДНк .ΙΪΪ. W ПОКЛАДЕЖИ1.

24 .А. ПоКЛАДЕЖк lECTk КЖЕ НД ΕξρΑΗΙΕΗΗΙΕ

KOMOVf ДДЈЕМОИ.

.В. ИЖЕ ЛЛЕТЕЖА рдди ИЛИ ПОЖДрД ИЛИ 

27 ПДДЕНИГА ИЛИ ИСТОПЛЕНИГД. ПОЛДГА1ЕЛЛИ 
ПОКЛАДЕЖИ. СИЦЕ HAVfclOTL·. ПО Вк^ЕЛ\- 
ΛΚ>ψΕΛ\θγ. ΕΟγΓΟχΒΙψΕΚ» HAlEMk ПФд(о)- 

30 БДИТк. ПО НДСЛ^ДНИКОЛХ ЖЕ ЛкСТИКЈ
оуво ПОЛОЖкШДГО С0уГОХВИЦЕК>(!). WT(k) 

СВОИГО ЖЕ IEAHHOrO\fBk(!). W прочих' ЖЕ

ња пет година, избациће га бсз обе- 
штећења. не узевши закупнину рани- 
је, јер бескорисно обрађује земљу.
[25.] 15 (!) Ако закупац без разлога о- 
стави њиву пре окончања (уговорног) 
времена, за целу годину да положи за- 
купнину.
[26.] 16. (!) Кад они који у закупљеном 
дому живе много времсна. iu t o  he рећи, 
(ако) се за две године нису појавили, а 
дому је потребно уређсље, треба они 
којима припада да отворе, и при јавним 
људима пописатп оно што је у њему.
[27.] 17. (!) Ако се изграђено дело 
уздрма од земљотреса, невол.а је на 
зајмодавцу.
[28.] 18. (!) Ако се прс провере ство- 
ри водотечје, уколико је, наравно, уз- 
роком земље - закуподавац је на ште- 
ти. а уколико је услсд мањкавости де- 
ла - закупац је на штети.

Грана 18.
- О покладу1 -

1. Поклад је оно што се даје коме на 
чување.
2. Поклади који се полажу због мете- 
жа, или пожара, или урушавања. или 
потонућа, овако стоје: наспрам прима- 
оца - двоструки најам одговара. а нас- 
прам наследника онога који је прева- 
ром положио - двоструки (!); од свога 
(тј. ближњега) пак - једноструки(!), а

2 g e’< Хил. 466 I ум. не вв'<кл\шд. у Patm. 205, Zepi µή καταβάλλοντα (односи ce на закупца) I 3 npk- 
ж де н аилм  инв. Р I ум. ПОНЕЖЕ, у Patm. 205, Zepi ή I 5. .ei.(!) M и Хил. 466 грешка писара, треба ,ке. 
као у Р С. Patm. 205, Zepi I винм Р С М. Хил. 466 (једн. као у гр. - αιτίας) 17 всегд Р ΜI н аклњ . µισθόν 
после чега у Palm. 205 следи: έφόσον διαφέρει τω µισύωσαµένω, што Zepi нема I 8 ,si.(!) M и Хил. 
466 грешка писара. треба .KS. као у Р С, Palm. 205, Zepi I (ιια)κ λµ ιε λ ικ конј. према Р С Μ I 10 дв’к] 
.в. С110-11 ум. домот; ж е... построкншд. у Patm. 205, Zepi µήτετό στεγονόµιον κατατιΟέντων I 13 
при. παρόντων Palm. 205. παρουσία Zepi I 15 .<ί.(!) Μ н Хил. 466 грешка писара, треба .1ц. као у Р 
С. Patm. 205. Zepi I 16 h ah mo babu io mk  Хил . 466 I 18 .т. грешка пнсара М и Хил. 466, треба .ки. као 
у Р С. Palm. 205. Zepi I 20 h ah aio bih  Μ I аци ]ац ј е ли Хил. 466 I 21 ндкмнисв (!) Р I 21-22 шт(в)ц 1ети тв  
«. ζηµιοΰται Palm. 205. Zepi нема ί 23 .ίϊι.] \ус ма »ан адкете Ρ I 31 ум. соугоувнцЕк> (chroifBHUEio Р Μ), 
у Palm. 205. Zepi εις τό άπλοΰν I 32 ум. ΚΑΜΗΟΓοχεκ (!). y Patm. 205, Zepi εις τό διπλοϋν
’ Β. напред стр. 5. нап. 2. Језички. а и у складу са дефиницијом (Гр. 18. гл. 1.) о томе шта је по- 
к.тд. прихватљивије јс рећн покладодавац ум. осшаводавац и покладоиримац ум. octuaaoiipu- 
мац. јер кад се каже поклад мисли се превасходно на нешто што је нредно као сшвар, али и на 
место нредвиђено за чување вредних (не сувишних) ствари.



П0КЛАДеЖИ\11 1ЕДИН0Г0уВИЦЕК> IIAJEAIb 

дактк с е .

3 .г. Πψε npniEA\wi п о кладеж в . Αίµε ж е и 
НАСлкднНКВ ΙΕΓΟ ΠΜζΒΑΗΒ BOVAETb HA 

соудк II IECT<0CTBOA\b BEI|Jb Пр1жД6

6 соудд noniBHETh. ρεκιυε’ рдок GkiAiiiE η  
0γΛ\ρΙ;. СВОБАЖДАКТЕ СЕ. ΑψΕ И Π«ζ- 

KAIIUJOAW ΙΕΓΟ ΙΙΑ СОуДК иркдкстΑΙίЛЕНК

9 ΙΙΟΠΙΒΕ.
.Д.1 ПОЛОЖЕНАГО | | Bb ПОКЛАДЕ/Kb. II ПЛ©~

ДОКЕ II AH^Bbl И ВСАКА BEl|Jb Bh^HCKAKTh 

12 CE.
.Е.2 ПОЛОЖИВВШ Л\ОЖЕТК Bb Tb 4ACb ДВ1- 

ΠΙΟγΤΙΙ W ПОКЛАДЕЖИ IipilGblTbKb. II ΑψΕ
15 HE WT(b)AACTb ПрИЕАШ AbCTb TBOpilTb. 

ΑψΕ HE ИНД-ћ lECTb ИЛИ 2ЈАКЛ10ЧЕН0 Bb 

A\1iCT'k. ТОГДА Wt (b)k AI04HTH HE Bb’4~

18 A\orb ИЛИ HE 1ЦИДЕ Wr(b)lETHIE ПОКЛД-

ДЕЖА.
.2. flljJE II pAGb A\0ll. ΑψΕ II BlipilO7’ pA“

21 GOTAIE Л\И ПОЛОЖИТВ ΠρίΐχΟΑΗΟΙΕ AAIlii. 

A'4b HA\AA\b ΠρίΙΚΟγΠΒ4 ИЖЕ W ПОКЛАДЕЖИ. 

,'ζ. И Bb HACAdiAlHE НАПИСАНАГО pAGA.

24 HACAiiAHHKb HljlETb ПОКЛАДЕЖА.

.ii. ίΙψΕ ЖИВВ lECTb ПОЛОЖИВЕШ pAGb. 

ΑψΕ ЖЕ ΟγΛλρΊϊ. ИЛИ СВОСОЖДЕНЕ GbICTb
27 или npoAAiib Gbic<Tb). г(о)с(подн)|њ

Bb^HCKAlETb ПОКЛАДЕЖА КГО. A HE CAA\b 
с во с о ж денми . ни HOBbin г(о)с(|1одн)|љ

30 ΙΕΓΟ. Β НАЧЕД-ћ G0 CBkl|JAHHIA  W CEA\b 
ВНИАЛАТИ IIOA(o)GAIET(b).

*

.·©. PAGb TBOH ПОЛОЖН Ογ A\EHE llrtvfc- 

33 HHIE. ДА BAAAXb TEG'k II СВОСОДИШИ КГО.

за остале покладе једноструко ce на- 
јам даје.
3. Буде ли покладопримац. а и на- 
следник његов. позван на суд. а сгвар 
природно пропадне лрс суда. однос- 
но слуга бејаше и умре - ослобађа се 
уколико је и од стране онога који га 
је позвао на суд прсдстављен (слуга 
као) нестао.
4.  Од положеног у пок.нк) потражу- 
ју се и плодови и лихве и свака с i вар.

1

5. 2 Покладодавац може одмах да 
поднгне добит од поклаои. а ако при- 
малац (поклада) не преда (добит) - 
чини лукавство уколико (поклад) ни- 
је другде. или је закључан у месту ко- 
је не може тада да откључа. или није 
истекло ограничење поклада.
6. Ако и слуга мој. ако и верно’ раде- 
ћи ми. положи оно ΙΠΤΟ мени припа- 
да. ја имам прикупл који је у вези са 
покладом.
7. И наследник слуге. записаног у 
наслеђе. иште пиклад.
8. Било да је жив слуга који је поло- 
жио (поклад), било да је умро. или 
ослобођен. или продан. господар тра- 
жи његов поклад. а не лично осло- 
бођени. нити његов нови господар. У 
почетку договарања. наравно. о ово- 
ме треба пазити.
9. Твој слуга је код мене положио 
иметак да дам теби и ослободим га.

3 iiw k aaak  Хил. 466 I ж е пема С. Palm. 205. Zepi I 7 оулхкрк Хлл. 466 7-8 ιιο ·<βλ κ ιικ'λ \«;] п о т ј кдкше 
ΚΛ\ογ Р. но'4кдвшЕл\оу кго С Μ. παρά τω ένάγοντι Patm. 205. Zepi I 15 створитв C i 24 н ас л^дн н кн . 
ό κληρονόµος Zepi. ό κληρονόµος έχει την περϊ τής παρακαταθήκης αγωγήν Patin. 205 иц ј ет к . 
ζητεί Zepi. нема Palm. 205 I п о кладеж в орт.-јез. црта Μ I 26 ж е нема Хил. 466 28 к к х ис к ј к т к .. 
кго. ζητεί την παραόήκην Zepi. έχει τήν περϊ τής παρακαταθήκης αγωγήν Patm. 205 кго пок- 

ЛДДЕЖА ИНВ. Р
1 У Patin. 205 ово је гл. 6.
2 У Patm. 205 ово је гл. 4. Даље пс наводим свуда разлике у όρ. гл. у Patm. 205. већ само у Zepi
3 Под в-kpito подразумева се оно што у гр. значи καλή πίστει. лат. bona fide. тј. у όυόροί вери. 

односно поверењу, пошшењу.
4 Остављам пзворну рсч прпкоупк (гр. άγωγη) као наЈприкладниЈу. с обзиром да она у преводу 
може да има више значења: прикуИљан.е, сакупљање. повезивање. усмерчаање. аии-
цање зарс11;1ишн,е. докупљивање. трГовањс. Овде је реч. у ствари. о допиши. о дохошкх.
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Λ1|1£ 0\{Б0 ДАВк ПОВ’кдА I ПОСЛ'кдО^1О- 

ι|ι»ιλ \κ κΛλογ. η ε повннвнк искл\к Αίµε 

3 ЖЕ IAKO CBOIA ВДА\к. IlOBHNkHk 1ЕСкЛ\к 

ВДАТИ. IAKO НОКЛАДЕЖк. ИВО IAKO CBOIA 
БДАВк ΗΕ ЛАНИТк СЕ Шт(к)дАТИ ПОКЛД-

6 ДЕЖА.

Ј. ilqiE НЕ ИрНЛЕЖИТк КТО W ПОКЛАДЕЖН

IAKO W СВО1ЕЛ\к ЛкСТк ТВОрНТк.

9 . AI. ПЦЈЕ НАШкС'ГВИ1ЕЛ\к рЛ^БОНШКк. 110-

КЛАДЕЖк прнклш ΙΙΟΓΟγΒΗ ПОЛОЖЕНАМ 
0\' НЕГО. НЕ приил\оутк Б'кдк1 HACrtli- 

12 ДНИЦИ ΙΕΓΟ. погив-кли рАДИ. ηρΐΙΙΕΛΧΛΙΟ- 

ЦЈАГО БО ПОКЛАДЕЖк. ЛкСТк ТкКЛ\0 И НЕ" 
Бр-кжЕННЕ И НЕПрИЛЕЖАНШЕ ПОВИН’НА ТВ0“

15 ритк. Αίµε ν ε ιαβϊ и дроугоЈЕ н^что 

СВ-кцЈАЛк БОуДЕТк. ΑψΕ ЖЕ NAA^ilE СЕ И^- 

В-ктОМк ВИНк1. ИЛИ ИН010 ПрИКЛК>ЧкШЕ10

18 СЕ НАПАСТИ10. И ИЛ\к1 П0Л0ЖЕН01Е ΗΛ\4“ 

НИ1Е НАСЛ^ДНИКк. ИЛ1 ЛкСТИК» ΗΛ\^ΙΕ. 

CHIE '^дпр-квк CE НЕ КУТ<к)дАСТк. ПОВИ~

21 НкНк КСТк И прикоуо^пк1 ДАТН ПОКЛД-Ц 

ДЕЖА.

1 пов-кдд. έποίησά σε I 2 Αψε] Αψε ли Хил. 466 17—8 w... своклмЈ w во клддеж и с во клхв ιακ ο  ин в . 
С I 10 прГнлии Μ I погоувитк Μ I 13 бо  нсма Р М. гр. има - γάρ I 17 ιπιοε Хил. 466 I 18 и нема Р, 
гр. има - και I 18-19 нм-кник] имг(!) М. гр. πράγµατα I 21 приксл[пк Р С Μ I 24 Αψε. у Palm. 205, 
Zepi καν I лксти Р С Μ I 25 створи] твори Р. έποίησεν Palm. 205, Zepi I npiMUH Μ I 27 сиротд, гр. 
ορφανός (м. р.) Palm. 205. Zepi I ум. и] или М. у Palm. 205. Zepi και I Βε·<Β в^дрдста. rp. άνηβος 
(м. и  ж. ρ.) Palm. 205. Zepi I вв'<рдстд PCM. Хил. 466 I 31 шт(к)1] w Μ I w bo io , rp. έκατέρου 
µέρους 1 31-32 ρεκιιιε... вв^лхлк ј ц ј аг о  не.ма rp. I 32 вв^еаллмц ј аг о ] в^илшо џдг о  С. λαβών Palm. 
205. Zepi I 33 грдмдти, rp. συµβόλαια I ин а] η  Ρ. rp. άλλα

1 Β. напред стр. 119. нап. 4.

.BI. П0р0\[ЧИВк1 СЕ ’<А ПрНЕМШАГО П0~

24 КЛАДЕЖк. ПОВИНкНк 1ЕСТк. ΑψΕ AkCTHIO 

ΟγΒΟ npiHEMklH ΗΕ СТВОрИ. ИЛ\АТк ЖЕ 
ИЛгкнИИ. ЧТО оуво IAKO НЕИСТОВк ЈЕСТк.

27 ИЛИ сиротд И БЕ^к Вк^ДрАСТА 1ЕСТк. ИЛИ 
БЕ^к Πρ4ΐ£Λ\!ΙΗΚΑ 0γΛ\ρ4. И НОуДИЛАк 

BkiBAIETk Мт(к)дАТИ ПОрО^ЧНИКк. IAKO 

30 НЕПОДОБНО НАОуЧИВк ПОКЛАДЕЖк ДА1ДТИ.
.П. ИЖЕ WT<k) WBOIO рЕКШЕ WT<k) П0~ 

ΛΑΓΑΙΟψΑΓΟ И ΒΚ^ΕΛλΛΙΟψΑΓΟ. ИЛИ ρΑίζ- 
33 Др-кшЕШНА ГрАЛ\АТк1. ИЛИ ИНА tldiKAlA

Ακο [те], дакле, давши, упознао са 
оним што hc му уследити, нисам крив; 
а ако као своје дадох, дужап сам дати 
као поклад, јср онај који је дао као 
своје, не сматра сс да јс предао по- 
клад.
10. Ако се ко не стара о покладу као 
о свом. лукавство чини.
11. Ако због најезде разбојника пок- 
ладопримац изгуби оно што је код 
њега положено. његови паследници 
не сносе опасност (ризик) због нес- 
танка. Јер, покладопримца одговор- 
ним чине само лукавство, и небрига, 
и неприљежност, уколико није пзри- 
чито и друго нешто уговорно. Уко- 
лико пак, уздајући се на изговор уз- 
роком, или другом напашћу која се 
догодила, а положени иметак држи 
наследник; или, лукавошћу прсстав- 
ши да то држи, не врати, одговоран је 
да и прикуп  (од) поклада да.1
12. Онај ко се заложио за опога који 
је примио поклад одговоран је ако, 
наравно, онај који је примио није с 
лукавошћу поступио, а држи иметак. 
Јер, шта да је лудак, или да је сирома- 
шан и неодрастао, или умре без на- 
следника и заложник бива примора- 
ван да врати зато што је научио да 
даје поклад како не треба ?
13. Онај ко од обе стране, односно од 
онога који полаже и онога који узима, 
прими - или раскине уговоре или
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27

30

СА0ЖЕНИ1А W ПОКААДЕЖИ КЕ^ЕМЕ П0Т~ 
р квоу 1ШАТЕ хрднити. СВ’кфА11А1Д ИЛМ1- 

ЖЕ ПОКЛАДЕЖЕ ΚΕ'^ΕΛΕ IECTL·.
•Л1· 1ΪΕ^ΕΛ\Ε|(||) HAvkllHIE ВЕ ПОКЛАДЕЖЕ 

и пркддки ιέ iiiic ah iiieme дроугомоу lli- 

ΚΟΛΙΟγ. НЕ AOBpdl \Ут (б)рИЦД1ЕТ11 с е 

ИХ‘ЖЕ ΒΕΝΕΤΕ. Д1|ЈЕ НЕ ПркжДЕ ПрИНЕ- 

c et L· хдртшс нд покд^дник. гдко дроу- 
гомоу СИ1Е IipiiAAAL· IECTL·.

Грднн .-СЧ. (7) С ЕСТА|ВЛЕПИИ Κλ,'ΕΕψΗΙΙΕΙ.1 

.Д. CeCTABAIAIETL· СЕ ШБЕЦЈИНА. ИЛИ ДОЦ- 
дкЖЕ ЖИВИ COVTL· ШБфИВШЕИ СЕ. ИЛИ 

ДО Вр-кл\ЕНЕ. ИЛИ Wt (e) вр-кмЕНЕ. или 

шт(0 BECIipillETHIA.

.В. Г.Е СЕСТДВЛЕНИИ ШБЕЦЈИНЕ! НИЧТОЖЕ 
IIE ПОд(о )бА1ЕТЕ W шт(и)рицднии СВЕ-

фДВДТИ. IIO 1ЕСт(в)сТВОу БО 

ИЖЕ БЕ'4Б Вр-клХЕНЕ WTpiilJAlE

ΜΕΝΕ IECTE.
.г. ίίψε гав-к вс ег о илгкнигд 

НДСлкдШЕ II кУСТДВЛЕНИЈЕ2 II

ΜΒΒψΙΙΙΙΒΙ

CE. IIOBH"

БОуДЕТК И 

ДДрОВЕ. И
BCL· ΠρίΙΒΕΙΤΚΕ. '<Д и с тец ј ен и кС!)3 вдд-

IETE СЕ.
.Д. ίϊψΕ CBiiipAI£A\b ШБ'ЦЈ01[ БЕ1ТИ 1ДКОЖЕ 

ПОд(о )бНФ ίΐρΐΐχΟΑΕψΕΛΧΟγ КЕ 1ЕДИНОМ8 

w t (e) НДСЕ 11рДВЕДНОЛ\Оу ндсд-ћдик» НЕ W 

ΤΟΜΕ ИЖЕ Wt (e) ^AfiiiTA МНИМ СЕ Гл(д- 

ГОЛ)|0ЦЈЕ. НЕ W ίζΑΚΟΙΙΕΙΙ^ϊΛΙΕ.

.E. ОЕСТДВЛ1А1ЕТ CE ШБЕЦЈИНА Д^ЛОЛХЕ II 

CAOBOAIE II В^СТНИКОМ’ II рА^Др^ШАКТЕ 

CE и?т(в)рЕЧЕНИЕЛ\Б CAlpETII II ОуБОЖЕ- 

СТВОМЕ.

друге нске договоре о покладу. има 
потребу да чува уговоре по који.ма је 
узео поклад.
14. Онај ко је узео имстак у поклад и 
писано га прсдао неком другом. није 
добро да се одриче да [васпостави] 
оно што је узео. уколико претходно 
не принесс хартије за доказ да је то 
другоме предао.

Грана 19.
- О оснивању задруГе'

1. Задруга се оснива - или за све вре- 
ме док су живи они који се удружују. 
или привре.мено. или на дуже вре.ме, 
или условно.
2. У оснивању задруге ништа не трс- 
ба уговарати о одрицању. Јер. према 
природи задруге. онај ко се ми.мо 
времена одриче - одговоран је.
3. Ако изричито сва имовина чини 
[задругу] - и наслеђе. и оставина2. и да- 
рови и сав пршштак (доходак) даје се 
за осиромашење (!)' (треба: задру.зи).
4. Ако се сагласи.мо. заједничко нека 
буде. како доликује. припадајуће јед- 
номе од нас праведно наслеђе; гово- 
рећи (то). мислимо не о оном (насле- 
ђу) из завештања. него о законитом.
5. Задруга се оснива: дело.м, и речи- 
ма, и весником (тј. огласом). а раски- 
да се (тј. престаје): одрицање.м. смр- 
ћу и осиро.машење.м.

5 пп-кддвк Ρ I и нсма Хил. 466 I 8 сик] c e Р. гр. ταΰτα I Шчм.] aebet j u iiaaec et e Ρ 15 k l  c k c t abaeh u h ] 
кк с тдвакн ии  Ρ I WBKUihi(l) грешка писара Хил. 466 I 18 вр4л\Ени М 1 20 воудЕТк. γένηται κοινωνία 
Palm 205 Zepi I Ί «к тдвлен ик , λεγάτα Palm. 205. ληγάϊα Zepi I 22 ум. хд нсткциник. у Patin. 205. Zepi 
τη κοινότητι I 25 ηριιχοΑΕίµοΜοχ Хил. 466 I 31 смркти] стр(д)сти (!) Μ I скмрктн u -t (k )pe4Eh ieav r  

инв. Хил. 466
1 У овом случају реч шбец ј и н д (гр. κοινωνία, лат. communio) не може остати оСаиишна зато што 
се панас под оГиипшном подразумева оснивна самоуправна друиаивенипо.шшичка Јаједница: 
ие може ce v овом случају. о бкц ј н н д схватити ни каомједница, јер .тједницч je unipn п о ј зм . има 
их много разноврсне су. Зато овде као најприкладније значење речи »виринд јесте .шО/п ги. а 
члан задруге о бвц ј н и ке (гр. κοινωνός. лат. particeps) овде је задругар у шачењу з<у«)ничар.
2 WCTABAEHIIK (rp λεγάτον, од лат. legatum) је кор.ичп ко ј у завешталац завештањем оставља од 
своје заоставштине у наследство некој особи.
·’ Ум. истмрЕник треба к убец ј ен н к (задруга). према гр. τη κοινότητι.
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.8. OhCTABAIAKT’ Ж£ С8 Ii W ВСАКОЛХк 

нл\книи н w κογιΐΛΐι. ii w л\но'<ки и w 

3 кдинои κεΐ|ΐιι. и лиждоу 11 ΙίερΑΒΝΒΙΛΜΙ 

WBhipitHCftf ИЛ\Оу1|ЈИЛ\И. ОуВФЖ'кнП1И1| IAKO 

нлдк вскл\к прочЕК Вк HAVkllHH Тк1|1А- 

6 ΙΙΙΙΙΑ рлди противоу BHOCHTb.
ИЦ1Е ПрОСТФ1 БОуДЕТК ШБкЦИНИΙΕ. II 

НЕ pE4<E>Th СЕ при KOAXk AXHHTk CE CbC~ 

9 ТАВЛЕНО. W И^ОБИЛнклХк БОГАТкСТВ'к. II 

привмтц-к WT<h) ПрОДА1АН1ПА И КОуП~ 

ΛΕΗΙΙΙΑ. ΗΑΗΛΧΟΒΑΗΙΙΙΑ И WCKOlf Α^ΗΙΜ2(!) 

12 CkCTABAIAIOTh СЕ. npi1EblT‘Kb БО lECTk ИЖЕ 
Wt (k ) стрддм нкколхоу ПрИБОуДЕТк. 

НАСЛ^ДИН ЖЕ И WCTABAEHHIE И ДАрОВЕ.

15 ВК ШДрБЖАНИК НЕ К М'кнЕТК СЕ. ДАрОВЕ 

БО 1АК0ЖЕ Л\к’4ДА Η^ΚΟΙΕΓΟ Β’Λ\41ΗΙΑΙΟψΕ 

СЕ ПрИБк1ВАК>Тк HAAXh.
18 .ii. ΠψΕ И СВ'кцЈА10ТК ДО СКОНЧАНИ1А 

Реч<е)НАГО ΕΡΩΜΕΝΕ рА7,ДркшИТИ Wfi’- 

ЦЈИНк!. ПОд(о )бнОК> ВИНОК» pA^Ap^LUAlETb 

21 СЕ. ЧТО БО ΙΑΚΦ BbCIipilETHIE W НЕЛХЖЕ 

СкСТАВИ CE IIE БОуДЕТК. ИЛИ ДОСАДИТЕЛк 

И ПАКОСТВНИКк lECTb ШБВЦШИКк. ИЛИ 
24 Н'кстк приплодшд вв ил\’к|ипи. ИМЖЕ 

СкСТАВИ СЕ ХМБЦЈИНА.
.£. ίίψε \ντ(κ)ρεκογ се х ус тавшаг о Λ\ειιε 

27 ΚλΈΒψΗΗΚΑ. »елико ж е ОуБО притгжслр дон- 
д-кжг оувкстк шбц к ββιβακ τ ε . плгоуБД 

жг т к кмо нд д\е ^ритв. приБк1т'кв жг 

30 ШБВЦЈНИКОу ТОЛХОу КДИНОАЛСПр KCTL И ПА“ 

ГОГБА ШБВЦЈАГА.
.Т. Ижг шт (б) с во и г о нЕвр-кжЕнит при- 

33 КЛК)ЧАК>ЦЈА1А се. ДА рдуоулгкитк WBb-

6. А оснива се и од свакс имовине; 
од трговиие; и од многих и од јсдн 
ствари; и између оних који неједнак 
имућност имају. јер снромашнији св 
остало што недостаје у имовпни врс 
дноћом надокнађује.
7. Ако просто  настане задруга и н 
каже се при коме. сматра се да ј> 
основана на изобилном богатству, i 
прибитку од продаје и куповине; о ј  
закупа и оскудности (!)2 (трсба: на 
Плате) се оснива. Прибитак је, на 
равно, оно што од тешког рада не 
коме припадне. А наслеђе и оставин« 
и поклони се не урачунавају у nocej 
(задруге). јср се сматра да поклони 
као нечија зарада. нама остају.

1

8. Ако и уговоре да се задруга дс 
истека реченог времена [не] раскине. 
(услед) оправданог разлога раскида 
се. Јер, шта ако се услов на којем је 
основана не оствари, или је задругар 
досадљивац и штеточина, или од 
имовине на основу које је задруга 
основана нема приплода?
9. Ако се одрекнем задругара који ме 
је оставио, наравно колико год сте- 
кнем док не сазна, бива заједничко. а 
штета на мене само пада; док је при- 
битак задругара само његов, а ште- 
та заједничка.
10. Оно што се сопственом не- 
бригом догоди, задругар да схвати,

2 коуплкши Хил. 466 I и3 нема Р I 3 нЕрдвнћ1А\и] н£рдвнћ1нми(!) грешка писара Хил. 466 I 4-5 
гако... прочЕК, ώς έπίπαν τό λεϊπον Palm. 205. Zepi I 8 k o a\l ] k o (!) P, rp. τίνι I 10 проддшпд P C 
MI 11 wcKOYA-книд] шсдктд (!) Μ I 12 ум. c k c t abaiaw t k c e (mh .). трсба скстдвлтктк c e (једн.), 
συνίσταται Palm. 205. Zepi нема I с кс тдв -влмет c e Хил. 466 I 13 стрддв|] стрднм (!) С. καµάτου 
Patm. 205. Zepi I ιιΐκοΛλογ] uliKOEAWrtf C Μ I 14ддровЕ] ддровдшЕ и ддровЕ Хил. 466 I 15и>дрвждни1д 
P 1 НЕ в м-knETh с е] н е ВЕМ-книт' CE С. н! вдаЊј ет с е орт.-јез. црта Μ. ού περιέχονται Patm. 
205. Zepi I 18 и нема Хил. 466 119 ум. рд-^др кшити. треба н е рд’<др кшити. као у С и Patm. 205. Zepi 
µή λυΟηναι I 29 твкмо нд а\е хритв] кто нд^ритв(!) Р. гр. µόνον έµε όρα Patm. 205, Zepi I 32-33 

11рНКАК>ЧДК>ЦЈЕЕ CE ХИЛ. 466
1 просто. y смислу спонтано, само од себе, неусиљено, природно.,
~ Реч хускоуд^тпд (!) настала је грешком тако што је гр. реч εκληψις (= наплаша) схваћена 
као έκλειψις (= оскудност, недостатак).
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ψΙΙΙΙΚΙι. ΑψΕ II Kb A\HOI'bl^b Λρο\τωχκ полк- 

7,0lf CTKOpilAb lECTb.
3 .ai. (кстАвлвшЕи a дле^и κκ κρΊΐΛ\ε 

WGbi|iEHUiA. w t (|i) шбкц ј и нм дактк  c e. 

II ΑψΕ Пр1»ЖДЕ СЛОЖЕ11И1О ДЛВГОу. 1ЕДИ-

*

6 ндче g o w t (b)iemh o  iec t g . w g i|ie iih ie рд'4- 

ApklUUTL· CE. W СЛОЖЕНИИ дро\тк дроутд 

ОуТИр11ЖДД10Ти.
9 .Bl. ΠψΕ !ζΛΑΤΟ CbGlipAIEAlb ШБЦЈИМВ IIAvfc- 

HHIEAXb. II IlOrilllETb Л\01Е. ШБЦПИск ПОГИ" 

БЛО lECTb. ΑψΕ ЖЕ НЕ HOrblGHETb ΑψΕ НЕ
12 CbCTABH CE WGL|1EHHIE. ΑψΕ ЖЕ Wl/h)- 

AOlf4HBb Λ\ΟΙΕ II 11 Пр1ЈЖДЕ ДАЖЕ НЕ CbGE" 

ρβγ ПОГНБНЕТБ. 1ЕДИ11Е A'4b ΙΙΑΓΟ^ΒΟγ lipiH-

15 Λ\ογ.
.п. Ci)[;hi|iiniKb л\ои. w шб ц ј ел\к илгћ- 

111111 II TATbGbHOA\O\f и^ддтншо И WG- 

18 1|1ЕЛ\8 1ЦДА1АНН1О. IlOBHHbH AMI lECTb. Ii HE
Wt (g )|EA\AETE ΑρογΓΟΙΕ дркгдго.

.Д1. ΠρίΙΚΛΙΟΗΑΙΟψΙΐχ1 CE WGbLJJHHKb HE

21 B’kCTb. ткдШЖЕ ДАНМПЕ ПО СЛОЖЕНИИ 

Ц’к|Њ1Н WBHE. ΑψΕ OifGO pA^GOH-

HIKb Bb^ETbl БОуДОуТК. ШБЦЈА GbIBAIETb

24 ПДГОуИА. ΑψΕ ЖЕ ОукрАДЕНШ GMfAMfTb. 
lEAIIHU НЖЕ IE HAvklllE ПДГОГВОу Πρΐ1Ι1~ 

A\ETb. ДЛВЖК' GO lECTb ТВрБДОу СТрАЖО^
27 IIAxiiTH npi№A\Glll ОуЦ-кн1ЕНИ1Е. II под(о)- 

GAlETb Шт(0 ШБЕЦЈЕНША ИЗДАМНПЕ. ΑψΕ 

Bb ΨΒψΙΙΙΙ ДАНМ BblUJE ПАСТВНТИ. ΑψΕ II
30 ПДЧЕ В Ц^ЈНО^ ПОЛОЖЕНЕНЕ.

.ΕΙ. ΠψΕ WGbqiHHKb НА ШБКЦЈО\(1О KOlf- 

ΠΛΙΟ ПОШЕДк. в’|1АДЕТК Bb pA^GOIIHHKbl. 

33 И ПОГО1[БИ|ТЖ CB01E '^ЛАТО ИЛИ IIAvkllllK 

ако јс и корист код многнх других 
створио.
11. Настали дугови у вре.ме задру- 
гарства. из задругс се дају. а ако се 
пре полагања дуга, јер можла је ус- 
ловљено. задруга растури. за поло- 
жеио један другог обезбеђују.

12. Ако злато (тј. новац) уносимо у 
заједничку и.мовину. а мојс пропадне 
- пропало је задрузи: неће пак про- 
пасти уколико задруга није основана. 
А ако. одвојивши моје. пропаднс чак 
прс него πιτο унесе.м. сам ја сносим 
губитак.
13. Мој задругар ми је одговоран за 
заједничку имовину. и издатке због 
крађе. и задружне издатке: и једна 
(тужба) другу не искључује.
14. Случајности задругар не (може 
да) зна. Према томе, ако овце. дане 
после процене. буду отсли разбојни- 
ци. штета бива заједничка: а ако буду 
украдене. штету сноси само онај ко 
их је имао, јер је дужан да јако обез- 
беђење постави онај ко је процсну 
прихватио: а издатак треба да је на 
задрузи ако су од задруге биле дане 
на испашу, бпло да су и више про- 
цењене.
15. Ако задругар. пошавши у зајед- 
ничку трговину. упадне у (руке) раз- 
бојника и изгуби своје злато (тј. но-

5 II нсма С. гр. има - και I с ао ж енша Р С Μ. καταβολής Palm. 205. Zepi I с кс ао ж н п а Хил . 4b6 10 
noriiB iiETb С Μ I 10-11 мок... кстк не.ма Palm. 205: Zepi има - τά έµά. τη κοινότητι άπώλοντυ 
ιιο γιιβλ ο ] ПОГИБНО Ρ. norbiB HMfAO C112-13 и’т(к)лоучнкв] WT(0AO\-Kb (!) Ρ w t (k )ak 'V4h k mh  Хил. 
466 I 13-14 CKEEpov] XGEpoy Ρ 117-1811 WB ipEMS ιγ^ααιαη ιιιο  нема Хил. 466 I 19дро\то« дрчгдгс·. 
у Zepi τήν έτέραν η έτέρα 122 орво нема Ρ Μ I 25 нм4шш C 27 iipiiKAib Ρ! 28 η<.\αιαη ηκ ] и хдан н к  
Ρ I 33 ίζΛΑτο ιιλ η HAvkHHK, χρήµατα ή πράηµατα Palm. 205. дргг/µατα ή χρήµατα инв. Zepi
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ИЖ£ Д1|1Е НЕ НД ΚΟγίΙΛΙΟ ΒΚ'^ΕΛΚ БО^ДЕТВ. 
чес те п аг о^бм дд ккств WEbqillHKb. Η

3 1ЕЖЕ W ВрАЧЕВДННИ 1ЦДА1АНИ№. ТАКОЖЕ 

КСТк Д1|1Е И KOfASAb С ΚΟγίΙΛΙΑΛΜΙ исто- 

HHTb СЕ. И ΠΑΓΟ^ΒΟγ npHIMETb. 1ЕГДД СВ~
6 ^Hb Л\Ор1Д НЕ Б'к Л\О1|111О KOtfHAE пр-к- 

НЕСТН.

.21. ИЖЕ Bb WEbqiH СрЕБрО ПрОДА1ЕИ. IIЕ

9 TBOpiiTb WEbqiA 1ДЖЕ CB'knb ΤρΑΠΕίζΜ1 

l€A\OV lipHEbIBAIOTh.

.'<i. ΠψΕ ЖЕ Брдтшд WEbqiEHHlA рдди нд-

12 СЛ^ДШД рОДИТЕЛ1\ НЕ pA^A^AETb НЕ ТВО~ 

pETb Bh ШБВЦЈИ 1АЖЕ WT<b) BbN-klllHHXb 

ПрИТЕЖАШЕ.

15 .h i. СЗбц ј н и кв п о ло ж ивши Bb wBbqjn- 

HO\f ПДЧЕ Hwkxb. AqiE WEHOBUTb WEb- 

qjHH AOAXb. H^bBpAHHIE ДД lIAAATb. ИЛИ
18 ИЗДА1ДНИ1Д HA\b Bb^ETH Пр^ЖДЕ СКОНЧД- 

HHIA 4ETbipH A\(-k)c<E)ub. ПО WEHOBAEHHM 

AOAAOVf. И илткти W ИСТЕ^АНИИ ПрИШ" 

■’ 21 Ep kl It eh h ia. ИЛИ И AOA\b Bb г(оСПОдХ~

CTBO ПО 4ETbipE)(b ЛЛ^С^ЦИИ)^ Bb^E" 

ТИ. ИЛИ ПДЧЕ ИЖЕ Wt (0 WEbqiHHbl ПрИ"

24 БНТ КД Bb^ETH AOX^bUJEIE. 1ЕДИНДЧЕ EO HE 
XoqiETb им-кти долхоу. с ег о рдди 

4ETbip AMI ОуТВрЕЖДЕНО lECTb.
27 ПОНЕЖЕ ПО CH^b T<AKOHb г(оСПОдХстВО 

AAlETb WEHOBAbliJOyMOV'.

.04. OTbXOAEH WBqjEIE рдди ΚΟγΠΛΕ. Tb-

30 KA\O HA CBOK>(!) ΠΟΤρΙϋΕΟγ EbIBAlOqjEIE 

ИЗДА1АНИ1Е. BEM-kHIAIETb CE Bb WEqiH" 

HO\f.

вац), или робу, уколико је нс будс 
узео за трговину, део штете да приз- 
на задругар, и оно што јс издатак за 
лечењс. Тако исто јс и ако сс лађа са 
робом потопи и оштети када бсз мо- 
ра није било могуће робу пренети.

16. Онај ко у задрузи продаје сребро. 
не чини заједничким оно што му из- 
ван трапезе^ припадне.
17. Ако пак браћа ради задруге не 
разделс наслсђе од родитсља, не 
чине заједничким оно што извана 
стекоше.
18. Задругар који у задругу уложи 
више од других, уколико обнови 
задружни дом, да пма избор - или из- 
датке што је имао да узме пре окон- 
чања четири месеца по обновљсљу 
дома, и да у потраживању има прсд- 
ност; или и дом да узме у власништво 
после четири месеца; или пре да узме 
од задружног прибитка оно што је 
боље, јер можда неће да има дом. 
Због тога је четирма месецима утвр- 
ђено, пошто после тога закон вла- 
сништво даје ономе који је обновио.

19. Онај ко је отишао ради заједни- 
чке трговине, само издатак који за 
своју (!) (тј. њену, трговинску) по- 
требу бива, урачунава се задрузи.

2чес т к ] чдс(тк) Р 13 и '<дд1п е Хил. 466 I тдко ж е] тдко ж де РΜ14-6и с то пи те c e... н е g 4i л\о цшо  
нема Р I 6-7 принЕСТН Хил. 466 I 8 ум. Иж е βκ ωεΐιψιι. у Palm. 205. Zepi Ό εις των κοινωνών I προ- 
дджди Хил. 466 I 8-9 ιιε творитк шбвц ј д , ού κοινοποιεί Patm. 205, Zepi I 11 ж е нема Хил. 466 I 13 
вк нсма Р I шбц ј н нм  Хил. 466 I 18 изддтнд|д Р С Μ I ил\в нема Palm. 205. Zepi 119 ЧЕТмри] ,д. С, 
ЧЕТир-Цн Μ I ЧЕТмрЕх(в) Хил. 466 I 20 домоу нема Patm. 205, Zepi I 20-21 w прииивр-ктЕнии 
истцдннк инв. С I прии’вр ктЕник Р М. Хил. 466 I 21 и нема С. Palm. 205. Zepi има - καϊ I 22 
4ΕτκιρΕχκ] .Α.χκ С I 23 иж е] ж е Р I WT<h)] w Μ I 24 кдин дче] кдин дте (!) Р I 26 чЕТк1р'л\и] .д.лш 
С 126 ум. оутврвждЕно кств. у Palm. 205, Zepi περιωρίσΟη I 27 господ(к)ствд Р128 w g h o babu j eax o y  
Р С М ' WBHOBAhUJOMOif Хил. 466 I 29 От(к)х©ди Р I 30 ум. c bo io , у Palm. 205, Zepi αυτήν (= њену, 
јер се одиоси на трговину) I 31 βκ λ \4ιιη τ β c e Р Μ I с е нема С

1 τρΑίιείζΑ је гр. реч (τράπεζα). Има више чначења: сто, сшалак", храка на сшолу, спремљена за 
обедовање: часна трапези у олтару п др. Овде трапеза означава сталик или аиочић на којем су 
трговци трговали сребром. Та мала установа временом је прерасла у велику установу која послу- 
је новцем уопште. под називом банка.
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Грдик ,к. СЗ рдедр-кшЕНИ! οπ'ψιΐΗΜ и 

НАИЛХА.
.а . РАЗДр^шдктћ се шбкц ј и на . поги- 

БА1О1|ИЛ\Б ЛИЦЕМК ИЛИ BlwblHIO или 

ЕОЛИ ИЛИ ЖИТИ1О.1 ЛИЦЕМК оуг.о 110ГИ- 

ΒΑΙΟψεΜΒ 1ЕГДА КТО WT^b) ΙΙΙΐχΚ ШСОуЖ" 

ДЕПВ Боудгтв HA СЛ\рВТБ, ИЛИ ВК '<ДТ0- 

ЧЕ11И1В. II рА'^кГрД1>ЛЕ11Д GOVAETG WGI|IHHA. 

ΙΙΛΙΙ ΟγΛψΕΊΈ WBLJHIO СЛ\рКТИК>. ПОГИ" 
BAlETb ЖЕ HrtxiillUIE Αψε Шт(ви)|1ОуДк IIE 

WCTAIIETL· СЕ ΙΕΓΟ. ИЛИ | СТрОИНШЕ ЈЦЛгћ- 

III! СЕ ВДЛНО BGIBk Цр(к)к(к)вИ ИЛИ WT(h)- 

1ЕТО.“ ΒΟΛΕΙ0 ЖЕ рД^Др^ШДИТ’ СЕ КГДД 

Ιλ'τ(0ρεΚθγΤΒ СЕ. ИЛИ WCOEIIO КВЖДО 

СЕБ'к НАЧНЕТВ КОуПЛК) ДА1АТИ. ЖИТИ1Е(!)3 ЖЕ 

рА^ДР'кшД1ЕТ!1 СЕ. 1ЕГДД ИЛИ ВКПрОШЕ" 

НИ!ЕЛ\В ИЛИ СОуДИЦЈА ΙϋζΛν^ΗΕΙΙΙΙ IEMb(!) 

ИЛИ ВИНО1О WKKI|1EHHIA(!) ИБО W рА^Др^- 

U1EIIHI ΜΒ’ψΙΙΗΒΙ ΠΟ!ζΚΙΒΑΐε нд соудк 
νντ(ΐι)ρΐΙ4ΕΤΒ CE ΙΕΙΕ.

.в. Ηψε w проддгАнии ИЛИ W ндидук 

CbCTAEHTb СЕ ШБЦЈИНД. И 110 СЛУрБТИ К" 

Д1Н0Г0 ΒΜΒΑΙΟψΒΙΑ ТБЦЈЕТД И ПрИБШТ КН 

WGL1|1L· IECTL·.

,г. Βεψιιιι c l ih вб^драс то луб двоудЕСЕ- 

тоу и п бти λ Ιϊτ β . Αψε рдудр^кшитк 

ννΒ’ψιιιιογ k l  кол\оу. Αψε I жг и длкж- 

ΙΙΑΙΑ ιεΛ\ογ ддроуитк св-кнн КОКГО WTK- 

Л\ AII HIA. ιιε можгтв п о то л\б г лд(г о ла)- 

ти. ΙΛΚΟ ндд-кк с е τεεί вштн ндсл-к- 

ДНИКћ рд^др^шн^в НЛИ ДДрОВА\Е.

.д. бжг w кди ко и внн-к κτο πο^κ ιβακ ιι 

н а соудк. и ПАКБ1 рд^др-кшдк. Αψε II и

1 .к.Ј ДВАДЕСЕТКНАМ Р 12 НАИМД, у Palm. 205. Zepi αγωγής i 4 нл\4никлм> P ! 5-6 ηοπ·ΜΜΝΜ» веш 
Patin. 205. Zepi I ποπίΒΑίοψΕ P I 6 ум. κτο. y Palm. 205. Zepi εις I 7-8 ^ато чен н к . y Palm. 205. Zepi следи: 
καϊ δηµεύσει εις των κοινωνών I 8 ιι рА^кгрдБАЕНд... ινεψιιια нема Palm. 205. Zepi 10 Αίµε] и дци C. 
y Palm. 205, Zepi όταν ή I и'т(кн)нсудк ιιε] ιιε w t (e)h iw ak  инв. PI 10-11 ιιε w c t a iie t i» c e κ γο . y Palm. 
205, Zepi οϋχ ύπεστιν 112 кддно γ,κ ιβκ цр(1»)к(к)вн. άνιέρωϋέν Palm. 205. Zepi 15 д-китн PCM.ip. 
πραγµατεύεσύαι 117 ум. соудшрд ιΐ'ςΑΐΐιιειιιιιεΜΚ, y Palm. 205. Zepi διά δικαστηρίου 18 ум. кинок>. y 
Palm. 205, Zepi έναλλάνη ή αιτία I 21 проддши Μ I 22 свстдви Хил. 466 23-24 едн н о  Хил . 466 25 2б 
двоудЕСЕТоу ιι ПЕТ11 Λ'Βτΐι] .КЕ. С Μ127 кв нема Хил. 466 I 28 κ ο ε γο ] ηΙκο ε γο  Хнл. 466 С£
Хил. 466 I ΒΒίτιι TEiit инв. P М. Хил. 4661 31 ддровдув] рддовдун (!) P. y Palm. 205. Zepi έδωρησαµην 
32 6ж е] Иж е P М. Хил. 466 i ιιο '^κ ιβλ κ  М. Хил. 4661 33 пдкш нема Patm. 205. Zepi
1 житик не значи еамо живит, жив.мн>е. животопис. него н eacuuuuube (ιρ. άγωγή). или iu ih u u u ik h ·. 
<>ihol)en,e према некоме, нечему. Али άγιορί у гр. значи н шужба. п ииж тужбеног ткшупки.
' Под ит(к)кто подразумева се одузета имовнна у корист државе - конфискација (гр. δήµευσις. лат. confiscaiio) 
·’ В. овде нап. 1. Облик ЖНТНК (ном.) није у складу са гр. облнцнма y Palm 205 (гд-ηής (ген.) ii х Zepi ά?ο';ή 
(дат.). Зато. како у гр. тако и у српсл. ови облицн стварају потсшкоћу у правом понмању тог мссга. . -,ς

Грана 20.
- 0 раскиду задруге н најма

1. Задруга се раскида нестанком ли- 
ца. или иметка, или вољс. или жшпи· 
јемх (тј. тужбом). Нестанком .шца. 
иаравно. кад ко од њих буде осуђсн 
иа смрт или заточеништво и задруга 
буде разграбљена: или кад умре ошп- 
том с.мрћу. А иметак he пропасти 
ако потпуно нестане. или се стање 
измени будући да је дат цркви. или 
одузет2. Вољом пак раскида се кад се 
одрекну. или сваки особно почнс да 
се за себе бави трговином. А жити- 
јем3 (тј. тужбом) се раскида - или 
већањем. или променом! суда (трсба: 
преко суда) или кривицом! (треба: 
променом основе) задруге. јер се онај 
ко позива на суд. ради раскида задру- 
ге. одриче ње.
2. Ако се на продаји или на најму 
оснује задруга. заједничка је и штета. 
настала по смрти једнога. и Cipuou- 
так.
3. Ако онај ко је узрастом старији од 
двадесет и пет година раскине зад- 
ругу наспрам некога. па ако му и да- 
рује што му дугује, без неког закида- 
н>а, не можс потом да говори: „Рас- 
кидох. или даровах. надајући се да 
ћеш ти бити наследник".
4. Онај ко због једног узрока позива 
на суд и још раскида (задругу). ако и



ΙΑκ+» НАВЕДЕТБ ННЧТОЖЕ БОЛЕ ΗΕ ИСТЕ~ 

ЖЕТБ 1111 ПрИЛОЖНТК ТАКОКБНЕ рДДН ВИ“ 
3 Hhl. WGA4E ТВрКДМ ИЛ\АТК ИЖЕ WT^h)

ΙΗΐΙχΚ ΚΙΗΙΚ 11Од(о )бНБНЕ l€A\OV НА ΤΟΓΟ 

K НЕМ«(Ж£ pAXApilllll соудв. что г.о. 

6 МКО W ПОКЛАДЕЖН рАЗДрћшИЛБ БОуДЕТВ

НМАШИ ЖЕ W ΙζΑΙΙΛΧΙ ΙΙΟξΒΑΤΗ ΙΕΓΟ HA 

CO\f,\h.
9 I pAHh . KA. G) XAlvkTdi ΕΑΛΧΟΒΛΑΕΤΚΗΙϊΐχΚ1 

.Λ. ’^ΑβΊίΤΚ KCTh ПрАВЕДНМИ ε βΊιτ κ . ил\- 

ЖЕ КТО \ΌΙ|)ΕΤΚ 110 сл\ркти «ГО ББ1ТИ.

2 ни, у Palm. 205. Zepi καί µηδέ 14 h a  τ ο γο , y Patm. 205 κατ’ έκείνου, Zepi κατ’ έκεϊνον 15 ум. рд^др41ши соудв, 
у P.itni 205. Zepi διε/,ύσατο αγωγάςι 7 HAvkuiE P С Μ. Хил. 466 17-8 ум. w 2άΐΐΛ\ΐ...(ογΑε, y Patm. 205, Zepi είχε
δί περί δανίου αγωγήν i 9 .кд.] д в а д е с е т и ii прввдц P 112 '^двЕфдвдк C M. Хил. 4661 '{ΑκίιµΑκιι '^дв-ћтЕ. Ό 
διατιθέµενος Patm. 205. Zepi I 14 Отрскв. гр. ‘О άόόην I исплвнв Μ I .Д1.] чЕтмринддЕСЕте P, Patm. 205
δι κατεσσαρά, Zepi ιδ' 15 ·<λ β ε ι|ια κ τ β  Μ I .κι.] дв-кнддЕСЕТ-к P. Patm. δώδεκα 205 . Zepi ιβ' I 19 и1 нема Palm. 
205. Zepi ι и’ нема Patm. 205, Zepi 120 сводит!. c e ] с к о в о д и т в c e(!) P C Μ, κατάγεται Patm. 205, Zepi I 22 с е ч е - 
ТДН1Е Хил. 466 1 23 w t (k )] w  P125 числд св-кд(-к)тЕлв и п е чд т и и н в . C128 и  нема Хил. 466129 м к о ж е ] ιλ κ ο  
С ЗОсвок (!)1ребасвок10каоуРСМ,Х11л. 466132 постдви ндсл^дннкд] ндсл^кдникд «»ΤΒοριιχκ Хил. 466 
; Овде се иод самив.пнiu iu l w  подразумевају они који нмају потпуну власт управљања и располагања нечим.
У UKciy како гр. (τοΰ πολιτικού) тако и српсл. (грддкскдго) не каже се чеГа градског нли κυϊα градског. 
Највероватније је да је ту реч о Градском, односно Грађанском закону. Ово тим пре што се даље говори о суди- 
ји као ipcheM законском чиииоцу за састав.вање. односно потврђиван>е завештања.Ј Односи се. ва царске 
оореобе и.т ,Λΐίιοι ести." Гр. им. πραίτωρ (од лат. praetor) у значењу начелник, војвода, војсковођа, поГлавар 
(euj|u) уопште. ww.iv.i. cynuja који је одмах за конзулом и судску струку отправља у својству врховноГ суди- 
Κο,ι BinaimiHana ίφάΤιυη је. углавном. судија шеме (велике управне области). ■ Остављам изворпу реч 

, iiplrtECTi, (гр. δόλοε. лат. dolus) у значењу превара, ибмииа. лукавстоо. Погрешно је у неким срп. речпицима 
126 .laro o6janiibcn>c речи прелесш: ιΐριυκ, сласш. уживање.

12 .В. 4AB-kl|JAIEH ^АВ^ТБ ДЛБЖБНБ IECTL 

0γΛ\Κ '<ДрДКК илгкти A НЕ ΉλΟ.

,Г. ОтрОКБ НСПЛБНИВБ ΕΚΙζρΑΟΤΟΛΧΚ .Д1. 
15 л!т(д) ДА XABtqj^BAIETh. ЖЕНД ЖЕ .ΒΪ.

л-кт(д).

.Д. ^ДВ^ТИ шт(к) трии ^ΛΚΟΗ’ΗΗΐχΒ 

IS CbCTABAEHIHE ΗΛ\ΪΚ>1Έ. WT^h) ГрДДБСКД-

го.2 и шт(0 ^дпов-ћдш.3 и w t (k ) COlf- 

ДШЕ.4 СЗт (б) грддкскдго БО СВОДИТБ СЕ 

21 ИЖЕ ПрИШКД‘ШЕЛ\Б ίΒ^ΑΪΤΕΛΕΛ\Κ. ИЛ\Ж£

СБЧЕТАНБНО '^АвктОК' ИСПЛБНИТИ СЕ.

^АПОВ^ДИИ ЖЕ ^ΑΒ^ψΛΒΑΙΟψΑΓΟ | 

24 Н СВ-ћд-ктЕЛБ НАДБПИСАНИ1А. Wt (0 COlf- 

ДИК ЖЕ ПЕЧАТИ И СВ-ћд^ТЕЛБ ЧИСЛД. ВСА 

ЖЕ ТАКОВДГД ШВЛОДЕНИМ. ^АНЕЖЕ ^ЛО" 
27 Д-кнСТВА ВСДКОГО 1ЦББ1ТИ ^АВ-ћтОМК 

TBOpEHHW. Н ВСАККНЕ CHAU» W4WCTHTH СЕ 
Пр^ЛБСТН.5 ПрИЛОЖЕНА CMfTh. 1ДК0ЖЕ ^Д- 

3() Β4ψΑΒΑκ»ψΕΛ\ογ свок(!) ρογκοκ» ндпи-

САНО НАСЛ-кдНИКА ИЛ\Е ПОКА^АТИ. ГДКО 

ОНБСИЦО^ ΠΟΕΤΛΒΙΐχΚ НАСЛ^ДНККД. СЕГО 

33 ЖЕ »€Λ\θγ НЕ СТВОрШО\'. НО\(ЖДА 1ЕСТБ 

изричито наведе да нпшта ншпс nehc 
потраживати, нити што приложити 
ради таквог узрока, (може да) пма, мс- 
ђутим, од других узрока чврсте што 
му одговарају протнв онога иаспрам 
кога је суд раскинуо (задругу). Јер нгга 
(у случају) кад због Поклада буде ра- 
скинуо, а имаш да га због зајма нозо- 
веш на суд?

Грана 21.
- 0 завештању самовластних' -

1. Завештање је праведна воља за оно 
што неко хоће да по смрти његовој буде. 
2. Завешталац је дужан да има здрав 
ум а не тело.
3. Дечак да завештава напупнвши уз- 
растом 14 година, а жена - 12 година.
4. Завештања се састављају на основу 
трију законскнх (чинилаца): на основу 
ГрадскоГ  (тј. ГрађанскоГ закона), и 
одредаба , и од стране судије . Од 
стране ГрадскоГ се, наравно. своди кад 
се завештање, састављено у прнсуству 
сведока, испуни; а од стране одредаба 
- потписима завештаваоца п сведо- 
ка; од стране судије пак - печатом и 
бројем сведока. А све такве предо- 
строжности приложене су да би се 
свако злодејство (тј. злоупотреба) у 
прављењу завештања онемогућило, 
и да се она (тј. завештања) очисте од 
сваке прелеспш . Тако ће завешта- 
лац показати, својом руком напи- 
сано, име наследника (рекавши): 
„Тога ту поставих за наследника". 
Не учини ли, пак, он то, нужноје

2
3 4

5



св-кд+тлЕлњ нАсл-кдниког пов-кдкти 

илхе .
3 л. Иошеж е ρΊίχοΛΜ». св1<дктЕЛЕл\к по- 

д(о )бА1ЕТ1» Г1ЕЧАТИ НАЛОЖИТИ. длкжкн’ 

«en вкдкти ιακ ο и кдинНкмк првстЕ-

6 II6AU1 Л\ОЖЕТВ '^АПЕЧАТлктИ С£ '/.АвктК. 

.?. Ιίίκο II В НОЦЈИ ΠΕΜΑΤΛΪΙΕΤΈ С£ И ПОДк- 

ПИСА1ЕТк СЕ ^Авктк.

9 ,7(. И ПИСћЦћ HAIIHCABLIH ϊζΑΕ’ΙίΤΒ ДОБр^ 

W ΙΙΕΛΜι (ΒΐίΑ^ΤΕΛΒΟΤΒΟγίεΤΒ.

!.. ИЖЕ В НЕМОЦЈИ TirtECIltll оул\к 110-

12 ГОуВИВВ. НЕ ЛХОЖЕТВ ^АВ^ЦЈАТИ BL· БЕ“ 

ΙζΟγΛΜΙΗ. Hb 1ЕГДА ичистит’(1) С£ ОуЛ\К. || 

.0. ВЛАСТБ ИЛ\АТ11 СЛ^ПШИ ДЦЈЕ Шт (б)

15 рОж(дв)сТВА ΑψΕ ЖЕ И WT^h) НЕДОуГА. 

НЕПИСАНВ ’4АВ'ктБ ТВОрИТИ. С£ДЛ\к ИЛИ 

ПЕТК Свкд^ТЕЛК ПрЈЦЕАВК. Гл(аГОл)е

18 пркд IIIIAUI НАСлкдНИКА ИЛ\Е CL· '4НАЛ\£- 

HHIEMh. ПОПЕЖЕ ДА Н£ СББЛА^НЕТК С£.
.1. ΠψΕ ΙζΑΒίψΑΙΕΤΕ ПОДк BAACTHIO CLII1.

21 ИЛИ НЕСВр1»ШЕ1Њ1И Вк^ДрАСТОЛХЕ. ИЛ1 рАБк. 
ΙΙΕ ТЕркДВ ^АВ^ТЕ. ΑψΕ О^БО И САЛ\О~ 

BAACTbHh ΟγΛψΕΤΒ. CBphUlEtl‘ Ж£ ВБ^-

24 ДрАСТОАЛК И СВОБОДКНК.
АН ΠψΕ II ШБЦЈЕ IIAvIilOTL· БОГАТКСТЕО 

EpATHIA. WBA4E НИКОМО^ЖЕ H^h НЕ ЕК^-

27 БрАН1А1ЕТ‘ СЕ ^АЕЕЦЈАЕАТИ. И ТВОрИТИ НА“ 

СЛ-кдНИКА 1ЕГ0ЖЕ χΟψΕΤΙι. Н£ ТВОрИТ’ БО 

ИЛ\В ПАКОСТИ НЕрД^Д^ЛЕНШЕ ИЛХ^НИГА.

30 .ΒΙ. ΠψΕ КТО ΓρΑΛ\ΑΤθγ ΟγΛΧ^ΙΕ. ЛХЕЖДО^ 

своими д кт лхи χΟψΕΤΒ створити '4А- 

Е-ктк. IipLEilE OlfBO ИЛ\Б ПрОПИСАИТк Ept-

33 Л\Е. ПОТОМВ И САЛ\К Д-ктЕЛ\В ИМЕНД СВО~ 

да сведоци кажу име наследника.
5. Пошто рекосмо да сведоци треба 
печате да ставс. дужан си да знаш да 
се и једним прстено.м може запсча- 
тити завсштање.
6. Тако, и ноћу се печати и потписује 
сс завештање.
7. И писар. који је написао завсипа- 
ње. исправно о њему сведочи.
8. Онај ко у телесној слабости изгуби 
ум. не може завештати у безумљу. 
него кад се ум ишчисти.
9. Властан је слепац. било од рођења 
или пак од болести. да неписано за- 
вештање направи. дозвавшв седам 
или пет сведока [и] говорећи пред 
њима име наследника са обележјима 
да се не би преварили.
10. Ако завештава несамовластан. 
или неодрастао. или роб. завештање 
није чврсто пако би, наравно. (први 
као) самовластан умро. (други) пак 
одрастао. а (трећи постао) слободан.
11. Ако и заједничко богатство имају 
браћа. ипак се никоме од њих не за- 
брањује завештавати и учинити на- 
следником онога кога хоће. јер им 
неподељеност имовине не чини сме- 
тн>у.
12. Ако ко, знајући Писмо. хоће међу 
децом својом да направл завештање. 
најпре им, наравно. прописујс време. 
потом п саме деце имена својом

1 пов^дкти] п о ка^дти  Хил. 466 15 и нема М. Хил. 466 и Zepi: Palm. 205 има - και 6 ^дп ечдтамти  
ce Р I 7 ΙΠκο нема Palm. 205. Zepi I Ιίίκο ιι] И ико Хил. 466 I 9 И нема С. Palm. 205. Zepi ^двктк] 
'^дповкдк Хил. 4661 11 в] ογ Р I τ ε λ κ η Ιπι н елх о ц ј и ин в . Р 1 13 нчнстнт (!) грсшка писара. трсоа 
нсчистнтв као у Р С ΜI н^чнстит Хил. 4661«] сн Р Μ116 седл\к] Д. С. Palm. έπτά. Zepi ζ ссддли. 
орт.-јез. црта Μ I 17 п етк ] .e. С, Palm. 205 πέντε. Zepi ζ' I 18 пр-кд нил\н нема Palm. 205. Zepi 19 
п о н еж е] п о неиж е С 1 с кблдхн етв СЕ. гр. πλανηΟήναι I 21 нквркшЕнми вн^дрдстолњ. гр. άνηβος 
Bi>xpACTOA\(h) М, Хил. 466123-24 скрвшЕН ж е БК^дрАстол\к. Palm. 205. Zepi ό δέ έφηβος кв<рдст0- 
л\в Μ 124 у.м. ιι. y Palm. 205, Zepi ό δε I 25 u не.ма Хил. 466! г.оглткство ил\ кк>тћ инв. М 27 ·ζΑΚΕψ- 
ЕВАТИ Μ I 28-29 н е... плкостн, y Palm. 205, Zepi ούδέ εµποδίζονται I 29 нЕрд^клкжд Hrtvki Хил. 46ό 
30о\'л\к(£] Hrtvke Хил. 466! 33 ιιο τ ο µ κ ] потом' жеРСМ, Хил. 466; Palm. 205. Zepi εϊτα
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ик» pcvKOK' ндпксдктк. кк селхоу же н 
рд7,л\крсно ΙζΛΑΤΟ I ИЛИ IIH0 IIAvkllUK.

3 KAtMfftE ндписдктк И НДСЛ^ДНШШ. НЕ

СЛОЖЕНИ(ЕЛ\К ЧИСЛК 7;НДЛ\ЕНОу1ЕЛ\Д. нк 
кскл\»1 IIAVkllHKAUs ΙΙΟΚΑχογίΕΛΧΑ 1АК0ЖЕ 

6 w t (k ) всоуд-к ιλ κ λ ε η 'ηο ж е и бе^ рдспре

«.•стронти. Д1|ЈЕ ЖЕ II IIAVkllllK» ξΟψΕΤΚ 

створнтн рД'4д+1Л611Н1£. ИЛИ 1|ккЕ1Л\Е ВЕ"

У 1|ЈЕЛ\К lABAEIIKIAMs. или вскл\в или нк- 

КА1Д w t (k ) ΙίρΟΤΙΙΒΛΕΙΙΙΙΙΙ мт(в)стдвити.

II (Ιΐχκ ДД НДПИШЕТћ П07Ј1ДНШЛ. 1ДКОЖЕ 
12 Т-кл\И ΒΕψΛΜΙ ВСД 1ДВЛ1АИЛ\Д. НИ 1ЕДИНО1Е

ЖЕ К TOA\Mf рДСПрЕ A^TEAUs HE WCTABH-

ΤΙΙ. ДЦЈЕ ЖЕ НЛИ ЖЕН^. ΙΙΛΙΙ ВН^ШћНИЛУИ 

15 ιιίκΜΛχιι ШБрд^и χοψετΕ мстдвнтн дд-

phl ЛКДКСКЕВЕ1 ИЛИ СВОБОЖДЕНШЕ. II ТД- 

ковд|а c bo iek » п ишел\д ρογκο» и гл(дго- 

1S л)еА\Д ЖЕ Wt (e) 'ξΑΒ^ψΑΒΑΙΟψΙίχΕ пр-кдв

СВ-кд-ктЕЛИ ВСД 110 1£ДИНОЛ\Оу впи с а-

ΙΙΙΙΙΙ ЛЕЖЕЦЈД1Д ТИ ЖЕ II НДПИСДШЕ И ξθ" 

21 ТЕТК дрвждти. дд Боудоултк тврвдд и
НН||чИЛ\ ЖЕ ОуА\ДА1А1ЕЛ\А. ПОНЕЖЕ AMlt-

ТИ Bh хдртии НДПИСДНОЛЛћ БВ1ТИ. про- 
24 ЧДГО Ш'БЛК>ДЕНИ1Д ^ΑΒ^ΤΑ HE npillEM1-

UJHA\h. НБ СЕЛ\Оу ΤΒΚΛλΟ IlOBEA^BAIETb.

НЖЕ СБОКК> ДЕСНИЦЕК» ЖЕ И JE^blKOAXb ξΑ“ 
27 В-кцЈА. СЕ ИЛгктН хдртии BCO\f тврв-

ДОСТк ВДАКТК. Η Αψε О<БО ДО КОНЧИНМ
ΙΐρίΕΟγΑεΤΚ CI1IA\b ννΕρΑίζΟΑΜι. НИКТОЖЕ 

30 н ап о с л^дбкб вдас те с б^д^телбс тба . гд- 

ко ж е св-кцЈАнсиг что прнлоучитБ с е . тд- 

κ ο ε ο ιο βο λ ε ιο пр^кложи или πρΪΛ\^ιιιι- 

33 ТИ. ИЛИ ТАКОВОК что створитн. 1АКОЖЕ

руком записуЈе, уз то, пак, и разме- 
рено злато. или другу имовпну за ко- 
ју и записује паследнике, означсне не 
навођсњем бројсва, него целим имс- 
нима показане, тако да (то) одасвуд 
јасно и без спора устроји. А ако хоће 
да изврши поделу и иман>а, или не- 
ких изричптих стварл; или да сва или 
нека од спорних ускрати - нека 
запише и обележја њихова тако да је 
са тим стварима све јасно. да ника- 
кву, у вези с тим, распру не остави 
деци. Уколико пак хоће, било жени 
или неким лицима споља, да остави 
поклоне, наложене1 или слободне, да 
и такве својом руком запише. а и 
пред сведоцима да их кажу завешта- 
ваоци све појединачно, онако како у 
тексту леже, а ти (тј. сведоци) п запи- 
саше, и хоће да држе да буду чврсти 
и ничим умањени; пошто се има на 
уму да су на хартији записани, нада- 
ље (неки) приговор на завештање да 
не прихвате. Али, ово само да иареди 
- да оно што је својом десницом и је- 
зиком завештао, то нма хартији да 
даје сву важност. И ако, дакле, до смр- 
ти остане у том виду, нико после да 
не пружи сведочанства да се, рецимо, 
нешто (што је) договорено таквом 
вољом, променило или заменило; или 
да тако нешто слично учини како би 

2 рд<л\кр£не ^лдто. гр. τούς οϋγκιασµούς I нли ино илукник нема Palm. 205. Zepi I инок Μ I 3 ум. 
кмо гж е бедн.). у Palm. 205, Zepi εις οΰς (мн. односи се на τούς ούγκιασµούς) I ιι нема Patm. 205, Zepi I 
η ] ιε Хил. 466 ί н ас а^дн и км , y Patm. 205, Zepi αύτούς (односи ce na κληρονόµους) I 6 бе ’4 рдспре. гр. 
άναµφισβητήτους (односи се на κληρονόµους) I 10 шстдвнти Хил. 466 I 11 ндп ишетб] пишЕТк С 
М пфџшпе Хил. 4661 12 ум. вец ј ми  y Palm. 205. Zepi γράµµαστ I 13 к толхоу нема Μ 115-16 длри, 
гр. /χγάτα I 16-17 тдкокди] тдко Μ I 20-21 χοτετΈ] χοιµείΈ Ρ 121 твркдд] тврв. грешка писара C I 
22 п о н еж е] п о н еиж е (!) C I 31-32 тдко во г о Β0Λεκ>] ΤΛΚΟΒοε Хил. 466132 пр-кложити Р C М

‘ Израз лмдкскик (в. потлинм на рус.) овде одражава смисао изворне речи y Patm. 205 и Zepi φιδι- 
κόµισσα (од лат. fideicommissum) која значи тестамент са наредбом. Наиме. некоме се заве- 
штањем предаје неко наследство са обавезом да га после извесног времена уступи другоме. тј. 
ономе који по закону није могао бити писан за наследника.
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ιιο λ (ο )ι;ιιο рд'4вр'к||1и бнбшек . и дроу- 

ПЈИ сткорити СвктЕ. СКД'4ДКИ|ЈК ΚΟΙΙΙι’Ι- 

ιΐΕίε кго повгл^ншг кж е под(о)вд«тк 

ДрћЖАТИ. СЕ БО ЛГОБИЛХЕ 1£Л\0у ТВОрИТИ. 

се |двк ιΐΑ'^ιίΑΜΗΐοΒΛίοιµογ пр^дћ сед- 
AU1I0 ИЛИ пр кдв ПЕТИК» СВ^Д-ктЕЛВ. ΙΑΚΟ 

створивв ТДКО1Е СВ-кцЈДНИЕ НЕ χΟίµΕΤΒ 

ΙΕΓΟ К ΤΟΛ\θγ дрвжд|ти. Ilh ИНО СЕ ство- 

рити. II ТДКОВД1Д или вв сврвш£н+»л\к 

^дв кт! дд створитв всд ^αβΙτ ιιαια ил\оу- 

1|П1Л\ћ СЛОЖЕ11И1Д. Ι1ΛΙ ПИСДНИКМВ сврв- 
lUEIIhlll CB-tiTL·. 1ДКОЖЕ ПИСДНМИМк Cfii" 

ΤΟΛΜϊ ИЛИ НЕПИСАШМЕ. Л\НИТ’ СЕ IEA\OV 

СКОН‘ЧДТИ. ΠρΚΒΟΛ\Οψ НЕ тврвдоу БШТИ. 
Wt (0 втордго ΙΕΓΟ И^КкУБрДЖ£НИ1Д ПО 

СКрвШЕ11ОЛ\ОХ ΙζΑΒ^ΤΟγ ИЛИ СВ^ЦЈДНШО 

БЕ1В1ИАГО.
.ii. Пр-кжДЕ БЕ1ВШИИ ХДВ^ТЕ Пр^ВрД- 

1|1Д1ЕТВ CE Wt (0 ПОСД-кжДЕ БЕ1ВАК>ЦЈАГО 

СВриШЕНД ΕΟγψΑ АЦЈЕ И ПИСАЛк(!) БОуДЕТк 

lipkBblll.
.Д1. ΠψΕ ПОКАЖЕТЕ СЕ ΕΒ^ψΑΒΕΙ ΙζΑΕ^ΤΕ 

рд^гн^Едвк с е и ЛМ10ЖАИШЕ ндрЕч(е)тк 

НДСЛ'кд11ИКЕ1. НИ НАрЕЧЕНЕШ НЕГО

ΙΙΕ НАСЛ-кдЕТЕ ΙΕΓΟ.

.Ei. Πιµε о \[бо св-кфдвЕиС!) ιιε ΒΕοχοψετκ 

ΙΙΟΚΑίζΑΤΙΙ ΗΑΠΙΚΑΗΕίχΕ ΕΕ χΑρΤΙΠΙ CEt" 

ΑΪτεΛεΛ\Ε. ИЛИ рА^ГкБЕНОу ΙΙΑΠΙΚΑΗΕΙΙΐχΕ. 
или χΑπεΜΑΤΛ^ιΓιιογ w t (e) н ег о  дд прн- 

н ес етк κκ св-кд-ктЕЛЕлм!. дд II подмш- 

ιµογτΕ. и τι» дд г л(аг о л)ет к св-кд^тЕ- 

лел\е . свои1 БЕ1ТИ ^ав^т к . прочЕК ж е вк 

идино вр-кмЕ подмтшоутк и ^ап еча- 

прикладно оборио оно што је учиње- 
но. те створи другу вољу која је иска- 
зивала последњу његову (тј. завсштао- 
чеву) наредбу што треба држати. То. 
даклс, ње.му (завештаоцу) прспоручу- 
јсмо да учини - то. изричито назначе- 
но пред седморицом или пред летори- 
цом сведока. да је засновао такву во- 
љу коју Biiiue неће да држи. нсго друг у 
заснива. А тако нешто да учини - или 
у потпуно.м завештању које ће имати 
сва обележја завештања. или записи- 
вање.м потпуне воље. тако да при за- 
писаној или незаписаној вољи има на 
уму да ће скончати. Прво да не буде 
важеће због другог његовог изобра- 
жења. насталог према потпуном заве- 
штању или вољи.
13. Раније настало завештање обара 
се настали.м после. које је потпуно. 
ако је прво и писано.
14. Ако се докаже да је завешталац. 
разгневивши се. [хтео] многе наслед- 
нике да имснује. неће га наследити 
ни онп које јс именовао.
15. Ако завешталац. дакле. неће да по- 
каже сведоцима оно што је на хартији 
записано, нека принесе сведоцима - 
или отворен. или од њега запсчаћен 
текст да потпишу. и он да каже сведо- 
цима да је завештање лично , а затим 
ће једновремено да потпишу и запеча-

1

3 ум. повЕлкник. у Palm. 205. Zepi την γνώµην I 5 c e. гр. αύτό τοϋτυ I Хил. 466 7
тдкок] тдковок Р С М. Хил. 466 I 8 држдти к тод\о\' инв. Хил. 466 i с е] с и к С М. Хил. 466 10 
'<дв кти С111СЛОЖЕНД1Д М. гр. τά σύµβολα I ум. п н с днн клле . у Palm. 205. Zepi άγράφω. али у Zepi под 
нап. 35. εγγράφω 112 св-ктн] ^дкктЕ С. βουλησει Palm. 205. Zepi I и ко ж е] н ко  Хил . 466 I 12-13 нлн 
н епн с дн нмиме £ββ4τ ο λ \κ  инв.Хил.4661151цои'Брдж£нн1д РI 16с в4ц ј дн ик >, гр. βούλησιν ЗОпнсдлв (!) 
грешка писара. треба писднв као у Р С М. Хил. 466 и гр. - έγγραφος I 22 свкцЈдкм <дв ктк. гр. 
βουληύέντα τόν διαπύέµενον Palm. 205. Zepi I 23 множдншн Μ I 25 ндсл кднт' С ι 26 с к^ц ј двн н  Р (. 
Μ. ό διατιθέµενος Palm. 205. Zepi 128 нд11ИСАнмн\к] до ιµ ιιικ λ ιικ ι\κ Р С Μ и  гр. έως τόν ^ γραµµένων 
29 или] нли и Р п гр. ή και I 31 тк нема Palm. 205. Zepi! 33-1 иза ^дпЕчдтлк^тн у Palm. 205. Zepi 
следи αύτήν
1 Под свои подразумева се тајни тесиимент.
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Τλ ΙϊΙΟΤΚ II. да дркжитк СЕ твркдо. НЕ 

ThKk(rt\o) ЖЕ СЕДЛХк llh II ПЕТК. ΙφΙΙΙΕΛΧ- 

3 ЛЕЛ\к1\'К ΙΚΧΛΟγχΟΚΚ. ПИСАНАГО II IIEI1ICA- 
н аг о  ^лвктд вс-клхк с ег о 1цк1стм1д прк- 

AkCTABAIAIOTh.

6 .14. ίΙψΕ КТО ΙΙΑ крлни ΟγίΑίζΒΛΕΗΗ EliIBL.

II ГрЕДКШ nWfTEMh. Η Kh слхркти прн- 

блнж н вк с е . тако вбш НЕ твклхо пр-кдк 

9 трвлхи nOCAMfXbl ЛХОЖЕТК ΙζΑΒ^ΤΒ ТВО~ 

рити. llh ii пр-кдк двклхд wBpi;TAioi|j- 

Hrt\A СЕ ЛИЦЕЛХА. ПрИКЛ1ОЧКШЕ1£ СЕ рАДИ 
12 HAIIACTH. ЛХОЖЕТК СЛОВО Н (!) ϊζΑΒ^ΤΒ 1Ц- 

вкствнк пр-кдвстдвнти.

Грднв ,кв. (к) χ.ικΙίτΊι «ψιιχκ подв 

15 ВААСТН1О рОДНТЕЛБ свои^в.
.д.1 Oc o bh o ie η λ χΙηη ιε 2 в ωγψΐΐχΐι ПОДВ 

влдстн» д-ктни iabamiet ' СЕ Т-клХЖЕ 

18 WCOEHOIE HrtxtuiHE. WBK О^БО ИЛ\к IECTB 

Wt (k ) СВОИГО СТЕЖАНИ1А. WBO ЖЕ WT^h) 

рОДНТЕЛВ.

2 ткКк(мо) конј. према Р С М. гр. µόνον I с едмк ].^. Хнл . 466 13-4 н епи с аг о  (!) Μ 14 всклха] всклхв 
Bcirt\h дитогр. Р. у гр. πάση (односи се на завсштање) 14-5 пр-кдкстдвл1АЕТк Хил. 466 I 9 трвлхи] 
трслхи орт.-јез. црта Μ 111 прикл»чкши1€ c e Р Μ I 11-12 ндпдсти рдди инв. Μ I 12 ум. лхожетк 
(једн.) у Palm. 205. Zepi δύνανται (мн. односи се на сведоке) I ум. слово и (!). треба свои како је у 
Р СМ.Хи.1.466. ayPatm. 205.Zepiέκείνου 114 ,кв.] двддес ети и втордт PI16Oc o bh o ie илекнии, 
гр. τύ πεκούλιον 1 в] ογ Р С М. Хил. 466118 швк] w bo  Р С Μ 121 И] 0 (!) М, гр. και 130 .д. ] е (!) 
Χιι .ί . 466 I ЛХццто Хил. 466 I 31-32 ил\-кник>] ηµ Ιϊτ µ κ » Р
’ Број гл. (1 -8) оие гране. и распоред грађс. исти су као у Palm. 205. док су у изд. Zepi другачији. 
- Oc o g iio k нлскни« (η), τό πεκούλιον од лат. peculium) је, у ствари, приватни иметак неке особе 
која није самовластна (жена. дете. роб). а радом стекла неку сопствену имовину - новац или 
нешто друго на чему има властитост.
' Прве. 3 гл. у Zepi чине гл. 1. 4 У Zepi ова гл. је 2.

21 ,в. I И свок оуво ИЛХк lECTh Им1нИ№. 

1ЕЛНКОЖЕ WCOBHO кто w t (k ) c bo iee χιι- 

тростн. или w t (b) ео ин кс т ва . или

24 Wt (k ) СТЕПЕНЕ ΚΟΙΕΓΟ Л1ОБО. ИЛ1 Wt (0 

прнч’тд СТЕЖА.
• Г. Р0ДНТЕЛМ1СНЕ ЖЕ. 1ЕЖЕ ИЛ\В Wt (l ) рО" 

27 ДИТЕЛК СЛОуЖБК! рАДН И ΠΟΤρ^ΒΒΙ ВДАНО 

KCTb. или w t (b) ДАНАГО НЛХБ npiTE- 

ЖАШЕ/
30 .Д.4 ΛΙΐΙΟΓΑ ЖЕ рА^ЛИЧША СОуТК рОДИТЕ" 

ЛкСКОЛХОу И WCOBHO СТЕЖАНОЛХОу HA\t- 

HIHO. И IiphBOIE оуво CE. IAKO W WCOBHO
33 СТЕЖАН^ЛХк ИЛХ^ННИ. ПОДК ВЛАСТИ1О coy- 

те и чврсто да ce држи. Hc пак само 
седам. него и пет узетих сведока сви- 
ма писано и пеписапо завештање из- 
весним представљају.
16. Ако је ко у рату рањен, н идући 
путем приближава се смрти. такав не 
само пред трима сведоцима може да 
направи завештање, него и прсд 
двама лицима, која се (ту) нађу због 
напастн што се догодила, може реч и 
(треба: своје) завештањс извесним 
представити.

Грана 22.
- 0 завештању оних који су под 
влашћу својих родитеља -

I1. Особна имовина2 оних који су под 
влашћу (тј. малолетних) сматра се 
дечјом. Дакле, особна имовина им је, 
наравно, једна - од сопственог сти- 
цања и, друга - од родитеља.
2. Сопствена имовина им је онолика 
колику је ко особно - од своје стру- 
чности, или од војске. или од било ко- 
јег положаја, или од наслеђа - стекао.

3. А родитељска је она која им је од 
родитеља дана ради службе и потре- 
ба, или (она коју) од даног им (додат- 
но) стекоше.3
4.  Многе су разлике (између) родите- 
љске и особно стечене имовине. А пр- 
ва је, наравно, ова - да особно стечену 
имовину, они који су под влашћу (тј.

4
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1|1£И ίζΑΒ’ΙίψΑΒΑΙΟΤΚ. W рОДИТЕЛКСЦ-кмк 

ЖЕ ΙΙΕ ΜΟΓΟγΤΒ.
.e.1 Βτοροιε рд^личшЕ iec t k . н ег о до г и  

ЦГг(|»)ц1» IIA СОуЦЈАГО ПОДК ВЛАСТИ1О «го 

с(м)||Д, 1ЕЖЕ OlfBO Шт(в) ДАНИ1А КГО 

СТЕЖАНО1Е HAvklllllE ΙΕΓΟ КЦЛ\ЕТК. WC0B" 

110 ЖЕ СТЕЖДНДГО lEAlOlf НИКАКОЖЕ.
.ίϊ. -pETHIEIE рДг4ЛИЧИ№. Д1|Ј£ Л\Н0ГШЛ\В 

ДЛВЖМЉ C11IH ц-ккто. подвилитв про- 

ДДНИ1Е с во и^в '^димо ! |ддвкц в .

ИЖЕ оуво WT(b) ДДНИМ рОДИТЕЛВ СТЕ- 

ЖДН01Е H/wkllHIE WT(b)pOKA ПрОДДЈЕТК СЕ 

С HHMb CBOIE ЖЕ WCOBb СТЕЖАНО1Е 1£Λ\θγ 

НИКАКОЖЕ.
. ' . 6CTb ЖЕ И ЧЕТВрКТ01Е рД^ЛИЧИЈЕ. ΑψΕ 

II rtUIOPOMb СОуЦЈЕМВ д1тЕЛ\В WT(b)ub 

ΟγΛΧρΕΤΒ. ПрИКЛ10ЧНТ’ ЖЕ СЕ ЈЕДИНОЛХФ^ 
w t (0 ιιιιχκ. шт(1>) ДАНИГА рОДИТЕЛВ 

ПрИТЕЖДНОЕ И ШСОБНО СТЕЖДНОК CBOIE 
1Ш'ктИ HA\tllHIE. 1ЕЖЕ ΟγΒΟ WT^b) ДАНЦ- 

IA рОДИТЕЛВ СТЕЖАН01Е. Ιλ’ΒΕψΕ ДА 60\f~ 
ДЕТВ ВС’кл\В иж е ц-ккогдд п о дв ВЛДСТИК> 

BblBULIIlAXb Д'ктЕЛ\В WCOBb ЖЕ ПрИТЕЖА" 

IIOIE. TOAVOlf 1ЕДИН0Л\0у СТЕЖАВШ0^Л\0у №. 
.и. Иж е w t (l ) ДАЛЕЧДГО WUlbCTBHIA. II 

^ИМШДГО И л-ктнтго ПОуТВШЕСТБИА. СЕ 

ЖЕ lECTb ωτ(0 ηογΤΒΙΠΕΕΤΒΟΒΑΗΙΙΙΑ. рЕ- 

КШЕ WT(b) ВОИНИЧНСКАГО ПО^ТЕ. ПрИВВГ 

ΒΑΙΟψΑΙΑ CBOIA WCOBIIAIA Д'кт£Л\К ΕθγψΗ“ 

ИЛ\к ПОДВ ВЛАСТИ10. СВОИ WCOBIIAIA [сО^Тк] 

I СТЕЖАНИ1А. II MOrOlfTh W Cl^b ΙζΑΒΕψΑ- 

ВАТИ. ΑψΕ БО ВДАШЕ >ΐχκ рАДИ рОДИТЕЛИ 

H\b ЧТО. ТОГДА ДЛВЖНИ CO^Tb СМрфЕИ

малолетни) - завештавају: родитељ- 
ску пак - не могу.
5.1 Друга разлика је кад отац. негоду- 
јући против сина који је под меговом 
влашћу, од даие своје стечене имови- 
не одуз.ме од њсга. а никако од оног 
ΠΙΤΟ је (син) особно са.м стекао.
6. Tpeha разлика: Ако нско. будући 
многима дужан. претрпи од својих 
зајмодаваца продају (и.мовине). са 
њом сс продаје имовина детета. која 
јс од родител>ске стсчевине дана. а 
никако она сопствена. коју јс оно 
особно стекло.
7. Постоји. пак. и четврта разлика: 
Ако отац многе деце умре, а догоди 
се да једно од њих има од дане роди- 
тељске стечевине и особно стечену. 
сопствену имовину. она што је дана 
од родитељске стечевинс. заједничка 
да буде свој деци која су некада била 
под влашћу, а она што је особно за- 
рађена - само оном које ју је стекло.

8. Оно што је од одсуствовања у даљи- 
ни. и зимског ii летњег путовања. а то 
је од обављеног путовања, односно од 
војничког пута зарађено. сопственост 
је деце која су под влашћу, сопстве- 
на [је] стечевина. и кад се о њој ради - 
могу да завештавају. Уколико су. на- 
равно. ради њих дали што њихови 
родитељи. тада су дужна, она која су

1 ’<дв кфак>тк СI роднт£лкст-кл\Е Р13 .1.] s(!) Xn-i- 46615 w t (k ) ддинм  Μ 6 кго нема Palm. 205. 
Zepi I кго nrt\inni£ инв. СI бн^луетн , у Patin. 205. Zepi άφαιρεΐσΟαι δύναται 1 7 ж£ не.ма С. гр. има - 
δέ 18 рА’<личи1£] рд^личнои wcoBhHO ж е с теж дндг о  Р117 ж е нема Р. гр. има -δέ ! 19 цховнош М. Хил. 
466 I с теж дн о 1£ нема Μ I 19-20шс о бн о ... илукнни у Paun. 205. Zepi ιδιόκτητον I 20 ил\киш£ нмкти 
инв.. СI илгкти нема Хил. 466 120-21 кж е... с теж дн о к , у Patin. 205. Zepi τό µέν ιτα’/ανικόχ· 23-24 
шс о бк ж е притЕЖА1101£. y Palm. 205. Zepi τό δέ ιδιόκτητον 1 прнтЕжднок] прнлежднок (!) Ρ I 24 с те- 
ж дбкшемо ^ Ρ Μ125 далечн аг о  Хил. 4661 u'T(h)uJhCTbu Μ 127 w t (k )] w  Μ. rp. άπό 28 во ин кчкс ка- 
го орт.-јез. црта Μ I п о утн  С128 ρεκιυε ит(к) вонничћсклго ιιοχτε нема Palm. 205. Zepi noifTA Χιι.ι 
466 I 28-29 приБмвдкчрага c bo ia. τά έπιγινόµενα πεκούλια Palm. 205. Zepi I 29-30 с лј ц ј елњ  С 30 
w c o bh aia] wcoBiiaia τογτκ P C M. Хил. 466; Palm. 205. Zepi ιδιόκτητά έστι 33 соуцпн Хил. 46ο

1 У Zepi ова гл. је 3. Све до краја гр. 22.. гл. y Zepi еу за два бр. мање.
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НОДВ ВЛАСТИК». ДОВОЛНОК К11'4ДАТИ ил\к.

II W 1фОЧИЛ\К ΙζΑΒΕψΑΒΑΤΗ. ТАКОЖЕ ИЖЕ 
3 II и’т(0НОудк и w t (k ) вс ако г о САНА. II 

νντ(κ) BCAKklK XIITpOCTII Пр1ТЕЖАНА1А 

HAMI. WCOEIIAIA HAAh COifT'.

6 Грлнк .КГ. W ^АКкт! СВОБОЖДЕНМХ'.

.А. СрОДкСТКО ИЛ\Е 1ЕСТБ рОДНОК. ρΑΙζ- 

Д-krtlAIETh ЖЕ CE НА ΒΚΕχΟΑΕψΕΙΕ II ΝΑ 

9 Н1ЦВХОДЕЦЈЕК. II ΝΑ ΕΟγψΕΙΕ Шт(|») СТрА- 

Hhl. Ilh CHIA трн СОББСТВА W Бл(д)г(о)- 

ρΟΑΗΚίχΗ СЛ\ОТрЕТБ CE. W СКОБОЖДЕНБ1ХБ 
12 ЖЕ pAfi kxh. ΚΚΕχΟΑΕίµΐΐχΚ ΙΙΕ ОХК-кд^ШЕ 

др-квННИ. ΚΑΚΟ БО НЖЕ Ц-ккОГДА Bh рА~ 

ΕΟτΙί рОДНВШЕН CE. НН ΕΟγψΙΐχΚ шт(в) 

15 стрдш ΗΛΧΟχΤΚ. WT(h) Wfltxb БО си 

рАЖДАКЈТБ СЕ. ThKAVO БО ИЛ\'к»ОТк Εχθ~ 

ΑΕψΙΐχΚ СрОДКСТВО. СЕ ЖЕ ЈЕСТБ ^АЧБН'- 

18 ШНХ’ СБ Н рОДНВШИХ’ СЕ НЛХБ, Д^ТИН 11 

ВНОуЧЕТк II ИЖЕ 110 ΩΐχΒ.1 Т’кл\ЖЕ ΑψΕ 

СВОБОЖДЕНБШ НЕ ^аЦв^ЏАВБ О\'Л\рЕТБ.

21 ΑψΕ ОуБО БОуДЕТК ΚΜΟγ ^АЧЕЛК СЕ Д^- 

ТНЦЈк. ИЛИ ПО СВОБОЖДЕНИИ НЛИ Пр^ЖДЕ 

ДАНИ1А И СВОБОЖДЕНК БМВВ С НИЛХБ. ИЛН 
24 Пр-кжДЕ СВОБОЖДЕНК. ИЛИ И ПО СВОБОЖДЕ- 

IIHII ИГО СВОБОЖДЕНБ (!) BbIBb. Tb ДА ПрИ~ 

ίζΟΒΕΤΚ CE Bb НАСА^ДЖЕ. СЕЛ\Оу ЖЕ НЕ 
27 СОуфОу г(о)с(пОДи)|1ОХ. ^AKONb ПОВЕЛ^- 

BAlETb. ΑψΕ ЖЕ ξΑΒίψΑΒΑΙΕΗ. НИЧТОЖЕ НЕ 
WCTABAb г(о)с(пОДи)нОХ EE^b Д^ТИИ Cbl 

30 ИЛН UMblH д-кти ИЛИ ВНОуЧЕТА. БЕ’4 НА~ 

сл-кдша ЖЕ Εΐιχκ створнвв СКОНЧА СЕ. и 

Thiii н е вв^лхогоутБ пр-кврдтити ^АВ-к- 

33 ТА. ТОГДА г(о)с(пОДи)|Њ TpETHIOIO 4ECTb 

под влашћу, довољно да им узврате, 
а остатак да завештају. Исто тако, 
особно њихово је и оно што су одпе- 
куд. и од сваког (службсног) положа- 
ја, и од сваког заната стскла.

Грана 23.
- О завештању ослобођених -

1. Сродство је рођачко име: дели се, 
пак. на узлазеће, на низлазеће и на онс 
који су са стране (тј. побочне). Али 
ова три рода се на благородне (тј. сло- 
бодне) односе, а о узлазећима осло- 
бођених робова древни не знадошс. 
Како. кад су некада у ропству рођени? 
Ни оне са стране (тј. побочне) немају, 
јер ови се од њих рађају. Само са 
низлазећима сродство имају, што ће 
рећи. са зачетом и рођеном им децом. 
и унуцима, и онима који су по овима1. 
Дакле, ако ослобођени умре не заве- 
штавши. уколико му се буде зачело 
дете, било по ослобођењу или пре да- 
вања (слободе), и с њим ослобођено. 
или раније ослобођено, или и после 
његовог ослобађања ослобођено - 
оно да се призове у наслеђе; а кад оно 
(тј. дете) не постоји. господара закон 
одређује. Уколико пак завешталац 
ништа није оставио господару. будући 
бездетан, или имајући децу или 
унучад, а сконча оставивши их без иа- 
слеђа и та (деца) не узмогну да оборе 
завештање, тада господар трећидео

2 тдкоже] тдко ж де Р М. Хил. 466 I 3 и1 нема Хил. 466 I ум. и.’т(к)ноуд1; (wTinioyAi Р С М). у Palm. 
205. Zepi από συνεδρίας καϊ συνηγορίας! 4 ксдкои С. Хил. 46616 .кг.Ј двадес ети ii т п етшд Р18 bl c - 
χοΑΕψΗΐί Р С Μ 19 ΗΗΐχοΑΕψΗΚ С Μ 110 соввствд, συγγένειαι Palm. 205, Zepi 110-11 вп(д)г(о)родШ11хв] 
вл(д)геддршанх11 (!) C. εύγενών Palm. 205. Zepi 115—16 ум. мт(в)... рджддк>тк c e. у Palm. 205, Zepi ό 
'ivp µή έχων ανιόντας ούτε τούς έκ πλαγίου κεκτηται 116 бо  нема C118 и родивших‘ с е нема Хил. 466 I 
21 c e нема C 123 ум. ддни1д. у C М с во ео ж ден 1»д . a у Р с во бо ж де (!). треба с во во ж деншл. ελευθερίας 
Palm. 205. Zepi 25 кгс нема Р. гр. и.ма - αύτόν I те дд] то г дд(!) Хил . 466 I 26 сЕл\оу] с ел\о  (!) Р I 27 
г(о)с(подн)н«ј·. гр. τόν πάτρωνα I 27-28 п о вел^вдк т в . гр. έπενόησεν I 28 ίζΑΒ^υΐΑΒΑΐΕΐι] ^дв’к1|Јдвд1Еи 
г\0С11оди)нв сководнкии иго Р C, а у М на марг.; Palm. 205, Zepi - нема г(осподи)ш» своводивми ιε γο  I 
29 c k i] сии С' 32 ткш] тии д4ти Р C М, Хил. 466 и Palm. 205, Zepi ούτοι οί παΐδες

1 Ty ce y Palm. 205. Zepi завршава гл. 1.
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Бк'<Л\ЕТк. 1АКОЖЕ дард шт(к) ТОГО ΙΙΕ 

Н8ДИТИ ΙΕΓΟ ПОЛОЖИТИ.1

.в. IIe т вкмо  ж е г(о)с(поди)нв и г(ос- 

По)жДА II WT^b) СИ^к ΟχΟΑΕψΕΙΙ 110 ^А" 

KOHOAXh ΙΐρΐΙΙζΕΙΒΑΙΕΛΜΙ BbIBAIOTb IIA СВО" 
БОЖДЕНАГО ИАСЛ-кдШЕ 110 рЕч(б)|10Л\0\'. 

ΙΙΕ Η €0γΐ|ΐεΐ1 WT(b) CTpAllbl £κχκ ДОЖЕ 

ιι до петдго с теп ен е.2

ί.ψε ж е того г (о )с(п о ди)н а и г (о с - 

п о )ж де или дко!о г(о)с(поди)нор3 или 

г(о)спожд©хох. ЛЛНОЖАИШЕ BOlfAOyTb I 

Д'кти. БЛИЖНИ ПО СТЕПЕНИ ДА npn^OBETb 

CE ΙΙΑ СВОВОЖДЕНАГО4 HAVkllHIE.
ί;ψΕ ЖЕ Bk 1ЕДИН0Г0 г(о)с(пОДи)нА 

БОуДЕТк ДВ01Е д4ти в’ ΑρογΓΑΓΦ ЖЕ ТрО“ 

ΙΕ. HA IlETb ЧЕСТИИ ДА рА^Д^ЛИТк СЕ НД- 
СЛ'кдИ1Е. ТАКОЖДЕ И W ΕΟγψΙΐχΒ WT(b) 

стрднк!.
ГрАПк ,КД. СО χΛΒ'ΙίΤ'ύ 1Еп(и)с(коу)пк II 

ΛΜΙΐχΕ.
• А. 6ЛНКА ЖЕ ИЛГкшЕ №п(и)с(коу)пк 

Ιΐρ-кжДЕ 1Еп(и)с(кОх)пвСТВА. pA^AABAIETb 

II lipOAAIETb 1АК0ЖЕ ХОЦЈЕТЉ. NE ThKAlO 

ЖЕ CE Hb II ^AB'kipABAIETb W HHXb. 1ЕЛИКА 
ЖЕ СТЕЖИТЉ ПО ПОСТАВЛЕНИИ 1Еп(и)" 

c(KOY)il(b)cTBA. Цр(0к(0БИ ΙΕΓΟ ΙΐρΐίχΟ" 

ДНД COlfTb. НИ ΙζΑΒίψΑΒΑΤΙΙ W Cl^b HE 
AXO/KETb. ΑψΕ ОуБО HE WT^b) pOAIITEAb 

ИЛИ WT^b) CTpbllEBb. ИЛИ WT^b) БрДТИ1€ 

ΙΕΓΟ K IIEAXOlf Пр^ИДОШЕ.

.E. XOTEH BbllllTII Bb AXOHACTbipb. рЕКШЕ 

nOCTp'kl|JI1 CE. ДА ^AfiiiyJAlETb W CBOIEAlb 

илгкнии Пр^ЖДЕ BbXOAA ΙΕΓΟ Bb rtVONA- 

1 в^метк] κ η '<ε τ ε  Р14 и нема С гр. има - και I 7 Р I до ж еЈ п о ж « А δύο'4 " п о и  - 
I 9 ж е нема М. гр. има - δε 111 г о спождоуоу. у Patm. ^05 δυο πατρωνιαοων.^ер. н ш ‘ - 1 Р' 
Човоут Хил. 466115 в'] оу Р С Μ 117 ш нема Р Μ 119 .кд ] двадкетн и че. крктд I рд^в^ 
Р, δωρεΐται Patm. 205. Zcni I 23 продаитк] проддвдкт Р Μ. ι^Т0Д.егт“1Ла1Тк-кшевдтм м' ] 
п о с тавашии кп(и)с(коу)|1(|»)ствА. µετά την επισκοπήν Patm. Jb./ypi ' ce M χΗΙ
.г.(!) грешка писара Cl 31-32 piKUii постркцЈИ et нема Palm.-05. Zept- p
466 I ·<ΛΒ·|1ψΑΙ£Τκ] ΙζΛΒ'ΙΐψΛΒΛΙΕΤΕ Μ
1 Овим ce у Patm. 205. Zepi завршава гл. 2.
2 Овим сс у Palm. 205. Zepi завршава гл. 3.
3 На доњој марг.: двд ж е г \о )с \11о ди)н а . ιλ κ ο с е двд врдт 
(Два пак господара, као што је ово - два брата ослободе 
С на горњој марг.; нема Р. М, Patm. 205. Zepi.
4 Ту ce у Patm. 205 завршава гл. 4, следи гл. 5. која је у Zepi у склопу гл. ч.

да узме тако да сс не принуђујс да 
дар од тога положи.
2. Не само да господар и господари- 
ца. и низлазећи од н>их. бивају по 
закону. прсма реченом. позивани на 
наслеђе ослобођеног. него и они који 
су са стране ових (тј. побочни) чак и 
до петог степена2.
3. Уколико пак у истог господара и 
господарице, или двају господара . 
или [двејуј господарица. будс много 
деце, ближи по степену да се позове 
на имање ослобођеног4.
4. Ако у једног господара буде двоје 
деце. а у другог троје. на пет делова да 
се раздели наслеђе; исто тако и код 
оних којп су са стране (тј. пооочних).

Грана 24.
- 0 завештању епископа и монаха - 
1. Оно (и.мовине) колико је епископ 
имао пре епископства. раздаје (тј. 
поклања) и продаје како хоће: не са- 
мо то, него је и завештава. А оно ко- 
лико је стекао по постављењу (тј. 
рукоположењу) у епископство. цр- 
кви његовој припада: то ни не може 
да завештава. изузев ако му није од 
родитеља. или од стричева. или од 
браће његове припало.
2. Онај ко хоће у манастир да уђе. 
односно да се посшриже. својс имање 
да завешта пре свог уласка у мана-

(л) ΙΙΛΚνψΛ рдвд вк и'БЦ1Ш СВОБОДНТД 
роба кога заЈедннчки имају). Исто то у
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CTklpk. 110НЕЖЕ Кк'4ЕЛ\ЛЕТк МОНАСТкфк 
БСА МЖЕ COyTk ΙΕΙΌ. || ΛψΕ II HE 1ДВ'к ρΕ~ 

3 ЧЕТк КкНЕСГИ ΙΑ И К ТОМОУј*  НЕ БОуДЕТк 
ini no кдинолхоу ж е ишрд^оу г(о)с(по- 

ДИ^Нк ΕΚ0ΙΕΛ\0γ.

2 иго] ογ ιιε γο Р ' 3 н] А Μ 15 у.м. скоклхог, у Palm. 205. Zepi αύτών (мн.) I 7 g o pat l c t eo ] ιΐΛ\·Ιίΐιιιΐ£ 
Ρ. τήν ουσίαν Palm 205. Zepi I 8 схрдшдтк Ρ I 10 ек^ети нема Palm. 205, Zepi I 13 c bo io чес те , τον 
φαλκίδιον Palm. 205. Zepi I чес те] час т к  Ρ 114 л\АНАСТкфЕви Ρ I 15 л\онасткфЕ Μ 116 [шш] према Р 
С М. Palm. 205. Zepi άλλο 118 .ке.] двддес ети и πε τ αια ΡI пр^врдцини] врдџЕни (!) ΡΙ ζ λβέ τ (λ)] 
■<дконд грешка писара Р. у Palm. 205. Zepi διαθήκης I 20 и не.ма Palm. 205. Zepi I 24 рдст(р)к'4дни1£ 
конј. према Р C.jMCTpA^AimiE орт.-јез. upra Μ I 25 шврд^овк] WBpA^oBk iec t L· P C M, лил. 466: 
τρόπους Palm. 2(b. Zepi: и] И C I 25-26 и прквми WBpAZk истк нема Μ I 33 оумкршдго c(ki)iu 
*го инв. Хил. 466
1 Речи и'т(к)ил\оутк с ко к > чЕстк представљају објашњење установе која је у византијском праву 
позната под називом φαλκίδιον (Palm. 205. Zepi). Тај назив потиче из римског наслсдног права. 
Haciao је по имену Falcidius (Gajus Falcidius) ко ј и  је у Цицероново доба био трибун. Онје одредио 
да наследнпк има право да задржл 1/4 од завештане и.мовине некоме, што чини законски или 
нужни di o.
’ У Palm. 205 потпуно су испуштени бр. гл. ове 25. гр.. a у Zepi имају другачији распоред.
’ Tv ce ν Zepi завршава гл. 1."

6 .f. Ил\к1Н д-ћти II постригк СЕ. МОЖЕТк 

И 110 ПОСТрИЖЕННИ БОГАТкСТВО СВ01£ 
рА'4Д'клНТИ Д-ктЕЛ\к СВОИЛ\к. СХРДНШЕ

9 CEIlt КДИНОу ЧЕСТк. 1АЖЕ II ЛХОНАСТкфЕЕИ 

Вк^ЕТИ ПОд(о )бНД ИСТк. ΑψΕ ЖЕ НЕ ίζΑΒΕ- 

1]1ДКк «НрмрЕТк. ТОГДА дНктИ ΙΕΓΟ Вк’4“ 

12 ЛМфТк НЕХАВ-кфДНОИ. рЕКШЕ и’т(к)ц-

Μογτκ CBOIO ЧЕСТк.1 ΙφΟΜΕΙΕ ЖЕ ВДДДЕТк 

Л\0НДСТк1рЕБН.
15 .Д. Ижв и?т(к) Л\0НДСТк1р1Д Пр'кх<ЈДЕ Вк 

[инк] ЛХОНДСТкфк. а'т(к)пДДД1ЕТк СВ01ЕГ0 

HrtvfcllHIA Η IIE ПрИКТкНк БМВДШТ’.

18 ГрДНк ,К~Е. W Пр^БрДЦЈЕНИ ΧΑΒ^τ (α).

.а.2 ^αβ4τ ο λ \κ трок стр(д)сти стоужд-

К>Тк. 1ДК0ЖЕ СЕ рДСТрк^ДПШЕ. Η ΗΕΟγΤΒρΕ- 
21 ЖДЕНИИ. И НЕСВркШЕНШЕ.3 II к рДСТрк" 

'<А№Л\И О^БО хдв^кти. ИЛИ ΑψΕ \Ут(ки}- 

Н«рДк рдСТркП10\(ТК СЕ. или w t (b) че- 

24 сти. цгг(ки)нох1дк оуво рдст(р)к^дни1Е

ШЕСТ1НО Ц’БрД’40ВК.[Н:СТк] И IipkBklH WfipA^h 

КСТк. КГДА ц-ккто ПО СТВОрЕНИИ ^ДВ’ктА 

27 Вк с(к1)нОТЕОрЕПИК Н^КОГО ПрШЛХЕТк.

ПО ΚΟΙΕΜΟγ Л10БО ШБрд^0\( c(hl)nOTBO- 

рЕним.

3() ,б . Вторкт шврд^к. ј ег да по створЕни 

ХАБ-ктД. ИЛИ 110 СЛХркТИ т4ДЕ-кц1ДВШЕЛ\0у 

родитв СЕ Ι£Λ\θγ c(kl)nh. ИЛИ ИЖЕ WT(k)

33 рДБкШЕ с(к|)||Д КГО ΟγΜΒρίΒΑΓΟ BHOlfKh. 

стпр, пошто манастир узима све опо 
што је његово иако и нијс изричито 
рекао да ће то уиети. и вшпе нећс пи 
на који начин бити господар свога.
3. Онај ко има децу и постриже се 
(тј. замонаши) може и по постриже- 
њу да раздели својој деци своје 
богатство, чувајући себи један део 
који и манастиру одговара да узме. 
Уколико пак умре не завештавши, 
тада његова деца да узму оио што је 
незавештано, односно да издвоје свој 
део , а остало ће дати манастиру.1
4. Онај ко прелази из манастира у 
[други] манастир, губи своју имовину 
и не бива примљен.

Грана 25.
- О обарању завештања -

I2. Завештања угрожавају три слабо- 
сти, а то су: ништавост, непотврђе- 
ност (од стране судије) и непотпу- 
носШ3. Али ништава завештања, на- 
равно, обарају се - или у целости или 
делимично. Потпуна ништавост је 
у шест примера:
(1) И први пример је кад неко по сас- 
тављању завештања прими некога у 
усиновљење, по било којем начину 
усиновл>ења.
2. ДруГи пример је кад се, по састав- 
љању завештања, или по смрти, заве- 
штаоцу роди - или син, или унук који 
је од робиње његовог умрлог сина,
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Αίµε И С ПОКЕЛ-ћниМИ НАСЛ^ДНИКМ iipiiA" 

ЛЕЖИТк Вк 7,АВ'ктк. СИИЦЕ ДА ВОуДЛГТК 

3 (ΪΕ7, 11АСЛ'кдИ1А. Αψε ОуБО д(лр)к1 прИИИЈЕ.

ИЛИ 1ЦКркЖЕТ11 рАЖДА1О1|1И(А.

.г. Третии wspA^k ιεετι», и г да творЕ- 
6 HklH c(hl)llkl (!) ПОДк ВЛАСТИК) w (t 04EK>

Cklll 1ΐεΐ1ΟΛ\εΐΙΟΒεΐΠι БО^ДЕТк Bk ^Авктк.

.Д. HETBpkThlH WBpA’4L·. КГДА BTOphl 

9 ВО^ДЕТК ^дв-ктк ПО ίζΑΚΟΗΟγ. Αψε ЖЕ

Бк1с(тк) КТО в' ΙΙΕΛΜι НАСЛ^ДНИКБ. Αψε 

ЖЕ ΙΙΕ ВВ1с(тк). ΒΒΙΒΑΙΟψΙΙΛΧΒ НАСА*кдИТИ.

3 ο υέ ο ] БО Хил. 4661 д(др)м конј. према Р С М. Хил. 466 I 4 рджАА»ЦЈша. ή τίκτουσα Patm. 205. Zepi
6 c(bi)nhi] c(bj)nk (јсдн.) P C M. Хил. 466 и Patm. 205. Zepi ό υιός i 15 Ηειις κίτογιε C 18 '<д(чк)нк 
конј. према Р С М. Хил. 466 гр. έγκυµονούµενος I 19 н£по-<нанк] н еп о <ван н (!) Хнл . 466 I 20 бо ] ан  
C I 25 ιιο βε λ ϊκ αιο τ κ Хнл. 466 I 25-27 иного ... постдвлмггк нема Хнл. 466 28 c t ak aeiu u ] 
w c t abaeh aia Р С М, Хил. 466 III нема Хил. 466 I 30-31 подн клдстнк дкцирк инв. Хил. 466 I 32 н е 
писд] н е ндписд I ум. вк ндсл1ди1Е. у Patm. 205, Zepi κληρονόµους

1 Овим ce у Zepi завршава гл. 2. 2 Ту у Zepi почнње гл. 3. која у Patm. 205 није означена бр.
3 У Patm. 205, Zepi без бр.
4 Под рА'4д-клни1А (гр. τό φαλκίδιον) подразумева се законски илн нужни део (в. напред сгр. 134. 
нап. 1). А облик рд’4д клкнд|д као им. значи п докумснт о деоои, остаиински решење.
5 У Patm. 205. Zepi без бр.

12 .E. IlETLin WEpA^b. 1ЕГДД ВТОрШИ ^Д" 

в*ктв  110 '^ДКОНОЛХк ББ1ВВ. НАСЛ^ДНИКА

■ **'  ИНОГО НАДк 11 ПОВЕЛ-кпМЛХк ИЛ\-кнИ1£Л\к

15 ПОСТАВИТк ПЕ1ЦВ-ксТ0\рЕ εογψιιχΒ Вк 

пркв-клхк ^Ав-кт-к.

.?. ШЕСТк! шврд^к. 1ЕГДА ВОИНД с(к|)нк 

18 Вк θγτρθΕ-k Л\(д)тЕр» ’4д(чк)нк СЕ w t (b)

НЕГО ВН1ЕГДА ТВОрШШЕ ^AB^Tb НЕПО^НАНК 

Бк1с(т0. ΑψΕ БО рА^О^Л\”квк ΐεΓΟ ΟγΜΛΒ-

21 ЧА. НЕ рА^ДИрА1ЕТБ СС ΙζΑΒ^ΤΒ.1

А2 шжг №т(к)чгсти ДВ'кл\А WBpA^OAVA.

,А.3 И IipbBblH WBpA^h lECTb. ИГДА ВТ0~

24 ркЈИ ΙζΑΕ^ΤΒ £0γψΗΛ\Β ογεο Вк првв^клкв 

и^вкствнолхк BhiTH ποΒεΛ^ΕΑίετΒ иного 

ЖЧ НАСЛ^ДНИКА НАДк Π0ΒεΛΪ1ΙΒΙΛ\Β илгк-

27 НИ1ЕЛ\к nOCTABAlAIETb. ДОВОЛНА БО №A\O\f 
стдвлгнАГА. Αψε и ηε творитв рд^д^л- 

НИ1Л.4

30 ,в.5 Вторш WBpA^k игдд η ϊκ τ ο  ΑΒψερΒ 

ПОДк ВЛАСТИК» ИЛ\АТБ. ИЛИ ВНО^КА. ΙΙΛ1 
вноукоу. ηε писд жг ιιχκ вв н ас л^ди к ,

33 то г да оуво '^Ав ктк н е рд^дирдктк а до

и ако у завештању стоји. уз одређене 
наследникс. овако: „Без наслеђа да 
буду“; ако. наравно, примишс даро- 
вс. или породиља побаци.
3. Tpehu пример је кад пасторак. бу- 
дући под очевом влашћу, није по.ме- 
нут у завепггању.
4. Четврти пример јс кад по закону 
(тј. судски) настане друго завештаже. 
било ко да је у њему. од оних који 
наслеђују, постао наследник. било да 
нијс постао.
5. Пети пример је кад друго заве- 
штање. настало по закону (тј. суд- 
ски). другог наследника постави над 
одређеном имовином. не провери- 
вши оно што је у првом завештању. 
6. Шести пример је кад син војника. 
зачет од њега у утроби мајке, није 
био знан онда када јс (војник) правио 
завештање. Уколико је. наравно. саз- 
навши за њега. прећутао. завештање 
се не поништава.1
А2 делимична (ништавост) у два примера: 
I3. И Γιρβιι пример је кад друго завешта- 
ње налаже да оно што је у првом - буде 
поуздано, а другог наследника постав- 
ља над одређеним и.мање.м. Јер. њему је 
довољно оно што је остављено. уколи- 
ко (то) не чини оно што је раздеобина.4 
2.5 ДруГи пример је кад неко и.ма под 
влашћу кћср. или унука. или унуку па 
их није писао за наслеђе. тада се, на- 
равно. завештање не понпштава до-
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КОНЦА. ТНЖДЕ Bb НДСЛ-кдИК BbyOAETb. II 

ΑψΕ I ОуБО KCTb НДННСДНО НАСлкдИЕ ΒΙΙ'Ιί- 

3 IJIHHAAh. С£ ЖЕ lECTb ΙΙΕ (ΟγψΗΜΒ Wt (k )

СрОДКСТВА. IIOAOBHIIOy CBOIO(!) ΠρίΙΙΕΛΧΛΙΟΤΚ. 

λ ι,ιε ж е свонл\к п и с ан о . рдвно ВСИ.
6 Не ‘ тврвдии ЖЕ II и’т(в)л\Е1|1£АМ1И ΙζΑ~ 

βίτΐΙ. 4ETbipA\H WBpA^bl SbIBAIOTb.

.A.2 UpbBbl ЖЕ WBpA^b KCTb. 1ЕГДА ΙζΛΒ'Ιϊ- 

9 Ц1АВК1Н HA CA\pbTb и.'Со(у)жДЕ11К воу-

AETb. ΙΙΛΙΙ 1ЦГНАНК БОуДЕТВ. ИЛИ CAA\O~
BAACTbllb Cblll. Bb с(к|)нОТКОрЕШ1 IE CEfit 

12 ИНОГО ПрИИЛХЛЕТК. НЛИ ПОДК BAACTHIO

Cblll.
.В? liTOpbl WBpA'4b. игдд второл\оу ^А- 

15 кон номоу НАПНСАНОу БШВШОу ΙζΑΒ^ΤΟγ.

ТОГДД npbBblll ОуБО pA'4ApAHb БОуДЕТБ.
BTOpblH ЖЕ \ντ(0ΙΙΛ\ΕΤΒ СЕ. ВИНО1О БК1К~ 

18 Hlliyb HACA^AHIIKb. СЕ ЖЕ KCTh 1ЕГДА Шт(к)-

pEKOyTb СЕ НАСЛ-кдит. ИЛИ 1ЕГДА np-кжДЕ 

'<Ав4цЈДВШДГ0 CKOH4AlOTb СЕ. ИЛИ 1ЕГДА 

21 110 СКОНЧДНИИ ^АВ-кцЈАВШАГО пр^Цжде

ДАЖЕ IIE BbyELllE НДСлНкдШД CK0H4AK>Tb 

С£. НЛН КГДА [Cb] WT(b)l£THI£A\b НАПИСАШЕ 

24 СЕ ^АВ^ТИ II Мт(к)|£ТИ1Е »ЦНЕЛХОЖЕ. П0~

НЕЖЕ Шт(в)иЛ\А10фАГ0 НЕ BbICTb.

.f.4 ТрЕТИИ ЖЕ WBpA^b lECTb. 1ЕГДА КТО 

27 рАСПрК» HAvklE С ηΙκΜΛΜι . ц(-к)с(д)рА

НАСЛ-кдНИКА CTBOpilTb ПИСАНИ№А\К ИЛИ 

БЕС ПИСАННД. АЦЈЕ ИНАКО ΚΑΚΟ ПО ΙζΑΚΟ" 
30 IIOAVb. НЕ НАСЛ^ДИТК ИГО ц(-ћ)с(д)рк.

АЦЈЕ БО И ^AKOHOAVb Ц^С^рИ НЕ ПОВИ"

HOyiOTb CE. Ilb 110 ^ДКОНОЛК’ ЖИТ1НЕ жи- 

33 воутк. 1 2

1 тиж де ] ти ж е Р, гр. αύτοι δέ I 3 ж е нема М, Palm. 205. Zepi I 4 сродћствд] родкствд Р I ум. c bo io  
(!). грсба скон као у Р С М. Хил. 466: οι οίκόϊοι Palm. 205, Zepi 16 Пе... шт^мец ј елчш , у Palm. 205, 
Zepi Αί δέ άκυρούµεναι 19 и’со(у)ждЕнк конј. пре.ма Ρ С Μ, Хил. 466111-12 ε κ . .. пршемлЕТк, y Palm. 
205. Zepi εαυτόν εις υιοθεσίαν ετέρω παράσχη 112 иного] иного κκ ιιε βο λ ιι Хил . 466 I 13 после сии 
употпуњено према Palm. 205. Zepi αύτεξούσιος γέγονεν I 16 оуво нема С I 17 шт(к)ил\ет11. гр. 
άκυροϋται 22 ддж е нема Ρ I 23 [ск] додато према С М. Хил. 466 I 23-24 ндпн с двше c e c l  w t (h)- 
ктммк инв. Хил. 466 ! ит(к)итиил\к С Μ I 24 ^λ βΙϊτ ιι] цв-кти (!) грешка писара Ρ I ^дв^тн нема 
Patm. 205. Zepi i 24-25 п о неиж е С I п о н еж е... вистк нема Palm. 205, Zepi I 25 еут(к)ил\оуфдго Хил. 
466 27 urtiliK пдспр» инв. СI ц(д)рд М. Хил. 466129 g ec писдншд] н епи с (д)н и№/н к  СI 30
ц(-к)с(д)рк] ц(д)рк М.Хил. 466 131 ц(-п)с(д)ри] ц(д)ри М, Хил. 466 I 32 ж итше] ж итн о М

■ I y y Zepi почиње гл. 4. a y Palm. 205 је без бр. и чини део претходног текста.
2 У Palm. 205. Zepi без бр. 3 У Palm. 205. Zepi без бр. 4 У Palm. 205. Zepi без бр.

краја: ти наслеђују. А ако је наслеђе 
написано спољнима, што hc рећи - 
онима који нису из сродства, [своји] 
добијају половину, а ако је (написа- 
но) својима - сви равпо.
А1 непостојана п ништиви завешта- 
н>а бивају на четирма примсрима:
I2. Први пак пример јссте кад завс- 
шталац буде осуђен иа смрт. или бу- 
де изгнан, или, будући самовластан, 
за усиновљење себе другом препу- 
сти, или. будући под влашћу, [само- 
властан постане].
23. Други пример - кад настане дру- 
го, законски написано завештање, 
тада ће прво, наравно. битп поцспано, 
а друго се поништава услед посто- 
јећих наследника, то јест - кад се од- 
рекну наслеђа; или кад скончају пре 
завештаоца; или кад по скончању 
завештаоца скончају пре него што 
узеше наслеђе; или кад се са условом 
написаше завештања. а услов обе- 
снажен зато што нема оног што је 
условио.
З4. Tpehu пак пример јесте кад неко, 
имајући спор са неким, цара учини 
наследником, писано или без писања, 
уколико га другачије некако, по 
законима, цар не наслеђује. Јер, иако 
се цареви не повинују закоиима, али 
по законима живот проводе.
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.д.1 Четкрктми wnpA^h кстк. игдд 

WT(h)llE4ATrt'liBh χΑβΙίΤΙ» WCTABHT’ ИГО

2 U'T(h)ii64ATrtii£Tii РI XAuiTb нема Palm. 205. Zepi I 3-4 itro оутврндитн инв. М i 4 оже] икожс 
Μ I по нема Μ14-5 εκικΑίοψΪΑ Μ I 5 ^дконом. гр. έννόµως I 9 оуво нема Хил. 466 . кгдд] кж е н е Р. 
1Ег да н£ С Μ. όταν µή Palm. 205. Zepi I 10 ^дко н о п о ао ж ен н к»] ^κοΗογ Μ. τά νοµοΟετηάέντα Palm 
205. Zepi I Боудетк] воудЕТЕ п о ао ж ен п о  Μ 111 с едл\и ] /4. С. έτπά Patin. 205. ζ Zepi - ιιε τ ιι] .€. C. 
πέντε Palm. 205. ε'Zepi 113 ШБрд^к] шврдхћ кс(тк) P M. Palm. 205. Zepi нема 115 Тр«тии] Третнн 
ж е Р Μ. Τρίτος δε Palm. 205. δέ не.ма Zepi I WGpa^b истк нема Palm. 206, Zepi *стн нема ( 17 же 
WGpa^b нема Palm. 205. Zepi I 18-19 ιιλ \ε ιι£λ \κ  (!) C. h meh a Хил. 466: όνοµα Palm. 205. Zepi 23 WTih>] 
w P. 0 M, rp. έξ I 25-26 ни ндсл кдникк] нн ндсл кдникћ нн нЕНДсл^дникк додато према Р ( М. 
Хил. 466; Palm. 205. Zepi

2 Овим ce y Zepi завршава гл. 4.
4 У Palm. 205. Zepi без όρ.
6 У Palm. 205. Zepi без όρ.

3 ΤΑΚΟ. ИЛИ рЕЧЕТК ίΑΚΟ llf χοψογ «fT" 

кркдити iero, ј аж е g o no ^дконсу вм- 
KAIOI|JAIA χΑΚΟΙΙΟΛλΚ Пр^ВрАЦЈДТИ ПОд(о)-

6 ι:Αΐετ(κ).2

НбСВрВШЕПИИ ЖЕ ^АВ^ТИ ПЕТИК» WGpA- 

7,0 КК рА’4ОуЛ\'квА1ЕЛ\И CO^Th.

9 ,А. Прккми OVGO WGpA^L· lECTh. ЈЕГДА ПО 

ПДШЕЛ\0\(· ’4д|к0110П0Л0ЖЕНШО GOYAETG 7,А~ 

BliTk. NE COlfqJEMh СЕДЛ\И ИЛИ ПЕТИ СВ^- 

12 Д^ТЕЛЕЛХК.

.В.! PiTOphll ЖЕ WGpA’4E. 1ЕГДА ПрИШКДШЕ 

СВ^Д-ћтЕЛИ НЕ ВСИ ПОДКПИСАШЕ.

15 .г/ТрЕТИИ WGpA^L· lECTb. 1ЕГДА ВСИ ПОДК" 

ПИСДШЕ. НЕ ВСИ ЖЕ ^АПЕЧАТЛ-ћшЕ.

.Д.6 ЧЕТВрКТКШ ЖЕ WGpAr4b. 1ЕГДА ^Ав!-

18 Ц1ЛВК1И CBOIEK» ρογΚΟΙΟ НДСЛ^ДНИКД ИЛ\Е“ 

ΙΙΕ НЕ НАПИСАВћ. НИ Π0Λ\ΕΗ0γ ЖЕ Пр-ћдК 

свкд^тЕли.

21 .E. ПЕТК1И ЖЕ WGpA^b IECTL·. 1ЕГДА СА"

ЛХОВЛАСТКНАГО. ИЛИ СОуЦЈАГО ПОДК ВЛА“ 
СТИ1О. c(bl)nbl ИЛИ ВНОуЧЕТА WT<b) СО\'~

24 ψίΐχκ ПОДК ВЛАСТИ1О д-ћтии СКОНЧАВ- 

ШИ\'К СЕ. ИЛ\К1И н+лКТО СИ\К НИ НАСЛ-кдНИКК 

[illi НЕНАСЛ^ДННКИ ΝΕ НАПИСА. ΑψΕ II ПрИ~

27 ЛОуЧИТ СЕИЛХВ Пр^ЖДЕ СКОНЧАТИ СЕ. ПрА” 

ВИЛА рдди Гл(дГОл)|ОЦЈАГО. 1АЖЕ ИСПрНВА 

ΒΚ^ΑΕ^Τ^χΚ ПИСДНДМ. HECbCTABNA COlfTb.

30 Wt (l ) ΠρίΙΛΑΓΑΙΕΜΚίχΚ ROTOMb. KptilO- 

сти приЦити ΝΕ ΜΟΓΟγΤΚ.

4.1 Четврти пример јесте кад отпе- 
чативши завештањс остави га тако. 
или кажс: „I lehy да оно важи“. Јср. 
оно што је по закону настало. зако- 
нски треба обарати.2

Λ непотпуна завештања су појмљи- 
ва у пет примера.
I3 4 *. Први пример. наравно. јесте кад 
завсштање нс настанс по нашем 
законодавству - у присуству седморо 
или петоро сведока.
24. Други пак пример - кад приспели 
сведоци не потписаше сви.
З5. Tpehu пример је кад сви потписа- 
ше, а не запечатише сви.
46. Четврти пак пример је кад заве- 
шталац не напише својом руко.м име 
наследника. а нити помене пред све- 
доцима.
57. А пети пример је кад неко има 
самовластнс или под влашћу синове. 
или унучад од деце која су под вла- 
шћу скончала. па их не записа - ни за 
наследнике. [ни за ненаследнике]. 
ако им се и догоди да раније скон- 
чају. због правила које каже: „Оно 
што испрва у завештањима не посто- 
ји записано. од додавања пото.м снагу 
не може да добије“.

1 У Palm. 205. Zepi без όρ.
3 У Palm. 205, Zepi без όρ.
5 У Palm. 205. Zepi без όρ.
7 У Palm. 205. Zepi без όρ.
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Грлнк .ке. СО рд^дркшЕнии1 ΟΜ,Ίµιιχκ 

ПОДВ ВЛАСТНО.
3 ,А. Ι'Α'^ΆνΙΐχΟΛΜι ΙΑΚΟ ВЛАСТВ ИЛ\АЛ\Б II 

НД ρΑΓ. ΙίχΚ ΗΑΙΙΙΙΐχΚ. II ΗΑ Α^ΪΤΕχΗ ΗΑ" 

υιιιχκ. ce ογπο родолхв се ж е ii творе-
6 ННКЛ\К. н(к0Н1А ЖЕ рАСЛ\0ТрИrt\h KbIMK 

VVRpa'4OA\K рЛ'4Др-к111А1£ТК СЕ смн подк 

КЛАСТИКЈ. Hh W ρΑκΚχΚ оуво Ογκ+1Λ\Μ

9 ВВ СВОВОЖДЕНИ1А ГрАНИ.  W Α^ΤΕχ' ЖЕ 

'4Д1 рД'4Др"ки1А1ЕТК СЕ ко г да н е бшти  

Hrt\h ПОДВ BAACTHW pAXAptlBAIETk С£ ПОДВ 

12 ВЛЛСТ1НО д4тИЏК СЛ\рБТИК> Ц'(тк)чЕ10.

1

НЕ ВСЕГДА ЖЕ ΑψΕ ЖЕ OlfBO ЦГт(0ЦБ IECTL· 

СКОНЧАЛСЕ. БЕ^Б. Л\ЕТ£ЖА Д^ТИ САЛХО" 

15 ВЛАСТНИ1 БОуДОГТК. СКОНЧАВШОу ЖЕ СЕ
Д^ДОу. НЕ ВБСЛМ ВНОуЦИ САЛ\ОВЛАСТНИ

ΒΚΙΒΑΙΟΤΒ. П0д(о )бА1£Т' БО СЛ\0ТрИТИ Bpt" 

18 Л\Е Д*кдН№  СЛ\рБТН. И АЦЈЕ ШБр^ЦЈЕТН СЕ

Ср4дН»ЕК ЛИЦЕ СЕ Ж£ 1ЕСТБ с(м)нК СБ1

ПОДВ ВЛДСТИК». ΒΗΟγψΙ Ж£ В то вр-кли 

21 ПОДБ ВЛАСТНК) Д-ћдНЈЕК» B НЕЖЕ ΟγΜΙΙ" 

ρΑΙΕΤΚ. ΒΟχΑΟχΤΚ ПОД БЛАСТИК) \у (тб)ч £К> 

I ВНО[ЦИ СКОНЧАВШОХ С£ A^AOlf. IipirtO- 

24 ЖЕТБ БО СЕ ПОДБ ВЛАСТБ СВО1ЕГО w (t Ii)-

ЦА. Αψε ж е ц ј т(б)ц в ιιχκ или пр-кждЕ 

w (t l )u a СВО1ЕГО 0γΛ\ρ4 ИЛ1 БМТИМ подв 

27 ВЛАСТ1НО ΙΕΓΟ СВОБОДИ СЕ. ТОГДА ΒΗΟγψΙ

САЛХОВЛАСТ НИ БМВАКЈТБ. ПОНЕЖЕ НЕ npV 

ЛАГАКЈТК СЕ ПОДБ ВЛАСТК HHOA\O\f.

30 .В. ΠψΕ КТО МСфКДЕНБ BMfAETk НА 

СЛ\рКТК. ΚΟγΠΗΟ CL ШСОХ*ЖДЕНИ1ЕМБ  БВГ 
ΒΑΚΓΤΈ ΑΪΤΗ САЛ\ОВЛАСТБНИ.

Грана 26.
- О раздрешењу' оних који су под 

влашћу -
1. Разумели смо да власт имамо - и 
наспрам робова наших. и наспрам 
деце наше; једноје природннм путем, 
а друго - вештачким путем. А сада 
да расмотримо на који начин се раз- 
дрешава онај ко је под влашћу. Али, 
о робовима сазнаћемо у грапп о сло- 
бодама2. а о деци овде се раздретава 
- када неће бити под влашћу. Дете 
под влашћу раздрешава сс очевом 
смрћу, а не увек. Ако је отац скон- 
чао, деца ће без мстежа бити само- 
властна, а када дед сконча, унуци 
свакако не постају самовластни. јер 
треба пазити на време дедипе смрти, 
и ако се нађе средње лице. а то јесте 
син који је под влашћу, унуцп пак под 
дедином влашћу у то време у које 
умре, биће под очевом влашћу - 
унуци умрлог деде, јер he прећи под 
власт свога оца. Уколико пак њихов 
отац - или умре пре свога оца. пли се 
ослободи битисања под његовом 
влашћу, тада унуци бивају самовла- 
стни, јер не прелазе под власт дру- 
гоме.
2. Ако ко буде осуђен на смрт. исто- 
времено са осудом деца бивају само- 
властна.

1 .KS.] ДВАДЕСЕТН И ШЕСТА1А Р I ρά^ρΐωΕΙΠΙΗχΒ (!) Μ I 1-2 ΟΟγψΒχΐι ПОДЕ BrtACTIIIO. у Palm. 205, 
Zcpi ϋπεξουσιότητος 13 ρΑχοΛ\ΐχοΛ\κ C13-4 и нд α^τ ε^η ιιαιη ιι^β нема Хил. 466 I 5 c e1] с е ж е P 
C M. y Palm. 205. Zepi τοϋτο µέν I c e ж е o v bw родолхв c e ж е Хил . 466 I 7-8 сми под властшо, у 
Palm. 205. Zepi ή ΰπεξουσιότης I 8 Hh] h e (!) P. rp. άλλ 19 с во во ж ден ии  y Palm. 205. Zepi περί ελευ-
θερίας 10-11 рд-^дркшдктк c e... влдстшо нсма Palm. 205, Zepi 111 подв] w t (k ) P C Μ I влдстик»] 
клдсти P Μ 113 ж е- нема Μ I 19 c k i] c w h P С М. Хил . 466 I 20 вркмс] вркли вв н еж е оул\р к C I 
20-22 вноуци ж е ... ΒογΑογτκ нема Хил. 466121-22 в н еж е мрл\нрд1Етв нема C123-24 приложит 
Хил. 466 । 24 влдстно Хил. 466 I 25 w t (1i)u u ιιχΒ. y Palm. 205. Zepi ό µέσος I 26 с вс н ег о нема Patm. 
205, Zepi1 вмтшд нема Patm. 205. Zepi I 28 п о неж е] п о неиж е C

' Овде ce под раздрешењем подразумева ослобађање у смислу спшцања самовластности.
- То је гр. 34.
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.f. П(|ЈЕ БОуДЕТк пдтрикии1 И КЦ1Е Chi 

п о де влдстик» w (t 04Ek >. κονπιιο КГДА

1 .г. нема Μ I и нема Ρ I см] скш Μ I 6 .д.] .г. Μ I iUo mo v  Хил . 466 прнклрчнт « Хил. 466 9 
н нема С. гр. има - και I 10 ж е нема СI 11 скончакт' c e. y Patm. 205. Zepi έκα τελευτήσει 13 κκιτια 
нема Patm. 205. Zepi I 14 w t (e) c eio дво». πύτερον Patm. 205. Zepi ί 16 бо ] оуво С. же Хил. 4бо 20 
GhiTii] Бмкш8 С121 gIu ie] G kiauiE Ρ122 βη '4κ λ \ε ] ii Bb'4i>A\h P C M. Хил. 466: καϊ λαβιον Patm. 2<>5. 
Zepi 123 w t (g ) «Βοιιχκ, ές ιδίων Patm. 205, ές οικείων Zepi 23-24 д-клк и стрдди. καµάτων Patm 
205. Zepi I 24 творе] твори P. творнти Μ I 25 ж е] нж е Р, гр. δέ I 26-27 н кк^лнц^дк Ρ 27 ж е немл 

Ρ 128 нл\а нема Patm. 205. Zepi I 32 ΕκιχοΒ-k] β4\ο βε  М с дауо вллс т нд] сдл\овлдстк Р и нема С. 
Patm. 205, Zepi I (еликоже] елн ко  Хил . 466

1 Им. пдтрикнн иреузета је из гр. законодавства (πατρίκιος, од лат. patricius) у шачењу u.k.uu/i.
- Под глаголском им. сквркшЕншЕ крије се добар превод гр. речи κωδίκελλος (од лат. codicillus) у 
значењу опорука. односно јавна исправа υ ономе тто је некоме неииио поверено ди υόαβ,Βα: иисани 
лист као Оодатак или оГшрука радп liynohe. зиокружењи или мвршнице нечега (нпр. .миснтииба).

3 ПрИИМЕТК ChKphlllEIIHIE2 ПАТрИЧЕСТВА. 

ПОДЕ ВЛАСТИ» Ц|(тк)цА СВОИГО БМТИ 

1ЦБАВИТЕ СЕ.
6 ,Д. Λ\θΙΕΛ\θγ w (t k )h o v приклмчи СЕ 

бмти iirtliiiiEiioy. междоу ткл\Е w t (e)- 

ИЛЛЕТЕ СЕ 1ЕЖЕ БЕ1ТИ Л\И ПОДЕ ВЛАСТ1П0
9 ΙΕΓΟ. II ΑψΕ СА[БО BMJBpATHTh CE Шт (е)цЕ. 

БОуДО^ ΙΕΜΟγ ПОДЕ ВЛАСТИК». ΑψΕ ЖЕ 

СКОНЧДКТ’CE EOIfAMf СДМОВЛАСТЕНЕ. ВЕ^И"
12 1|1ЕЛ\ ЖЕ Wt (e) Κθ||τορΑΓ0 λ Ί1ΤΑ AMBITE 

Л\И CE BbITItA ПОДЕ ВЛАСТИК) И^БАВИТИ 
CE. w t (k ) CEIO ДВОК». Wt (e) ТОГО AII

15 Bp'liA\EIIE 1ЕГДА IETE GEICTE. ИЛИ Wt (0- 

НЕЛ'кжЕ OyA\p'k Bh ρΑΤΙΙΚίχΚ. IECTB БО 

w t (eh)h o y ae ii '^-кло ιι4κ ο ιε рд^личпе

18 ПОЛОЖИ O\fEO. илгкти П’ккО1ЕЛ\О\' ДВА 

Α^ΤΙΙψΑ. II Asii τικογιµπ ^ЛДТНИКК БО- 

ГАТЕСТВА. ΙΕΤΟγ ЖЕ БЕ1ТИ Wt (e) рАТЕ“

21 IIIIKE. CEIO ЖЕ 1ЕДП11К f/kllJE ΠΟΤΕψΑΛΙΙΒΕ. 

[||] ΒΕ'ξΕΛ\Ε ДВА ’ζΛΛΤΙΙΙΙΚΑ Wt (e) Ц|(те)чА 

б(о )г АТЕСТВА. Wt (e) CBCH^E Д’клЕ И

24 СТрДДЕ!. ВЕ^Л\ОЖЕ ΚΟ^ΠΕ TBOpE THCOVf" 
l|10\f 'ξΛΑΤΙΙΗΚΕ IlpIIWBpkcTII. ДрО\ТЕ1 ЖЕ 

Л^НИВЕ СЕ1И ничтоже ПрИТЕЖА. no ni-

27 KOAinvk ЖЕ Bp*kA\EHH.  ΒΕίζΒ^ψΕΝΟ БЕ1СТЕ 

ΗΛ\Α IAKO ВЕ ρΑΤΙΙΕΙξΕ СКОНЕЧА С6 Шт (е)цЕ 

ιεκ>. вЕСХ<ЈткстА рд^д-клити и’(тв)чЕ

30 ндсл-кдшЕ. л-книвЕШ ж е г ла(г о ла)ше  

н(е |)|ПП и г да ве истиноу w t (e)u e ογ- 

A\pi ΕΕΐχθΒ-k САЛЛОВЛАСТПА. И ИЛИКОЖЕ

33 I TEI СТЕЖА ПОТЕЦЈАЛИВЕ1И lltCTE ЛИ

3. Ако онај ко је још под влашћу 
очево.м постанс иашриције'. пстовре- 
меио кад прими оиоруку- патриче- 
ства ослобађа се власти оца свог.

4. Мом оцу се догоди да буде iapo- 
бљен. У том међувремеиу укине сс 
то - да будем под његовом влашћу. 
И ако се. наравно. отац врати - бићу 
му под влашћу. а ако [тамо] сконча - 
бићу самовластан. Тражимо. иак. од 
које he се године с.матрати да сам се 
избавио пребивања под влашћу из- 
међу ово двоје: да ли од тог времена 
када је био ухваћен. или од оног када 
је умро код непријатеља? Јер. посто- 
ји нека непосредна и многа разлика. 
Предпостави. дакле. некога ко и.ма 
два детета и богатство две хиљаде 
златника. а ухваћеног од непријате- 
ља. Од ове (двојице синова) један бе- 
ше вредан [и]. узев два златника од 
очевог богатства. узможе својим де- 
лима и трудом. тргујући. да заради 
хиљаду златника. а други. будући ле- 
њив. ништа не стече. После пак не- 
колико времена. би им јавл>ено да је 
код непријатеља скончао отац н>и- 
хов. Усхтедоше да разделе очево на- 
слеђе. А лењиви говораше: „Сада 
када је уистину отац умро. по- 
стасмо самовластни. и оно коли- 
ко си ти вредни стекао. није ли
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Ц’(т1»)цА НДК». II 11Од(о )бА1ЕТВ н алхд трш 

ТНСО^ЦЈЕ '{ЛДТННКК рдзд-клитн. СЕ ЖЕ 

3 KCTk Kh'<ETH КОЛ\0уЖДО ΤΙΚ0γΐ|Ιθγ II

IIETK ChTh ^АДТНИКВ. IIOTKljlAAIIBhlH 
ЖЕ ГЛд(гОЛд)|11Е. WT^h) ΤΟΓΟ Вр41Л\ЕНЕ 

6 ШТ^НЕЛ^ЖЕ ПрИКЛКЧН СЕ ΙΕΤΟγ БМТН 
и’(тћ)ц«С НДК·. БМТ11 НДЛ\11 СДЛУОВЛАСТ'- 

HhlAXA МНИТВ БО CE НЕ ВВ^ВрАТИВШ СЕ. в’ 

9 ТО Вр1л\Е ОуЛ\р"ћ ВВ НЕЖЕ IETL· SBICTk. НЕ

CAAXOBAACTLHh ЛН О\'БО СК1И «ЛИКД ЖЕ 

ДЦ1Е ПрНТЕЖДХВ СЕБ’к Д НЕ ΙΙΗ0Λ\0γ ПрЦ- 

12 α’ΒρΙτοχΒ. И ПДЧЕ ТДКОВВВЕ ДД ΠΟΕΛΟγ-

UIAIEA\h BOAE.
.E. XOTEH СДЛ\ОВЛДСТВНД с(в1)»1Д СВО1ЕГО 

15 створитн. дд пристсупитв кк п о д(о )б-

НОЛУМ; CMfAHI И Гл(дГОл)еТВ 1ЕЛ\О\'. 1ДК0 

с ег о створк» сдлховлдствнд и w t (e) л\о - 

18 №№ и’т(0ПОГЦЈДК> ρΟχΚΒΙ. 1АК0ЖЕ ΑψΕ 

прнл^читк CE WTpOKttf БЕСВЧЕДНОХ COV“ 
ιµοχ здв-кцЈдти. тврвдоу бмЦти то г о  

21 '^АВ-ктОГ. χρΑΙΙΕψΟγ ГЛБ’к ^AKOHHOyiO 

чес тв α’(τ04ογ.
АУОЖЕТВ IliKTO с(ш)||Д OVGO СТЕО- 

24 ритн САЛКОВЛАСТВНД. ВНОуКД ЖЕ ДрВ" 

ждти подв влдстик». противно ЖЕ СЕ- 

ΜΟγ. BHOVKA творити CAAVOBAACTLHA. 
27 дрвждти ЖЕ ПОДВ ВЛДСТИ10 с(м)нд. тд- 

КОЖЕ И W ΠρΑΒΙΙθγΐ|ΐχΒ.
.< Им*кшЕ  ц-ккто с (к ј )н а подв влд- 

30 CTIK» СИ. ИЖЕ ИЛ\'кшЕ ЖЕНО^ ΗΕΠρΑζΑΗΟγ.

1 нд» (двој.) нема Palm. 205. Zepi I 3 кол^оуждЕ С I 4 с к т ј Ј с дтн орт. - јез. црта Μ I 5 wr(h) того. 
у Palm. Zepi έξ εκείνου 1 6 WT(h)u£rt-k«E] и’т(в)н£лиж£ М. Хил. 466 I 7 ндк> (двој.) нема Palm. 205. 
Zepi ндл\д орт.-јез. црта С Μ 19 οχΛ\ρίι нема Р М; Palm. 205, Zepi нма - τείίναναι 110 сдл\овлдстинв] 
сдмокддстк С I 11 дци] дц ј е οχκο С. у Palm. 205. Zepi άν I 13 bo ae, y Palm. 205. Zepi τη γνώµη I 17 
ств«р»] творк Р. твороу С М. Хил. 466 I 18 ροχκυ] ροχκκι (!) Μ I 22 чес тв ] час тв Р I 23 оуво 
нема С: Palm. 205. Zepi има - µέν I 23-24 сдмовлдствнд створити инв. СI 25-27 противно же... 
педв влдстик» нема Р I 27 ж е нема С I 27-28 тдко ж е] тдко ж де Р М, Хил . 466 I 28 нрдвноуцкхк, 
προέκγονος (једн.) Раип. 205. προεκγύνων (мн.) Zepi I 33 ум. iio bea+^baieml , y Palm. 205, Zepi λεγοµεν

с(к|)||Д створн CAA\OBAACTMIA, ИЛИ ИНО“ 

Λ\ογ кго вв ((м)нотворЕник ВДДСТБ. 

33 роди СЕ ПОТОЛХВ вноукв. 11ОВЕЛ-квД1ЕЛ\В 

нас двојице и треба нам разделити 
три хиљаде златпика, а то јестс - 
сваки да узме хпљаду и пет стотина 
златника**?  А врсдни говорашс: „Од 
тог времена, откад се догоди да отац 
нас двојице би ухваћсн, постали смо 
самовластни, јер, нс вративши сс, 
сматра сс да је умро у врсме у којс јс 
био ухваћен. Нисам ли. дакле, будући 
самовластан, оно колико стекох. се- 
би а не другоме зарадио?" Па пре ће- 
мо се повиновати таквој вољи.

5. Онај ко xohe свога сина да учини 
самовластним, да приступи одгова- 
рајућем судији и да му каже: ..Овога 
чиним самовластним и отпуштам од 
моје руке“. Тако да. ако се догоди да 
дете. које је бездетно, завешта, заве- 
штање тога чврсто да буде. с тим да 
сачува, очевидно. оцу законски део.

6. Може неко, наравно. сина да учини 
самовластним а унука да држи под 
влашћу. (И) супротно овомс - унука 
да учини самовластним а сина да 
држи под влашћу. Исто тако и са 
праунуцима.
7. Имаше неко сина под влашћу, који 
имаше жену бремениту; сина учини са- 
мовластним, или га другоме да у усино- 
вљење. Потом се роди унук. Одређује-
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33

подк влас тж о ΐΕΛ\ογ вмти д^дигк». 

попежЕ рдсл\атр|Д1£л\к Bb χΑΚΟιι'ιικιχκ 

ιφΑίΙ'Ιιχκ вркмЕНЕ ^Ачетик». и г да ж е  

'<АЧЕТИ1Е BbICTb. ПОДК ВЛАСТН1О в^шј е  

c(hl)llk ИЖЕ СЕГО OlfCklABhlM.

.И. ΤρΚΓΟΒΗΟΙΕ1 ипдришкство.2 И BOie- 

КОДКСТВО II ΙΕπ(ΐΐ)θ(κθγ)(ΙΗΙΑ рА^Др^- 

iiiAiETL· ωγµίΕίε подк влдстшо \у(те)- 

4610.
Грлш·. .К7». (") агкд-ктЕЛЕХК.

.Л. Достов11|рни ДА ΕΟγΑΟγΊΈ СВ-кд-к- 

ТЕЛИ. А1|Ј6 нкци(и) И Wt (k ) НЕСкдЕЦЈИХЕ.3 

Нк 116 Wr(b) χΟχΑΕίχΚ НИЖ6 ЦГг(к)|10уДк 

ΙΐείζΙΙΑΙΕΛΜΙ.
.:>. ΕζΙΙΑΙΕΛΜΗ СВ^Д^ТЕЛИ. И Λ\(θγ}“ 

ч(е)ни дд ΒογΑογτ' ац ј е прилоучитк С6. 

.: . Св4;Д'ктЕЛкСТВ0у10ЦЈЕИ W ДЛК'<кхк 

ΙΙΑΗΙΚΑΙΙΙιΐχΚ. ДА pEKOlfTb ΙΑΚΟ САОЖ6НИ16 

при ΙΙΙΐχΐΛ BbICTb. ИЛИ W HIEAXb ίζΑΚΟΙί’ΐΙΟ 

СвкдЕТк. HA CE TbKMO пр>цвАнн. ιαβ4 

ΙΑΚΟ ΑψΕ COlfTb IlETb ЧНСЛОМк.
,Д. бГДА СВ-кд-ктЕЛИ. ИЛИ САЛ\И СЕБ-к 

ПрОТИВЕТк СЕ. ИЛИ ΙΙΗ^Λ\Κ СЕ^Д^Тб- 

AErtXb. НЛН ЛКСТ'НО CB kA-kTEAkCTBOXIOTb. 

ТОГДА ДА IipilIrtlETb СОуДИИ ДОСТОВ^- 

рнкиШИ1Е w t (l ) ΗΙΐχΐι. II ДА M0Vf4HTb 

ΙζΛίζΟρίΙΒΙΙΕ. ΑψΕ χΐΙΤρΟΕΤΗΙΟ ΙΑΒΕΤ’ СЕ 

^Л0Д'к|01|ЈЕ.

.6. ΛϊΟψΙΙΟ lECTb H Wt (0 ГрАДА Bb 

rpAAb. COYAHIAAVb Bb^B-kqJEHUKANb I10CII" 

ΛΑΤΙΙ CB^A^TEAbCTBA. CbA^AOBAlOqiEM 

ЖЕ 110 '^AKOHOMb. Bb WBAACTEXb OVGO 
WT(b) κιίΕίζΑ Bb k o c t a I Ih  t h h h ж е грдд^.

Mo да o h буде под дедином влашћу. 
јер код законитих бракова гледамо 
време зачећа; онда. пак. када је до- 
1пло до зачећа. под влашћу беше син 
који га јс усејао.
8. Делујуће  епаршество2 и војводст- 
во и епископија раздрешава(ју) оне 
који су под очевом влашћу.

1

Г'рана 21
- () сведоцима -

1. Веродостојни да буду сведоци: ако 
и неки од Hecedehux\ али не од худнх: 
нити сасвим незнатни.

2. Непознати сведоци да буду и муче- 
ни ако устрсба.
3. Они који сведоче о написаним ду- 
говима - да кажу да је полагање (ду- 
га) у њиховом присуству било: или да 
о ње.му законито знају. позвани само 
за то, уколико су. јасно. петорица 
бројем.
4. Када сведоцп - или сами себи про- 
тивречс. или другим сведоцима: или 
лажно сведоче. тада судија да узме 
веродостојне од њих. а зазорне да 
казни ако су се показали да с наме- 
ром зло поступају.
5. Могуће је и од града у град. судским 
обавештењем. слати сведочења. изве- 
дена по закону; у областима. нара- 
вно. преко кнеза. а у Константинграду

6-7 ко1£кодкстк0, гр. στρατηγία I 7-8 рд^ркшдк Р М. у Palm. 205. Zepi λύα I 8 соучрик Р М. Хил. 466 I 10 .κίζ.] 
двддЕСЕТнадлмм Р, ,κϊι. (!) С I (в^д^ТЕЛННХк С I 11-12 св кд(-к)т£лТЕ Μ I 13 нк нема Palm. 205. Zepi ^ст.-дм\к. гр. 
χαµερπεϊς I w t (i0h «v a i>] w t iiii^ae Р I 14 h ej h aiemh , гр. άσηµοι I 15 Нцнаклин. гр. Οί άγνωστοι 19-20 w h iemk  
χΑκοιι’ιιο ск-кдЕтн, y Palm. 205. Zepi επ' αύτοις νοµίµως κατέΟετο I 20 τ ε κµ ο ] κ τ ο (!) Ρ, Palm. 205. Zepi нема ' 21 
|дк0 нема Хил. 4661 ιιε τ κ ] л . С127 одорммк Р. гр. εξεπίτηδες I 28 -^ло д^мц ј е] д1»ц к С. гр. κακουργοϋντες 
29 н нема Хил. 466131 «к-кд-ктелкстко Р. гр. µαρτυρίας (мн.) I скдклии»члим Хнл. 46(5 ί 32 no ^лконнмк М : 33 кон 
стднтпгк Хил. 466
1 Облик Tpbi-oKiioii. одгонара гр. речи "Εµπρακτος у значењу иктинин, делотиоран. изаидљич. хлн означава. 
у Јустчнијановом законодавству, н лице у актуалној служби. тј. лице које има в.ик ш. положиј.
- Под речју кплркшкстко (гр. έπάρχότης или ύπαρχότης) подразумева се упривна oo.uieiii. односно уирае.н 
епарха (лат. praefectus) као старешине, ΰοϊ.ιαβαρα. наче.тика. .шповсдника. У Византијском царству је го 
упрившТ/ељ покрајине (лат. praefectus provinciae).
* Облик НЕскдЕЦ1нх1>настаоје као превод гр. им. έπιδίφριοι (мн.) која означава л.уде што и.мају неinania lann- 
ман>а, која обично обављају не cedehu. какви су билн. на пример. они који ctliojehti управл.ају кочнјама. У 
MiiKAoiuuheeoM речнику није забележена та нм.
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U”f(h) Г>(о)ж(к)стккнм\-к СС^ДИИ. pEKUIE 

w t (k ) ιφ(κ)κοκ(κ)»ικιχΗ.

Ο ΓρΐχΟΒΗΚίχΚ ΕΙΠΜχΚ. НОуЖДА lECTb 
КСДЧНСКМ npIBECTH СК-кд-ктЕЛЕ. A IIE Гл(д- 

гол)ш ιιχ'.

Kb СК-кд-ктЕЛЕХк Bb^HCKAlOTb СДНД и 

вкрм. II ШБМЧДМ1. и тврдости. т1;л\ 

ЖЕ НЕ MfCAbilllAHI B«fAOfTb ПрОТИВЕЦЈЕИ 
СЕ НЖЕ Bb СВ-ћд-ктЕЛВСТВ-ћ РЕч(е)н  IJrtXh 

w t (k ) ιιιιχκ.

1 ii{o)ac(b)cTi!bHbJXh] Б(о)ж(0ст(в)Е11К1Хк ж е Р М. же нема Patm. 205, Zepi I 1-2 ρεκ’ιυΕ шт(к) 
αρίΕ)κοκ(κ)Ηυχκ не.ма Patm. 205. Zepi I 7 швмчдт] шблн ча1Д(!) Р. WGki4Hia С. гр. τά ηι7η I 12-13 
iec(Th} и нспорочнБ инв. P Μ I 13 котории нема Palm. 205, Zepi I EE(^)4bCTbHL· конј. према P I 
БЕсч(к)ст<к)нк M, Хил. 466 I у.м. η . rp. ή I 14 иди1 нема Patm. 205. Zepi I 16 прив^дкшомк Μ I 
иривЕД ИЈЕЛ\оу н. v Patm. 205. Zepi του παρόντος I 17 GhtcTb не.ма Хил. 466 I 18 тогдд нема Palm. 205. 
Zepi 18-19 ум. св-кд-ктЕЛкстксхгстк (мн.). у С и Хил. 466 св^д^тЕлвствслрЕтв (једн.). µαρτυρεί 
Patm. 205. Zepi I 19 ж е] ж е и  Хил. 466 I 20-21 npitiiocETb] πρΗΐιεοογ™ Хил. 466. гр. προφέρουσι I 23 
110д(г>)к41ггЕ не.ма М. гр. όφείλει I приимдти] и примдтн P I 25 сдл\и g o Bb лице . гр. αυτοπροσώπως I 
Bb лице нема С 30 и нема С 1 30-31 Π04Ητα№Λ\κιχκ] ιιο 4>ιβαιε λ\βιχβ (!) P. у Patm. 205. Zepi των 
«ναγινωσκοµένων I 31-32 Bb писдпии нема Patm. 205, Zepi I 33 изддмни№] и^дднше (једн.) Р, 
όυ.πάνας (мн.) Patm. 205. Zepi I дд нема Хил. 466
Под и.м. огљчд|д (гр. τά ήθη) подрачумева се обинајност у којој су садржани: нарав, морал, 

обичај, држање, карактер.

.Η. Ο КСЧ£Л\ЖДО СВ-кд-ктЕЛИ ДЛБЖНО lECTb 

1ЦИСК0ВДТН. KOTOpblH 4bCT’tlb n ιιεπορο- 
4bHb KCTb. ИЛИ KOTOpblH БЕ('<)чБСТВНБ 

It HOpOMbllb. ИЛИ BOFATb ΙΙΛΗ O\'EOrb. ГД- 
КОЖЕ привмт кд рдди H^MTO Cbrp-кшц- 

ТИ. ИЛИ ДрМјТБ. ПрИВЕД ШЕМОХ и. или 

БрАГК НД НЕГОЖЕ ПрИВЕДЕГЉ EblCTb. ИГДД 
ж е '^д^орд кролгк бо хдете . то г дд csii- 

AiTEAbCTB^IOTb. W СЕЛ\ ЖЕ рДС©ХЖДД- 

lETb соудни. ДЦЈЕ КДННДКЕ! р^ЧИ При~ 

HOCETb. И ДЦЈЕ противоу ВБПрДШДНИК» ПО“ 
CACVUJHO | ЦЈТ^вкфАВДКЧГК. и которд- 

1Д ’4НДЛ\ЕНИ1Д п о д(о )ед 1етб приимдти.

.«>. Св'кдктЕЛЕЛ\К. Д НЕ ГЛДСОу ΙίχΕ βΈ- 

ровдти. СДЛ\И EO Bb ЛИЦЕ ВКПрАША1ЕЛ\И 
SbIBAWTb wr(b) СОХДИИ W BHIIAXb. И НЕ 

ΠΟΚΑζΟγΚ ПркдЛОЖЕПДГО WT<b) ΙΙΙΕΓΟ. Bb 

’4ДТОЧЕНШЕ ПОСИЛДКТВ СЕ.
Л. Ино KCTb г(оспод^ство прншћ- 

ALU»Xb СВ-кд-ктЕЛБ. и ино почитдк- 
Λ\ΒΐχΒ WT(b) СВ-кд-kTErtbCTBA Bb писд- 

ННИ. χΟΤΕΙΙ ОГБО O\ΆpbЖДTИ СВ^Д^ТЕЛЕ. 
IIOTpiiEHOE Hrt\b И^ДД1Д11И1Е ДД BAACTb.

преко божаствсних, одпосно преко 
црквених судија.
6. За кривичне преступе нужно је 
свакако прибавпти свсдокс (лично), 
а не њихове речи.
7. У сведоцима се траже: достојан- 
ство, и вера, и обичајност , и посто- 
јаност. Према томс. неће бити усли- 
тани они који у сведочењу против- 
рече ономе што су рекли.

1

8. О сваком сведоку обавезно је 
испитати: који је частан п непорочан: 
или - који је нечастан п порочан; или 
богат, или убог тако да нешто сагре- 
ши ради прибитка; или јс пријатељ 
ономе који га је довсо: или нспри- 
јатељ ономе против кога јс доведен. 
Онда, пак, кад без зазора буде, тада 
сведочи. А о томе расуђује судија - 
да ли једнаке речи изговарају, и да ли 
наспрам питања уверљпво одговара- 
ју, и које доказе треба примати.

9. Сведоцима а не писаном исказу 
њиховом веровати. јер сами у лице 
бивају питани, од судије. за кривице, 
и онај ко се не изјашњава на његов 
предлог, шаље се у заточеништво.
10. Друга је важност присутних све- 
дока, а друга читаних исказа у спису. 
Онај, наравно, ко хоће да задржи све- 
доке, потребно је да им да трошак.
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• AI. СЗт(0Цћ И c(hl)llh НОДк ВЛАСТИК»

CklH. H ДЕД БрДТД ПОДк ЕЛДСТИК» ΟΟγψΑ 
3 ш(тк)чЕК>. л\огоутк СК^Д^ТЕЛЕСТКО-

ЕЛТН W ΕεψΙΙ. ΙΙΕ Вр’кжДА1ЕТк БО WT^b) 

1ЕДИНОГО ΑΟΜΟγ МНОГММк W ЧКЖДЕИ 
6 ЕЕЦЈИ Сккд^ТЕЛЕСТВОВАТИ.

в:. Πψε тако еа к с т в вецљ . ткожг при- 

ИЛУДТИ CliliA'ктЕЛКСТВОу1ОЦЈД ловцд. или 
9 ПОд(о)Б11кПЕ ΙΕΛΙΟγ ΕΕΪζ MOlfKk ΙΙΕ в+ιρθ"

ВДТН IIA\b.
.r:. ίίψε вси II св4д'ктЕли кдиндци 

12 ЧкСТШО II оул\ол\к ΒΟγΑΟγΤΚ. и ндч- 

ноутк противити СЕ дроутн Αρογρογ. 
НЕ ЕкСМД БОЛШИИ ЧЕСТИ В^рОЕДТИ. Нк 

15 ΓΐρΐΙΛ0γ4ΛΙ0ψΕΜ0γ СЕ 1ЕСТ'СТВ0Мк ВЕЦЈИ.

II рлслхотрити. ИЛИ ВИНО1О врдждш или 
Αρογτκ’εκΐ ЛИШЕНИ1£Л\Е. И H^BicTOyiO- 

18 ЦЈЕЛ\к w t (0 д(о \[)ше ii w t (k ) ^ндлх ен ии  

пр'кдк ΕΟγΑΙΙΙΕΙΟ. НЕ ЛМ10ЖкСТВ8 БО ПО" 
д(о)вД1ЕТк Е'крОВАТИ. Hb Β^ρ4 II ΕΕΙζΛΟ- 

21 БИ1О ΜΕΟΙίχΒ соугњрникк.

,Д|. КкЖДО IIO^klliAIE IIД СО^Дк соупкр- 
НИКД. ДЛкЖКНк IECTK сирстроити СЕБ'к 

24 ПОБ'кдоу WT(b) СВО1ЕГО ИЛ\4нИ1Д. или 

ΑψΕ 1ДВЛ1Д1ЕТ' СЕ СЕЛО Бк1ТИ ΛΧΟΙΕΓΟ г(о)“ 

с(пОд)кСТВА. IliCTb ДЛКЖБНк НДЧЕТИ 

27 ГЛд(гОЛд)тИ. ΑψΕ 1ДЕЛ1д[вЛ1д]|ЕТк СЕ СЕЛО

НЕ ББ1ТИ Ек СО^ПкрНИКД г(о)с(под)к- 

СТБ-к. Αψε БО ЕкНИДЕТБ еб соудици 
30 тдко г л(аг о л)е . ргчЕтв ΐ£Λ\ογ εογπκριιιικκ 

ιε γο . пр-кждЕ ο \έ ο λ \ο ιε кстк с ело . Λψε 
ж е н+1Стк Λ\οιε (дко ж е τκιιι г л(дг о л)еши .

33 ιιε того рдди τεοιε. нк нного εετκ. | ιιε

11. Отац и син који је под влашћу, и 
два брата која су под очевом влашћу. 
могу да сведоче у предмету. Јср. не 
штети да из једног дома многи о јед- 
но.м предмету сведоче.

12. Ако је предмет такав да (треба) 
узети за сведока ловца. или сличне 
њему, бсз муки не веровати и.м.

13. Ако сви сведоци буду једнаки по 
части и мњењу. а почну се противити 
једни другима. не веровати увек ве- 
ћем делу. него (веровати) оном што 
се по природи предмета догодило. те 
уклањањем претпоставкс - било не- 
пријател>ства или пријатељства - и 
потврђењем из душе. па на основу до- 
каза пред судијом (поступити). Јср. 
не треба већини всровати. него вери 
и незлобивости обојих супарника.
14. Свако ко позива супарника на суд 
(тј. сваки тужилац) дужан је да победу 
ссби устроји по основу свог и.метка. од- 
носно да се покаже да је поље моје (тј. 
тужпочево) власништво. Није дужан да 
почне говорити ако поље није власни- 
штво супарника. Јер. ако уђе у судницу 
тако говорећп. рећи he му супарник 
његов: ..Поље је. наравно. пре моје. а 
ако није моје. како ти говориш, твоје 
нијеради тога (што тако кажеш). He-
ro је другог. јер није безусловно да 

2 CLIU нема Palm. 205. Zepi I соуџд нема Рапп. 205. Zepi I 4 w. гр. έν τώ i h e вр-кжддитк во. y Palm. 
205, Zepi ούδέν γάρ βλάπτει 17 мко ж е] г дко  Р. гр. ώστε 19 εεχ Λ\ονκκ. гр. χωρίς βασάνων I 11 1еди- 
ндци] кдн ндче Р. гр. τής αΰτης 112 Боуд(оу)тк ч(к)стнк> и c v aio aik ин в . С! 12-13 ндчноутк нема 
Palm. 205. Zepi I 15 прилс»\-чАК>ц1оул\оу « Р. нрилоучдкчромоу с е Хил . 466 16 рд'<сл\стрнти Хил. 466 
вннок», гр. ύπονοίας I 17 н] или Хил. 466 1 17-18 |цв-кстоук>1р|1А1к Р. H^B kcTBoy-icqiEAiH М. гр. 
βεβαιούµενον 118-19 д(оу)шЕ... со^днкк». y Palm. 205. Zepi άπύ τής ψυχής του δικαστοΰ καϊ 
τεκµηρίων I 22-23 πο'ςιίΒΑίε нл с^удв соупнрннкд. гр. ένάγων 27 ивлмСвлиЈктк дигогр. писара; 
тако н y С, a y Р Μ ιαβλ ιλ κ τ β I 28 ιιε  нема Хнл. 466 I 28-29 г(о)с(по)д|>сткд С 31 оувс«. µέν Palm. 
205. Zepi у нап. 32.
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и’т(к»|)н<л;дк БО ИЖЕ НЕ Л\0К ОуЖЕ твок 

КСТк. АЦИ ЖЕ НИ Л\О1Е НИ TKOIE 1ECTK
3 «л0. длкЖкНк кскл\к нркпр-ктн t e h a 

СЕЛ\к СМ|'ДНЦ1И. НрАВНЛА рАДИ Гл(д- 

ΓΟΛ)κ'ψΑΓΟ. Bk pAKtlii вннк ЛФ\'ЧЕ lECTk

6 νντ(0ΙΕΤθγ BbITII ПОГк1БАК4|ЈЕЛ\0\'. (!) 

.11. Ир-кжДЕ ПрНВЕДк СВ-кд-ктЕЛЕ Вк Н'к- 

ко ки ιιριι. Αψε послкжде вк дроу^ки

9 llpll НА Нк ПрНВЕДЕНИ БОуДОуТк ТИЖДЕ. 
ДА НЕ НЛ\ДТк ВЛДСТИ \Мт(к)рЕЦЈИ СЕ И\к. 

pEKki ИКО Х«[ДИ соутк. или ино что

12 ТДКОВО. ДЦЈЕ ЖЕ оуво ПОКДЖО^Тк ЛХЕЖ- 
A«f Tirt\k ИЛИ врдждоу Бк1ВШОу К НЕ- 

л\о\· πρκιετΗογ ^дконвш τΒορεψογ ^д-
15 χορίΙΜ Свкд^ТЕЛЕ. ИЛН Л\НОЖИЦЕК» w e- 

ЛИЧНТк СЕ ΙΑΒ-k W rplick BkIBlUEIE CBii- 

Д-ктЕЛкСТБО. П0д(о)вД»ЕТк 1ЕЛ\О\' WT<0-

18 ρεψΙΙ СЕ Свкд^ктЕЛк. ΑψΕ ЖЕ Л\ОЖЕТк и 
ЛкЖНД Гл(дГОл)еЛ\Д1Д WT(k) НИ^к ПОКА- 

ΙζΑΤΙΙ II ТО ДД CTBOpITk.
21 .21. ИЖЕ ТрЕТИЦЕК» ПрИВЕДк СВ^Д^ЗТЕЛЕ.

ΚΤΟΛΧΟγ НЕ приводитк по || пр^дднии1 

WT(k)nOf41EHHia2 *. ΑψΕ ЖЕ НЕ ВкНЕТк ни-

2 ни тв»в ни ннв.. Р 12-3 дци и«... «л» нема C I 4 «мк нема Хил. 466 I 4-5 гл(дгвл)|офд C I 6 ум. попЈБд»|рел1оу, у 
Patm. 205. Zepi τοΰ νεµοµένου. лат. possessor) I 7 вв нема Р I 8 при, гр. δίκη I 9 привсдти вирдоутк тижде у Patm. 205. 
Zepi προφέροιντο ’ 11 рпш у Patm. 205. Zepi τυχόν I 12 тдко ко е Хил . 466 114'прнктн«у хдконмн. δεκτήν τόϊς νόµοις και 
Patm 21)5, Zepi 16 w rptct. ot έγκ/.ήµατι Patm. 205. έιπ λήµµαπ Zepi I 18 и;е нема Хил. 466 I 20 дд ιτκοριτι.. rn. 
πυιειτω I 22 npiAjum» Хил. 466 ί 25 <κ4α<1)τ ιλ κ ιτ βο βλ  C I 30 Дкддкети Р I 32 соушомоу Хил. 466 I пр+.д1»стдти] ιιρ1Α(ι.)- 
стдвити С. гр. παραστηναι
• Овде тр1дани< ича исто диачењс са обликом шт(в)ддии· у r.l. 19. на стр. 145.
- > рсчима п.' аДллиин u t 'i.;i>a -ip imh u (што је дословаи превод гр. µετά τήν έκδοσιν των παραγραφών мн.) лежн и установа 
unHiiipe.ujctiiii (гр. παραγραφή), односно немогућност заштнте или упражњавања неког права услед протека одређеног вре- 
мсна} којсм право на зашпггу није искоришћено. Β. напред стр. 109. нап. 2. Иначе глаголска нм. ωτ(ι>)ικγψΐΗΗΚ нма више значе- 
ља отииш. ;>а ‘Јн-шепл . итказ. ограничење. ос.1оби1)ин,е. дозвола. отправак, писани документ (ннр. канонскч отпуст).

tu/ Μ·».., је овдс саГоворник у посебној улози (гр. συνήγορος, лат. advocatus, defensor), η. адвокат, пуномокник, 
Ш!ишитник, 6paniLUin у суду. Уп. далл стр. 146. нап. 2.
■ М|ич.. ιιι.ι :cn,a ."ta им. глвве (нпр. c.ioeo кио ишаии знак. реч: Реч у значешу Λόγος: изрека, беседа. учење, разум, расуђивање, 
“"Р ‘ ·■'· ’■ ’-.c./·..': .·■/. iiuLuim рсч. иос.икици. писмо. казивање, саспши, приказивање, наредба, обебање, уговор, доГоччр), али 
зиачи. к -о ило je зо случај овде. и «pc/juaa·. хула. непријап/ељство (нд слов«. ιρ. κατά δόλον) што срећемо н у Лк 12. 32: „И 
ако реч·. ко ријеч на Сииа чоцечијега..."
Оидс им tfi.cn. (гр. µί/.ι[ον|) означава сргдњовековни нпичиб мале «редности. а не. како неки сматрају. цнтирајvhii ово 

144 мспо(нпр. Саоиарв дрсвнсрухскогожика (XI—XII вв) том II. Москва 1989, стр. 267. под 3)меру зи дужииу. познату каолшлиг. 
која ;е 0.1 ме.ча до чссча н од епохе до епохе различнта. Тако ипр. римска мшгш je 1 .(XX) дуплих корака. тј. 1535 м; eiuumuii-

24 ЖЕ БЕскдОВД СДЛХк СОБОК· ИЛИ СВОИЛ\к 

Скгл(дгол)кникол\к’ СВ-кд-ктЕЛкСТВД. то- 

ГДД ЛМУЖЕТк пркждЕ пр-кдднигд \ит(к)~

27 ΠΟ^ψΕΙΙΙΗΟ И ЧЕТВркТОН СВ^Д^ТЕЛкСТВО 

привЕсти. клкнкт c e ιακ ο н е нд с ло во 4 

ΙΙψΕΤ СВ-кд-ктЕЛк ПрИВОЖДЕНИМ.

30 .χι. Двадес (е)те ВркСТк5 НА ВСДКк д(к)нк 

ДД влгкшдитк СЕ ХОДИТИИ ДЛкЖНОу 

ΕΟγψΕΛΧΟν IipiiAkCTATU Wt (0 НДрЕЧЕНДГО

33 д(к)|1Е. Вк НЖЕ ИС110В'кд'к и Вк 11ЖЕ 

оно што није моје - век јестс твојс. 
Уко лико пак поље нијс ни моје ни 
твоје. дужан сам да те на овом суђсњу 
побсдим ради правила којс гласи: ’Код 
равног узрока бол>е јс да оштсћен буде 
губитник' ”! (треба: ималац, држалац). 
15. Онај ко је довео сведоке раније у 
неком суђењу, ако касније у другом 
суђењу против њега исти буду дове- 
дени, да нема власти да их се одрекне, 
рекавши да су худи или друго што 
слично. А уколпко. наравно. у међу- 
времену покажу - плп непријатељство 
испољено према њему. прихватљиво 
законима. чинећи сведоке зазорним; 
или се много пута отворено разобличи 
у кривици бивше сведочење - одгова- 
ра му да се одрекне (таквих) сведока. 
Уколико пак може и лажним да дока- 
же оно што су говорилп. да учини и то. 
16. Онај ко је трипут довео сведоке. 
више да не доводи после издавања^ 
оГраничења1, а уколико пак није 
знао, нити је разговарао са самим 
собом или са својим саговориикол^, 
тада може, пре издавања огранкче- 
ња, и четврто сведочење извести, 
заклињући се да довођење сведока 
не тражи да би вређао4.
17. Двадесет врста5 свакога дана да 
се урачунава ономе који је дужан 
ходити да се јавља, од нарече- 
ног дана у који је признао и у који



ПОд(о)|;Д1ЕТк ««ογ пркдвстдти HA cov- 

ДИЦЈИ.
3 .111. ОВ'кдкт£ЛКСТВД. И цгг(к) л\ил\о- 

ХОДЕ1|1ЛГО Бк1ВД1О1|1Д1Д СВ^дктЕЛкСТВД. 

BU'4A'k ii всдчвскм ни 1Един1л\ ж е с ло -

6 Β0ΛΜ1 ДрБЖДТ! IIE χΟψΕΛΧΒ. II ТДКОВД1Д 
»гккД1Д СБСТДВЛ1ДТН СВ^јД^ТЕЛкСТВД. гд- 

КОЖЕ HllkllE рдди нккКПЕ IlOTptBbl при-

9 ЛОуЧИВк СЕ оуслшшитк. CEMNf Гл(дГО“ 

λ )|01|Κ>Υ БЦЕТ1 Bh wiioro ^лдто или 

ДЛкГк I llliKAKk. ТДКОВД1Д БО 1ДВ'к НДЛ\к

12 7/70p1IA соутк II НИ1ЕДИНОГ0 же достои- 

ΙΙΑ СЛОВЕСЕ.

.·>!. ИЖЕ 1ЕДИНО1О ИЛИ ДВДЏИ 11р1ВЕДк
15 евкдктЕЛЕ. Д1|1Е \ит(0рЕЧЕТ’ СЕ И рДС~ 

ЛХОТрИТк Шт(к}дД1Н11Д рДД1 WCTABAEHIim1 

сккдктЕлв. и оувјјств св'кд’ктЕЛкствд.
18 IIE ЛХОЖЕТк 1111 ц(к)с(д)ркСКБ1Л\Б ПИСДНИ- 

ιε α\β Hirk^b привЕСти ε β4α(4)τ ε λ β .

.К. ИЖЕ W rptck Η^ΚΟΙΕΓΟ Ιλ’ΚΛΕΒΕΤΛΒΕ.

21 IIE Л\0ЖЕТк СВ^Д-ктЕЛВСТБОВДТИ НД Hb. 
рд'4вк дц ј е воудЕТк п о д(о )бнд вн н д.2 дц ј е 

ΛΙΙ 1111 Вк'4БрДН1Д1ЕТк СЕ.
24 .кд. Хо ддтдис тео бдвв л\Еждоу н-ккмми 

W ВЕЦЈИ. IIE Cfi-kAiiTEAbCTBOYlETb IIA\b В 

ТОИ Ellllk. сиркчв Пр-кдБ HH-kAVb CO\f-

27 Д111Е1О. ДЦЈЕ СА[БО Н£ СВ’кфД1£ТД WEA С0у~ 

nbp ilHKA СВ-кд^ТЕЛЕСТВОВДТИ ΙΕΛ\θγ.

.ιΓβ . ΟγΕΟ^ΙΙΗ ΗΕ Свкд-ктЕЛЕСТВО^КЗТЕ.

30 ΟγΕΟΓΒ ЖЕ KCTb ИЖЕ IIE IIA\ATb ПЕТИ- 

ДЕСЕТЕ '^AATHHKb БОГДТЕСТВД.
.ΚΓ.3 Ηε СБкд^ТЕЛЕСТВО^ЕТЕ СВОБОЖДЕНЕ!

33 НД СБОБОДИВШДГО И. НН НД с(е1)||Д №ГО.

треба да се појави на суду.

18. Сведочсња [испразна]. и свсдо- 
чења која бивају од мимопролазсћсг. 
нећсмо свагде и свакако. ниједном 
речју држати и састав.Ђати таква не- 
каква сведочења. да не би ради друге 
некс искрсле потребе била услишана 
ово.ме који говори - да узме од онога 
злато или неки дуг. Јер таква су нам, 
очигледно. зазорна и ниједне речи 
достојна.

19. Онај ко једном или двапут доведе 
сведоке, ако се одрекне и расмотри 
због издавања ограничења  сведока. и 
(ако) сазна (њихова) сведочења. не 
може ни са царским писмом друге све- 
доке да доведе.

1

20. Онај ко је за кривицу оптужио 
некога. не може против њега да све- 
дочи. осим ако узрок буде одговара- 
јући2, а ако ли није - забраљује се.
21. Посредник међу неки.ма у пред- 
мету. не сведочи и.м у том поводу. то 
јест пред другим судијо.м ако сс. на- 
равно. не договоре оба супарника да 
он сведочи.
22. Убоги не сведоче. А убог је онај 
ко нема педесет златника богатства.
233. Не сведочи ослобођени против 
онога који га је ослободио. нити про- 
тив сина његовог.

јска .h u i·« износила је 1К(Х) корака. Посгојп рамика нзмеђу кипне/и· и морске чнљс. Енг.и-ска ккинена mil m  је око I.NN м. 
У новије врсмс ми.1>а се односи превасходно на меру удаљености по мору и одговара дужшш 1.851 м.
1-2 пр-кдћстдти h a с о г диц ј н , παραστηναι Patm. 205. Zepi I 3 ум. почетка Сб^д^теакс тва . у Palm. 
205 јс Τάς δέ µαταίους. Zepi τάς µαταίους (= испразнч. за.пднн. бескорисни) I и нема Хил. 466 ! 3-4 
Λ\ιΐΛ\οχοΑΕΐιΐΛ Хил. 466 I 5 к^д-кЈ бкс кде ’ Р. Бскд-fe М. у Palm. 205. Zepi µηδενϊ I 7 н Κκλ ιλ  нема Хил. 
466 110 κκΐ ογ Р С М. Хил. 466 I ιιαιι] ii Хил . 466 i 18 ц^Мд/ркскмлмЈ ц(д)рнскнл\к Р Μ. Хил. 466 
25-26 б тон Kinrli. έν τη αύτη ύποθέσει Patm. 205. Zepi 127-28 w ba с^лљр н и кд . τά δύο µέρη Palm. 
205, Zepi I 30-31 пЕтидЕСЕТк] .л\. С. Хил. 466 I 33 нд с во бо дибшдг о η . κατά πάτρωνος ή Palm. 205. 
Zepi I ум. с(м)нд. y Patm. 205, Zepi παιδύς
1 У o bo m случају смисао глаголске им. w c t abaeiih ie (гр. παραγραφή) нсти је као и глаголске н.м. 
w t (u)iio \-i|j e iiiiie (в . напред стр. 144, нап. 2).
2 Одговарајућим узроком се сматра нпр., према гр. тексту. кад се тужба подносн ради новчаног - 
материјалног потраживаља.
3 У И текст гл. 23, писар дописао на доњој марг. и са одговарајућим анаком упутно на основни 
текст, а пспод тога је бслешка: npicroifiiiiAb бђ \к иадрксовк (Преступио бејах. омрсивши).



,кд. Νί с к 1;л1<'г е 1 1лксткм,'итк мнии 

сми вк'4дрдстол\к двоудЕСЕтоу лктв. ни 

3 ИЖЕ НД AtO.XKCniiAM*  СОуДИ1|ЈИ WCMfJK-

ДЕНкШ. II Н£ НСПрДВЛБ С«.1 ΙΙΛΙΙ BL· ЛК>ДК~ 

склчо тћмницд^ вквржЕнкт. нн иж е  

6 ШБЛИЧЕНВ Б8ДЕТК БКуКЛМч уллто. II ТОГО

рДДН Свкд-ктЕЛБСТКОКДТН χοτε ИЛИ Н£ 

СВ-кд-ктЕЛКСТВОВДТИ.

9 .КЕ. NliCTh AOCTOBiiphllL· Свкд^ТЕЛБ.

ПОВЕлквДТИ Л\ОГБ1 W СВ-кд ктЕЛ СТВ-к.

.К2. ОСОуЖДЕНМИ W 11рклК>БОД'к|ДНИ1 Н£ 

12 СВ-кд-ктЕЛКСТВОуКТК.

.κχ. ()(м)|1К и.'(тн)цоу ни мт (б)цб 

с(м)нОВ11 НЕ СВ'кд('к)т£ЛСТВ8ЕТ11. НИ

15 В ΚΟΕΙΙ ЛК>БО СВОЕИ БЕЦЈ1.
КИ. РДБЕ НЕ СВ^кд-ктЕЛБСТВОуИТБ.

Κ·£. ИЖЕ НД »'ккокгс оуж£ СВ^Д-ктЕЛБ- 

18 СТВОВДВЕ. IIЕ СВ-кд ктЕЛБСТЕОу1£ТБ ПДКЕ1

НД HL·.
.Л. СКБЕскдОВДВБШ2 II СБВ'КОуПИВБ3 W 

21 Bllllt НЕ СВ-кд-ктЕЛБСТВОуКТБ W НКИ.

• ЛД. НИКТОЖЕ НЕ ИСТб^ДЈСТН СЕ. свк- 

Д^ТЕЛВСТВоО НДСЕ ПрИВЕСТИ. Нк ПОд(о)~

24 БД1ЕТ' ПО'4ВДВШЕЛ\Оу НД СОуДК 1ДК0ЖЕ | 

χΟψΕΤΒ СкСТДВИТИ CBOIE ПрдВОСЛОВШЕ.
• Л~В. ВБ’4БрДН1Д1£ТВ CE BL· ^дв^кт^к CEI СВ'к-

27 д1тЕЛКСТВ6ВДТИ. ИЖЕ BL· 'ξΑΒ^Ή H-fc- 

КОИГО ПОДЕПИСДВЕ. И IIE \Х’ТрИЦД££ СЕ СВ'к~ 
Д^ктЕЛВСТВОВДТН. Tb IIE НОуДИЛХБ lECTh

30 WT(0 '^ДКОНД СВ^Д^ТЕЛКСТВОВДТИ. ΒΙιίζ- 

BpAIIIAIETb ЖЕ CE BL· дроууклхк ^Aetl"k 

СВ-кд-ктЕЛКСТКОВДТИ. IIL· И ^ДВ-кЦЈДВДТИ

24. Ие сведочи онај ко је узраста ис- 
под двадесете године, пити онај ко је 
на јавном (тј. народном) суду осуђен 
и није се исправио : или бачсни у јав- 
ну тамницу; нити онај ко, узевши 
злато (тј. новац). буде разобличен да 
је ради тога хтео, или није (хтсо), да 
сведочи.

1

25. Није веродостојан сведок коме се 
могло наредпти за сведочење.
26. Осуђени за прел^убу нс сведочи.

27. Син оцу, ни отац сину, не сведоче 
ни у било којој својој ствари.

28. Роб не сведочи.
29. Онај ко је против некога већ све- 
дочио, не сведочи против њега опет.
30. СаГоворник2 и удружплац3 у кри- 
вици не сведочи о њој.
31. Нико се не обавезује да за себе 
доведе сведочење! (трсба: сведоке), 
него онај ко је позван на суд треба 
онако како хоће да састави своје 
правословље (тј. доказивање права).
32. Забрањује се да у завештању све- 
дочи онај ко је у нечијем завештању 
потписник а не одрпче се сведочити; 
тај се не приморава од (стране) закона 
да сведочи; забрањује се пак да [и] у 
другом завештаљу сведочи. али и да

- кк<рдстолм» С I двадес етк  Р. ,к. СМ. Хил. 466: εϊκοσιν Palm. 205. Zepi I 2-3 ни иж е] н иж е PI4 
η λ ιι] н Хил. 466 ! 5 тћмницоу. φρουρά Palm. 205. Zepi 113 G(u)no (!) P. rp. Υίος 115 своеи] вк своии 
Р С и Palm. 205, Zepi έν ίδίω 117 Иж е изостављен иниц. И у С I оужЕ нема Р. гр. ήδη I 18-19 нд нв 
ПАКм иив. Р122-23 у.м. ЕВ-кд-ктЕднствоСО.у Palm. 205. Zepi µάρτυρας I 24 п о^вдвшелм ј у нд соудв, 
гр. ένάγυντα I по^вдкшол\оу Хил. 466 I 25 прдвослови1£] прдвослдвУе(!) М. гр. δικαιολογίας I 26 c biJ 
c ih Μ. δς Palm. 205. Zepi I 28 и’трицд1Ет с е Μ I 31 BL. και έν Palm. 205; Zepi нема και

' Ово iiE HciipaBAL· c e (rp. µή άποκαταστάς) не исправивиш се односи се на нерехабилипјованог 
осуђеника.
Скг.Ескдовдвии (гр. Ό συνηγορήσας ) овде није обичан саговорник, или бранилац у суду, него 

онај ко речима суделује. односно по.маже у остварељу кривицс, нпр. подстрекавањем. В. напред 
стр. 144. нап. 3.
Облик сввкохпнвк (у гр. έκβιβάσας) означава и извршшиеља.
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II W'l'(b) дроугдго '/,ΑβΊιΤΑ ripHWKpli- 

TATH.

3 .ЛГ. Βκ/,ΙφΑΙΙΙΑΙΕΤ’ СЕ Сккд^ТЕЛКСТЕО" 

ΒΑ’ΙΊΙ HECBpbLHEHbl Bb^pACTOAXb1. H pAGh Η 

ΓΛογχίι. η нкл\в. и ckcbHb. и g ao v-

6 ДПИКВ. II c(bl)llb. ПОДВ ВЛАСТИ1О CblH. 

1ЕГДА WTblJb ΙΕΓΟ WT^b) ИНОГО НАПИШЕТБ 

CE НДСЛ^ДНИКВ.

9 .ЛД. И ПОДВ ВЛАСТИК» CblH. НЕ СК^- 

A'kTEAbCTBOyiETb W HHCAIliiAXb Kb '^АВ^- 

тк пдсл-кдницк.

12 .66. И ПОДК ВЛАСТИ10 CblH. ^АвкфАВА- 

ЈОЦЈОу ПОДБ ВЛАСТИ1О €Μ[ψΕΛ\0χ WT(b)4EK>

11 w WCOBIIO СТЕЖАН^ЛЊ иА\*книи

15 IIE CirkA-kTEAbCTBOyiETb.

.A?.. fIl|JE KTO 1ЕДННОГО 4Λ0β(ΐ)κΑ ΠΟ~ 

ЛОЖЕНИ1Е Bb ПЕЧАТИ lipilHECETb. tlicTb

18 ΙφΗΙΕΤΗΟ CB’kA’kTEAbCTBO 1ΕΓΟ.
Грднв ,k h . w н о с таваен и ип(и)с(коу)пв 

II npE'<BYTEpb.
21 .A. HpUMbTHHUII. H Прочи ЛК1ДИ1Е2! грд-

дд того. пр^длЕЖЕџоу c (be)t o a\o \· 

1Ев(а)н г (е)лИ10. Bb TpE^b 4Λ0Β(1)ΐ|4χΚ

24 COlfAb II H^GpAHHIE ДА TBOpETb ΙΕπ(ΐΐ)- 

c(KOx)nOrt\b. KAbHOyqJE CE IAKO HE ДАНИ1А 

рдди IUI HHbllE llliKbllE Л1ОБВЕ И'<ББрАШЕ

27 ΉχΒ. Hb IAKO В-кдоуЦЈЕ UXb tAKO 

CGOpiIbllE Цр(в)к(0ВЕ СМ[Т'. H ЧИСТИ 

ЖИТИКМВ. H .Λ. λ4τ (0 Bb^pACTOAXb

30 или ВЕЦЈЕ. H IAKO HH Ж6НБ1 HH Д^ТИИ HE 

HAvkuJE. Hb IAKO АЦЈЕ H HAVk КВЖДО H\b 

ЖЕН0\(. 1ЕДНН0у TbKAW» WT^h) A^BbCT"

33 ba K'kcTb. h HE вдовнцох· НИ ж е πογψ- 

завештава и да од другог завештања 
добија.
33. Забрањује се да сведочи онај ко је 
нспотпуног узраста . и роб. и глув. и 
нем. и бесан. и блудник. и син који је 
под влашћу кад је оца његовог други 
писао за наследника.

1

34. И онај ко је под влашћу не сведо- 
чи писаном у завсштању наследнику.

35. И онај ко је под влашћу. завешта- 
ваоцу који јс под очевом влашћу, нс 
сведочи о особној љеговој и.мовини.

36. Ако ко донесе исказ једног чове- 
ка. са печато.м. његово сведочење 
није прихватљиво.

Г'рана 28.
- О рукоположењу еГшскопа и 

презвитера -
1. Свештеници и остали народ2! (треба: 
челници) дотичног града. пред поло- 
женим СвсчТш.ч јеванђеље.ч одлучују и 
врше избор пзмеђу три човека. кунећи 
се да нису ради наплате. ни друге неке 
наклоности изабрали тројицу. него 
знајући их да су из Саборне цркве и чи- 
сти животом. и узраста 30 или више го- 
дина; и да нису имали ни жену ни децу. 
Али ако је и имао. сваки од њих. жену. 
да једну само из девичанства зна. а не 
удовицу. нити пак распуштеницу неког 

1-2 npiiwEp kcTii Хил. 46614 НЕСвркшснмимк СI 9 И нема Хил. 466 I подн влдстнк· смн. у Patm. 205. 
Zepi ό συνυπεξούσιος (= саподвлашћени) 110 b l  нема Хил. 466112-13 ’^ΑΒΐψΕΒΛΚ'ψ« Μ 13 свуцк- 
λ \ο \·] ωγψογ Ρ, С нема I 14 ηµΙη ϊβ ίΛίογ инв. Хнл. 466 I 15 не ск кд^тЕлкствсуктк нема Palm. 
205. Zepi i 19 .κϊι.] двадес ети ii w c maia Ρ I w п о с таваен н . rp. Περί χειροτονίας I 21 ум. прочн 
лгедик!, у Palm. 205, Zepi οί πρώτοι I 22 того нема Palm. 205. Zepi I 23 4Λ0Β(4)ιιίχκ. προσώποις 
Patm. 205. Zepi I 24 соудк] соуди ΡI соудк и и^Брднкк. τό ψήφισµα Patm. 205. Zepi I ткоритк Χιι t. 
466 I 26 ifkKKiK лк >вве] н*ккмк  рлди лн ј бке P C. άλλήν τινα προσπάθειαν Palm. 205. Zepi 27 
Β^ΑογψΕ,ίδόντεςPatm.205,είδότεςZepi 129 ιι нема ΡI .л.] трн дес етн  Ρ131 ккждо н\к нема Patm. 
205.Zepi133 вдовицоу] оудовнц^· РСМ'33-1 пеуцкунеук» С
1 HECBphtUEtibi вк'4рдстолц (гр. άνηβος) је дшлолетмик. односно дечак који није навршио 14. го- 
дину живота. а малолетница је девојчица која није напунила 12. годину живога.
2 Ум. прочн А1ОД11К. у гр. је οι πρώτοι, што значи првацн. челници народа.
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ΕΝΟγΚ lllltrtlk MWpKEMh. Nk II llpABHrtkl1 

рЕКШЕ | '{AKOHkl ΙΙΕ и’т(к)рЕЧЕНСА|ЧО.

3 ,Β. 11ОСТДВЛ1Д1£Л\к1 ΙΕΙΐ(ΐΐ)((κ0γ)ΐ1Β. пнсд- 

НИКМк’ Нр^ЖДЕ ДД ВДАСТк СВОК» Β'Ιΐρογ. 

рЕКШЕ Β^ρογκι Bk ИДИНОГО Б^ОГ^Д, НАПЦ-

6 сдвк ii гл(дгол)ЕТк. ιγ4γλ (αγο λ)ε τ β ЖЕ II 

Д\0л(н)тВк1. И ДД KAkHETk СЕ ННЧТО ЖЕ 

ДА1АТИ. 1111 Вк^вћцМТИ ж е кол\оу ддти

9 ЧТО '<Д ПОСТДВЛЕШК. ДЦЈЕ ЖЕ ЧТО lipt^k 

РЕч(е)||Д1Д БО^ДЕТк. II ТОГДД II BklBblH 

1£1|(и)с(коу)пк И ПОСТДВЛЕИ ΙΕΓΟ 1ЦВрк" 

12 ЖЕТД CE. WT(h) Цр(к)к(к)вЕ.

,Г. ΠψΕ WKAEBETAHk БОуДЕТк ^ОТЕИ 110“ 
СТАВИТИ СЕ 1ДК0 HEIlOTptfikHk. ДД WT(k)- 

15 ЛОЖНТк СЕ ТОГДД П0СТДВЛЕНИ1Е. II Пр^Д"

ЛОЖИТк СЕ НСТЦАНШЕ. T0V ΕΟγψΟγ CMf- 

ПкрНИКМр ИЛИ НЕ ΕΟγψΟγ. ДО СКОЦ- 
18 ЧДНИ1Д трни Л\(-к)с(Е)цк. И Вк^кврднит' 

СЕ ПОСТДВЛЕНШЕ. И ΑψΕ иЉркфЕТк СЕ 

110СТАВЛ1Д1ЕЛ\к1И ПОВИНкНк. ПО '4ДК0Н0Л\к 

21 И ПО прдвилол\к ДД Вк^врднитк СЕ. ΑψΕ 

БО НЕПОВИНкНк WfipkqjETk СЕ. ПОСТДБ- 

ЛЕНк БОуДЕТк. ΑψΕ ЖЕ ПОСТдЦвИТк СЕ 

24 ПрЕ^к рЕЧЕНД1Д. II Тк И ПОСТДВЛЕИ ΙΕΓΟ 
шт(к) Цр(к)к(к)вЕ И'<ВркЖЕТД СЕ.3 ΑψΕ ЖЕ 

КЛЕВЕТНИКк ПрИШкДк НЕ ПОКДЖЕТк 1ДЖЕ 
27 H^BtCTHAk КСТк. ИЛИ WCTAHETk. Д1|1Е 

OVB0 прИЧкТНИКк 1£СТк. КУт(к) цр(к)- 

K(k)BE И'4ВркЖЕТк СЕ. ΑψΕ ЖЕ БО^ДЕТк 

30 Л\нркСКк1 ЧЛОв('к)кк. под(о)вно ДА ΙΙΑ-

КАЖЕТк СЕ.

мужа. него ону која правилима*.  однос- 
но законима нијс забрањепа.
2. Епископ који се рукополаже, нај- 
прс ппсмолг да да своју всру. однос- 
но. Верујем у једнога Бога: написа- 
впш и говори, а изговара и молитве. 
те да сс закуне да баш ништа неће да- 
ти. нити пак обећатн да ће нскоме 
нешто датп за рукоположегке. А уко- 
лико нешто мимо реченог буде, тада, 
и постали епископ и онај који га је ру- 
коположио - да се избаце пз Црквс.
3. Ако онај који ће се рукоположити 
буде оклсветан као нсспособан. тада 
рукоположење да се одложи и да се 
предложи испитивање, при присут- 
ном или одсутном супарнику, до 
истека три мессца, а рукоположење 
да се забрани. И уколико се лађе да 
је крив онај који се рукополажс - по 
законима и по правилима да се 
спречи; ако се, наравно. нађе да није 
крив - биће рукоположсн. А уко- 
лико се рукоположи мпмо реченог - 
ii тај ii онај који га је рукоположио да 
се избаце из Цркве3. Ако пак клевет- 
ник, дошавши. не докаже оно што је 
тврдио, или изостане, уколико је, 
дакле, свештеник - из Цркве да се 
избаци, а ако мирски човск будс - да 
се казни како доликује.

1 imiiAMi не.ма Patin. 205, Zepi I 4 дд ввддстн npi/КДЕ инв. Хил. 466 I 5-6 ндписдвми Хил. 466 I 6 
|'λ (αγο λ)ε τ κ ] γλ (αγο λ)ε Р I 7 клвн етв ж е c e Р I 10 и1 пема Palm. 205, Zepi I 11 п о с тдвлеи ] п о с тавии  
Р, постдвивкш С. 11ОСТАВЛкнии(!) Μ. ό χειροτονήσας Palm. 205. Zepi I 11-12 н^врвжЕТ c e Хил. 466 I 
14 HEiioTptGhiih. rp. ανεπιτήδειος 115 п о с тдвлен и к то г дд иив . Р Μ 116 соуџо^] ίογψογ и Р С М. 
Хил. 466 παρόντος Palm. 205. Zepi I 18 трии] ,г. С I 21 правилоу Р I 24 реч(е)н 1п д С I постдвлии Р 
Μ I 27 и^в кстилв] кк^ в-кстилк Р М

’ Правила су овде црквена ΰραβιυια. позната и под гр. именом канони (κανόνες).
Под пнсAiuiKAih се овде подразумева niicsia (гр. λίβελλος. лат. libellus) као кратак писани сас- 
тач.
' Ту се у Zepi завршава гл. 3. и почиње гл. 4.
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ΓρΑΙΙΒ. .lio·. Ш КОДНКЕЛлк. pEKUIE W ис- 

iiabiie iiiiii

.A. НОДИКЕЛЛО CKA'^A№Th CE. НЕДОСТАК" 

П1ЛГО IJb ’^ΑΒ^τΊί рАЦОуМА ζΑβΙψΑ- 

BIIIEAWIf IIAIIAhIIIEIIHIE.
.Κ. РАХЛИЧИ1Е ЖЕ lECTh ’^ΑκΙίΤΟγ. И ΙΙΕ- 

ДОСТАЕШЕМО^ в' IIIEAAh ΝΑΙΙΛ’ΝΙΕΙΙΙΙΙΟ. ΙΑΚΟ 

кк ^ликтк оуво и н ас л^дн и ка . и подк- 

ПАСЛ-кдНИКА1 ДОСТОННО lECTh ПИСАТ1 II 

длрм II СВОБОЖДЕНИ1А1 2. И ChCTABIIOK3 и 

НОДиСКСТДВПО1Е. Bh НЕДОСТАТКА ЖЕ НА" 
IIAhllElllill. 1111 ндсл-кдникд ни п о двн а- 

СЛ^ДНИКА 11)1 СВСТАВНАГО НИ I IIEChCTA"

1 .!«❖.] двддссггндевстАм РI ш коднкм'^ нема Хил. 466 I коднксл л^] коднкил! I’ 3 кедикм ло] кедикомоњ Р. к$ди - 
ккллоск С М, Хил. 466 I 5 н ап лен кн и к ] н а и с п аенми к С. άναπλήρωσις Palm. 205, Zepi 8-9 иолмисл-кдннкд] 
под(Е)|исл1дннкд кво Хил. 466 I 11 П0д(к)стдвнок Р I шдо с тдтечнаа Хил . 466 I 11-12 кк недостдт кд же h aimeh c h mh . 
у Patni. 205, Zepi έν δέ τω κωδικέλλω 116 нмл^дт Хил. 466 I ижс] кже С i нж* no родву. ό φύσει Patra. 205. Zepi 20 
пр1лож(ни1о C120-21 рАХЛИИлш Χιι.ι. 4661 22 u нема P. Patni. 205. Zepi: 23 w iik c h iia] и-нкснцд роди M. y Palm. 205. Zepi 
ύ δείνα 124 вл^дгг'] водет(!) грешка писара Р, έστω Palm. 205. Zepi ’ мн не.ма Patm. 205. Zepi w h e, ύ δείνα Patni. 205. 
Zepi 125 ,л.Ј тридкетн P126астдвннн) смтмници С, ένσεατοι Patni. 205, Zepi i 27 жс нс.ма P i 32 дци ] ико (!) Р. εϊεε 
Patni. 205, Zepi 133 Ht до шеде кк-<растд. rp. άνηβος
1 Им. 11одЕНАСл4днпкк (гр. άποκληρονόµος) означава особу која је завештањсм лишена наслсдства.
2 Нпр. ослобађање роба. ’ Им. свстдвнок (гр. ενστατον) означава првм по реду степен наследника. како 
је то it објаши>ено одмах у следећој - 3. гл.. али може да означава н саспшв (завештање) у прилог неког
паследника. Сем тога. с ес тавн о к  према гр. ένστασις. значи и:усшанов.ћење. заснивање. саспшв к\и> uctipa- 
««, супротстављање, 1!ротивљење. приГовор, одГивор на тужбу. 4 Под им подкскстдкнок (гр. 
ΰπυκατάστατον) подразумева се други по реду наследник којп заузнма место првог кад овај кн>г неких 
разлога пе постане наследнпк. Објашњсње је дато у гл. 4. ” Облик нккстмнаг« једнаког је значења са
облпком подЕСЕСтдвнок (в. овде нап. 4). ЈДЦ

БИДГО.

ChCTABIIOIE lECTh. liphBOIE ПОАОЖЕ1111№ 

ндслкдшд. СЕ ЖЕ lECTh. ИЖЕ ПО рОДОу 

привдго СТЕПЕНЕ 11АСЛ'кдВ11ИКБ.

Д. HOAhChCTABAENIIIE ЖЕ lECTh. WT^h) 

IIEIlOAOlfOENHIA прввдго ндсл-кдникд нд 

дро\тдго ПАСЛ^ДИК» Пр^ЛОЖЕНИЕ. рдг4" 

Λθγ4ΕΙΙΙΙΙΕΛ\Κ IIACA^AHIE ДАКЈЦЈАГО. 1ДКОЖЕ 

СЕ РЕч(е)т 11 Н'ккто. ДД EOIfAETh л\и 

WHhCHlJA 11ЛСЛ'кдНИКБ. ΑψΕ ЖЕ НИ. ДА 

BOlfAET’ Л\И WHh.

Грднк .Л. W НДСЛ^ДНИЦ^ХБ.

.д. Ндслкдниц|. ИЛИ ChCTABHHII. IIAII 
ПОДБСБСТДВ11И1 Гл(дГОл)к>ТВ СЕ. ΛψΕ ЖЕ 

ПОДБСкСТДВНО1Е ИЛИ ПрОСТО lECTh. 
1ДКОЖЕ СЕ рЕЦЈИ. ΛψΕ НЕ HACA^AHTh AXE-

NE VVIIhCHl(A. ДА БОуДЕТН ШНВСИЦА 
ПДСлкдНИКћ. ИЛИ соугоувв. lECTh. 1АК0ЖЕ 

СЕ. ΑψΕ HACA^AUBh ΑψΕ ЖЕ NE НАСЛ'к~ 

AIIBh WHhCHlJA NE Д0ИЉД1> Bh^pACTA

Грана 29.
- ϋ коднцилу, ооносш) о допуни 

завешСчања -
1. Кодицило.м сс исказује допуна која 
у завештању недостаје мишљењу за- 
веитгаоца.
2. Разлика је пак завештања и допуне 
која у ље.му недостаје. јср у завешта- 
њу је допуштено писати - и наслед- 
ника и поднаследника': и дарове (по- 
клоне) и ослобађања ·, и саставно- и 
подсаставно , а у краткоћи допуне - 
ни наследника. ни поднаследника: ни 
саставноГ ни несастивног .

1
4

*
3. Саставно јесте прво место наслед- 
ника. што ће рећи - онај који је. по 
реду. првог степена наследник.
4. Подсастављење је. пак. преноше- 
н»е наслеђа са првог наследиика. који 
није прихватио. на другог. разлуче- 
њем даваоца наслеђа. као кад би нс- 
ко рекао ово: ..Наследник да ми буде 
тај неко. а ако не. он да ми буде".

Грана 30.
- О наследницима -

1. Наследници се кажу - или саставни. 
или подсаставни. А подсаставно или 
просто је као кад се каже: ..Ако ме не 
наследп тај неко. наследник нека буде 
онај неко“; или је дупло. као што је ово: 
..Ако било наследивши. било пак нена- 
следивши, тај неко умре неодраставши.



О^МрГГК. ДА БО^ДЕТБ НАСЛ*кд11||  I Kh WH- 

СИЦА.

3 .15. ΟχθΛΕΙ|ΙΕΙΙ. ΑψΕ БОуДОуТК МОуЖКСКК
IIOAb ΙΛΙ ЖЕНВСКК. nhCTIfiilllllE CMfTb 

\ит(к) Khc\OAEi|iii\'K ii «ογιριιχκ U’T<0

6 CTpAllhl.
,f. ΠψΕ 1ЕД11НК WT(h) c(bi)tioBb HACA-k-

ДНТК СВОИГО рОДНТЕЛИ. Ι1θρογ4ΑΙΕΤΙ»
9 свокмоу д^дк χρΑίικιιιιιε πριίΒΒίΒΐυιιχΒ1 

ΚΛ\θγ.
.Д. (Ιψί д^кдв оулхрЕтв πρι ο(κι)ιι^ ιι

12 при ΚΗΟγί^χΐι wr(b) иного с (ш)н а .

внмрци ΒΗΙΙΑΟγΤΒ Bb ЛИЦЕ СВО1ЕГО ρο- 
ДИТЕЛ1А. Η κογπκο Cb c(bl)llOA\b СЕ ЖЕ

15 KCTb Cb CBOHAXb CTpbllEAVb НАСЛ-кдЕТБ2 

ИГО. ΒΒχΕΛ\ΛΚ>ψΕ 1ЕЖЕ Х<ЈТ'кшЕ ВВТ4ИЛ\АТИ 
АЦЈЕ БИ BblAb WT<b)ub ΙΙξΚ ΑψΕ Л\оу-

18 ЖВСКК IIOAb CO^Tb. ΑψΕ ЖЕ ЖЕНБСКБ. 

АЦЈЕ САЛХОВААСТНИ COyTb ΑψΕ ЖЕ II ПОДБ 

ВЛАСТИ1О.

21 .Е. ΟχΟΑΕψΕΛΧΒ IIE COIfl|JEA\b. ΙφΙΓ^ΒΙΒΑΙΕΛΜΙ

BbIBAIOTb Bb НАСЛ^ДШЕ tibC\'OAELJJEH. 
пр-кждЕ Bc-k^b co^quixb urr^b) стрднш.

24 CB-kllb ИЖЕ WT<b) T-klxb ЖЕ рОДИТЕЛБ 

рОДИВШЕЈЕ CE БрАТШЕ. В'кдол\0 ЖЕ lECTb 

IAKO И Bb BbCXOAEqjHXb MbCTIfkll lECTb

27 БЛИЖНИИ CTEIlEHEA\b IIE ПрИБЛИЖА1ОЦЈАГО 

CE. ΑψΕ II KEHhCKb IIOAb ЛНЦЕ БО\,'ДЕТК. 

ΑψΕ БО COVTb ВСИ ТОГОЖДЕ СТЕПЕНЕ.
30 KOVIIIIO npil^blBAWTb CE Bb НАСЛ-кдШЕ.

.2. llEfipilCHAIA БрАТША3 И СЕСТри И

BbCXOAEqjHI KOVHHO Iipil^blB A ΙΟ Т11 CE no
33 ρΑΒΙΙΟγ B’ НАСЛ-кдШЕ. II IIE ДАЈОТВ рОДИ"

наследник да будс онај неко."

2. Hiicxodeliii, било да су мушког или 
женског пола. предност имају наспрам 
ycxodehux и оних са стране (тј. побоч- 
них).
3. Ако један од спнова наследи свога 
родитеља, деди свом поверава чува- 
ље оног un o му је Прибитак
4. Ако дед умре при сину и при уну- 
цима од другог сина. унуци ступају на 
име свог родитеља и заједно са си- 
ном, што he рећи са својим стрицем, 
наслеђују2 њега. узимајући оно што 
би узео, уколико би постојао. отац 
њихов. било да су мушког пола или 
пак женског: било да су самовластни 
или пак под влашћу.
5. Кад не постоје нисходећи, позвани 
у наслеђе бивају усходе/ш, пре свих 
оних који су са стране (тј. побочни), 
без браће која су од истих родитеља 
рођена. А нека је познато да међу 
ycxodehuMa предност има ближи по 
степену од онога који сс не прибли- 
жава, било да лице и женског пола 
буде. Ако су, наравно, сви истог сте- 
пена. скупно се позивају у наслеђе.
6. Браћа која нису присна3, и сестре ц 
ycxodehu, скупно се позивају у наслеђе 
на равне делове. И не дају браћа роди-

1 оумртк (!) грешка писара Р. ογΜοΊ; С I g^aet iJ ко дете (!) грсшка писара С I 3 соудЕтн Р I 5 
и οογψΗχκ нема Μ I 7 w t (k ) с (м)н о вн . у гр. των παίδων I 8 пороучдктк, у гр. προσπορίζει I 9 
Хрднкник. у гр. τήν χρήσιν I iipiiGMB ιυιιχιΛ οκιβ ωιιχΒ Хил. 466 119 ж е нсма Хил. 466 I 23 ίογψΕχκ 
Р I 25 крдтпо Хил. 466 I 31 Не iipiiciiau. гр. Οι αµφιθαλείς I 32-33 вв насл кдик по paBiioip инв. Р 
Μ I 33 HE ддктк] ΙΙΕ ΛΑΑΟγΤΒ Μ I 33-1врдтгд рОДИТЕЛ1£Л\11 CBOHAVL· инв. Хил. 466

В. напред стр. 102. нап. 1. Овде је реч о добити од наслсђа.
У С недостајс текст од рсчи ндсл-кдЕтк до тдковшк врдтик у гл. 9. 
Под НЕприснди врдтшд подразумевају се нерођена δραΙια.
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TEAEAlb CBOIIMh ΒβΑΤΜΙΑ г(оСПОд)вСТВА 

ΙΙΑ ПрИЛО^ЧИКШЕ СЕ ИЛ\Б ЧЕСТИ Шт(0 

3 НАСЛ'кдШД СКО1ЕГО БрАТА. Д1|ЈЕ И ПОДк

БЛАСТШО ш(т0ЧЕ1О Д1|1Е И CAASOBAACTbllb 

irklllE.

6 .7,. ΒίΚχΟΑΕψΙΙΛΙΒ 110 родоу ΕΟγψΕΜ’ 

ВБСКОНЧДВШАГО СЕ. и врдтии присц-ки.

II Д'ктЕЛ\11 врдтд присндго ιιρ-кждЕ скон-

9 ЧА1Ш1АГ0 СЕ. ВСИ lipil^LIKAlOTL· СЕ НД lip-fc- 

ISTIIIE1 нлсл кдшд ΙΕΓΟ. ДЦЈЕ И ЖЕНВСКВ IlOAb 

л/м II AlOl^bCKh соут'. I | II оуво БрДТШЕ Д^-
12 ΤΙΪ ΕΚχΟΑΕΊΈ EL· СВ01ЕГ0 Ц|(тк)цА A\k~ 

СТО. И Eb^EAlAIOTh 1ЕЖЕ χ'ΟΤ^ΙΙΙΕ БЕ^И- 
Л\АТИ Шт(в)цБ ΙΐχΚ АЦЈЕ БИ BblAb ЖИВВ.

15 .i:. ИЖЕ WT(b) Т’к\'ЖЕ pOAHTEAb. ρεκ- 

LUE WT(b) 1ЕДИН0Г0 П’(тб)цА И Л\(а)“ 

т (е)рЕ рОЖДВШДМ СЕ БрАТШД. IipbBblH

18 liA\'li!OTb 4Hllb 1ЕЖЕ НАСЛ^ДИТИ СВОКГО 

БрАт(д). IIIIOII ВрАТИИ пр-кдЛЕЖЕЦЈИ ИЖЕ 

IIE COlfTb WT(b) 1ЕДИН0Г0 м(т0ЦА И

21 л\(а)т (е)ре . шбдче ац ј е соут' д-кти 

ДрОуГАГО Брдтд ΙΐχΒ ИЖЕ Шт(0 ИДИНО" 

ГО и’(тв)цд II л\(а)т (е)ре . и ти коупно

24 llpir^blBAlOTb CE. СЕ ЖЕ lECTb БрДТИГД И 
Д'кти присндго врдтд. II IlOTOMb СКОН- 

4ΑΒΑΙ0ψΑΓ0 CE ll^b О^БО БрАТА WH^b

27 ЖЕ CTpbim.2 БрАТША ТАК0ВА1Д. СИр^ЧВ 

ТОГДА ШТ(0 ρΑίζΛΗΜΙΙΒίχΒ рОДИТЕЛВ рОЖ" 

ДША1А СЕ БрАТШД ΙΙΑίΛ^ΑΟγίΟΤΒ О^МКр'" 

30 ШАГО БрДТА.
.·£. ίΙψΕ КТО CK0H4AIETb СЕ HAlblll БрА" 
т(д) Шт(0 ρΑίζΛΙΙΜΗΟγ рОДИТЕЛ1О. И c(bl)" 

33 tlbl IIAlblH WT(b) брат(а) иж е w t (b)

тељи.ма својим власнипггво на делу 
који им је припао из наслеђа свога 
брата. било да беше под очевом 
влашћу. било да и самовластан бсшс.

7. Усходећи по роду ономе који је 
скончао. и присни браћи и деии при- 
сног брата који јс ранијс скончао - 
сви сс позивају на преузимање њего- 
вог наслеђа. било да су женског пола 
или мушког. Наравно. и деца браће 
ступају на место свога оца и узимају 
оно што је требало да узме отаи н>и- 
хов уколико би био жив.

1

8. Оии који су од истих родитеља. 
односно од једног оца и матере ро- 
ђена браћа. први ред п.мају у то.ме да 
наследе свога брата. испред друте 
браће која нису од једног оца и 
матере. Међутим, ако постоје деца 
другог брата њиховог. који је од јед- 
ног оца и матере, и та се скупа пози- 
вају. што ће рећи - браћа и деца при- 
сног брата. и пото.м(!) (треба: ни 
имовину) скончалог њиховог брата. 
стрица пак њиховог. [Ако пак не пос- 
тоје браћа или децар такве браће. то 
јест (постоје) браћа од различитих 
родитеља. тада (ови) наслеђују умр- 
лог брата.
9. Ако сконча неко ко има брата од 
различитих родитеља (тј. полубра- 
та) и има синове од брата који је од

1 г (о с н о д)н с т ка] бо г дтмтва  Хил. 466; у Patm. 205. Zepi τήν χρήσιν I 2 придоучик ши а Р М. Хил. 466 
3 срдтд с во ег о  инв. Хил. 466 I 6 БксрдЕШЕмк Хил. 466 I no родоу. ύκύντων Palm. 205. Zepi 7 ккско- 
нчдвшдго с е] оускончдвшдго « М, Хнл.466 1 9-10 нд... κ ιό . εις την αυτού διαδοχήν Patm. 205. Zepi 
πρ^κτιικ] ιιρΪΕτίΕ Μ 111 и1] дц ј е ιι Ρ Μ. Хил. 466; καν Patm. 205. Zepi I ιι; нема Patm. 205. Zepi I и ογ- 
ι;ο] ιι во Ρ Μ. Хил. 466: rp. γάρ I врдтм Хил. 466 I 11-12 вкхо дет к д1тк инв. Р 13-14 бк<ид\лтн ] и- 
Αΐΐτιι Хил. 466 I 15 τίχικε] τίχκιΚΑε Ρ Μ I 15-17 рЕкшс.. л\(д)т(0ре нсма Patm. 205. Zepi 17 ро- 
ждкши с е Μ I 19-21 нж е... и л\(д)т (е)ре , προκειµένων µή δντων αµφιθαλών Patm. 205. Zepi 22 н\к 
иж е] ιιχι> ж е Ρ М. гр. αύτών 125 ум. ιι потоли». y Patm. 205. Zepi εις τά 127 г>рлтшл тдковдгл. αδελφών τοι- 
ούτων (ген.) Patm. 205, Zepi 1133 Брдт(д) нема Хнл. 466133-1 w t (b) кдн но г о  1и(тн)цд. гр. οµοπάτριου 
1 иркктик (гр. ή διαδοχή) је, у ствари. 11рејемство. односно правно следбеништво. В. наиред 
стр. 76. нап. 1.
2 [Ако пак не постоје браћа или деца) додато према Patm. 205. Zepi: εΐ δέ µή ϋπεισιν αδελφοί ή 
παϊδες.
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30
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КДИНОГО и'(тк)цл I II кдинок л\(а)т (е)- 

ре. того врдтд чеда пркждЕ w h o io  врд- 

ТА IIO4HTAK>Tb с е кв идсл'кди1Е иго. иво 

wr(h) ТО10ЖЕ рОДИТЕЛК» СТрМККЕ. 4bCTb~ 

iiiiiuiE οογτκ Εογηιιιχκ wir(b) рдхличноу 

родитЕлк» врдтшЕ дктии. в-кдолхо ЖЕ 

ИСТК 1ДКО ΑψΕ врдтшд IlpHCHAIA НЕ воу- 
доутв ни дкти TAKOKblK врдтшЕ. то- 

ГДД ИЖЕ и.’т(к) рД'4ЛНЧНС>Х рОДИТЕЛК» врд- 

ΤΙΙΙΛ НАСлкдОу|0ТВ ИЖЕ Wt (k ) 1ЕДИН0ГО 

рОДИТЕЛ1А СОуЦЈАГО HAXb БрДТД.
.1. П1|1Е врдт(д) ΙΙΕ BMfAETb ни врдтшд 

ж е д^кттцд. прочии. нж е w t (0 с(т)рд- 

Hblll СрОДНИЦИ ΠρίΒζΒΙΒΑΙΟΤΒ CE Bb НА~ 
СЛ-кдПЕ. ИЖЕ CTEIlEIIEAXb О^ВО СМ(ЦЈЕ БЛЦ- 

Ж ШЕ. АЦЈЕ И ΑΧΝΟζΗ WBpilJJOVTb СЕ ТОГО 

СТЕПЕНЕ ΕΟγψΕ. рАВНО ВСИ ΙΙΛΕΛ^ΑΟγίΟΤΚ. 

,ΑΙ. ΠψΕ и.’т(в)цв В^НО1 ДДИИ СВ01ЕИ ДВЦЈЕ- 

рн. CBil|JAIETb ДОВОЛ НОХ bk it h  ддноллоу 

'<Д HIO Β^ΗΟγ. Ii IIE HAxiTIi IEII ЧЕСТИИ 

Wt (b) HACA-kAHIA ΙΕΓΟ. II IIE ТВрВДО CE 

CBiqiAHIflE. IIE ВВ'4'врД11ИТ' CE 11ДСЛ1ДИТИ 

ДВЦЈИ EE<b γ^αβ4τ α ΙΕΛ\θγ ΟγΛΜίρΑΙΟψΟγ. 

СО^ЦЈИ ПОДБ ВЛАСТИ1О СТДр^ИШИИ CBOIEIi 

врдтии. sino в‘ число2 вн о с ец ј и н .

.В~1. Пр'кжДЕБрАЧ11В1И ддрк 1ДКОЖЕ Bino 

ПОд(о)вА1ЕТБ В'ЧИСЛО ВНОСИТИ. ΒΕίζΚ '<A“ 

BiTA СКОНЧАВШОГ СЕ. ДДВШЕЛ\01( ΙΕΓΟ. ΑψΕ 

Л\(д)тИ lECTb ДЦЈЕ ЖЕ Wr(b)ljb. ИЛИ 

IliKTO шт(ћ) ВЕСХОДЕЦЈИХК ПО родо\(·. 

ИЛИ Kb \ν(τ01|θγ ИЛИ Kb л\(д)тЕри.

.п. И ΓΛ8χωιι. и iiiAXbin. AOBpi CbC- 

TABAIAIOTb CE Bb НДСлкдШЕ.

једног оца и једне матере (тј. с ј шо - 

вце), деца тога брата се пре (деце) 
онога брата убрајају у његово наслс- 
1)с. Јер стричеви од истих родитсља у 
предности су од деце која су од браИе 
различитих родитеља. Позпато је 
пак да уколико не буде присне (тј. 
рођене) браће, ни деце такве браћс, 
тада браћа која су од различитих 
родитеља наслеђују онога који им је 
брат од једног родитеља.
10. Ако не буде брата, а ни братове 
деце. остали који су са стране (тј. по- 
бочни) сродници позивају сс у насле- 
ђе; они, наравно. који су по степену 
ближи. Уколико се и многи нађу да су 
истог степена - сви равно наслеђују.
11. Ако отац, дајући вено  својој кће- 
р„, уговори да ће вено дано за њу бити 
довољно, и да она нсће имати део од 
његовог наслеђа, тај уговор иије чврст: 
не спречава се кћер да наследп кад он 
умре без завештања; будући да је под 
влашћу своје старије браће. вено. наи- 
ме2, уноси (тј. вено се урачунава у 
имовину).

1

12. Предбрачни дар треба да се као 
вено убраја кад без завештања сконча 
онај који га је дао, било да је мати. би- 
ло пак отац, или неко о ј ј , ycxodehux по 
роду - било наспрам оца, било на- 
спрам матере.
13. И глуви и неми исправно се укљу- 
чују у наслеђе.

1-2 кдинок л\(а)т <е)ре . гр. οµοµήτριου I 2 того] тогдд Хил. 466 I того врдтд чедд . гр. οί 
τεκνάδελφοι I 2-3 врдтд иема Р Μ I 4 то к >ж е] то к >ж де Р М. Хил. 466 I 9 рд^личник» С i 13-14 
с(т)рлнмн конј. према Р С ΜI 14-15 вк насл-кд1к] вк сл!дик (!) С, Palm. 205, Zepi нема 116 того 
τοΰ αϋτοΰ Palm. 205; Zepi нема I 17 вси нема Patm. 205. Zepi I 18 ддки] ддк С I 19 свв ^рдктв М 
(и даље) I ддномоу] дддхоу (!) грешка писара Р I 20 ки нема Palm. 205, Zepi I 24 ум. стдр4ишии] 
CTApiiiunH Р С М. у Patm. 205. Zepi µείνασιν I 25 в’ чисдо не.ма Patm. 205. Zepi I B iiocEtpuii, у Palm. 
205. Zepi συνεισφέρουσα (односи се на кћер) 128 ддвшоулхоу СI ддвшомоу Хил. 466130 по оодмг 
нема Palm. 205. Zepi I 32 И нема Хил. 466 I 32-33 свстдвлмктв c e С ‘
‘ В. напред стр. 11. нап. 3.
■ Иако на овом месту нема у гр. речи в число. има је, међутим. на други.м местима као έτπ (и 
έν) σχήµαπ. што у српсл. одговара облику в' чи с а! у значењу: у облнку. у виду, у положају, 
нииме. али и у смлслу yopujiuba. урачунавчња, придодавања, нпр. ίο в’ чисдо в'носитн.
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л. л.ЗО5а 30

,Д1. ИЖЕ 7,ДВ'ктОАМ1 нрилоучд-

ιο ι|1λ ια се НАСлкдннкбу. н е ткоретк нд- 

кости. (дко ж е с е Αίµε и^гндик воудетк 
или '4ДТ0ЧЕ1Љ по ’4дв’ктгк. и пдкм вв^- 

BpATHTb СЕ.
,εΊ. '.'врндс· lECTb Св(сТд)вЛЕ111НЕ. ΑψΕ 

11Л\Е НДСЛ-кдНИКА flE рЕЧ^Тк СЕ. !1ћ ИСНО" 

вкдкно вкдетв по^нднше.1

АСЛ'кд||||цИ [|рдВЕД110Л\0^ соутв 

прк|Ел\ници. ii дц ј е iie рд^д^литв ил\в 

'4AB'kl|JAEhll!. рдвно Iipil^blBAIOTb CE ВСИ II 

llp!ilEA\AIOTb.
.χϊ. Η ΠΛ^Ιΐ’ΜΙΙΚΒ НДДЕЖДЕ рдди ΒΒΙζ" 

врдцЈЕНша доврк п ишет к с е . н ас л^д- 

IIIIKb. II рАБК ΙΕΓΟ. И АЦЈЕ Bb^BpATHTb СЕ 
IipilIcAAAETh НДСЛ^ДШЕ.

.Η!. '..ΑΠΙΚΑχΒ ТЕ НДСЛ^ДНИКА. И ПО~ 

T0A\b вкств EbICTb ГДКО Tbl оулхр^к. 

в‘торВ1И '^двктв ΙΙΑΠΙΚΑχΒ СИЦЕ pEKb. 

ПОНЕЖЕ 1ЕГОЖЕ XOT^b НЕ ΕΕΪζΛΧΟΓΟχΒ 

илгктн ПАСЛ'кдНИКА. ДД Б0\'ДЕТ' л\и 

ШНСИЦА НАСлкдНИКБ. ПО Л\О1ЕИ О\[БО 

Β0ΛΙΙ. Tbl пр кждвни воуди НАСЛ^ДНИКБ. 

II ДАЕДИ ΕΟγψΕΙΕ Bb ξΑΒ^τΐ ДАрМ.

1АК0ЖЕ IECII Bb HEAXb IIAIlHCAtlb.

,<М. 6ГДА CKOHMAIETb СЕ Л\0уЖБ ИЛИ 
ЖЕНЛ EEI^b ’^ΑβΐτΑ. II ΗΙΙ 1ЕДИНОГО ЖЕ 
ШТ(0 ΕΕΕχΟΑΕψΙίχΕ ИЛИ Wj(b) ΕχΟΑΕ- 

1|1ΙΐχΚ. ИЛИ WT(b) ΕΟγψΠχΕ WT(b) CTpA~ 

II bl. ΙζΑΚΟΙί’ΐΙΑΓΟ ИЛИ рОДНДГО || NE HAVfc“ 

СТД Iip-klEMIIHKA. ТОГДД AVfc^b Bb BCELfk- 

ΛΟ ЖЕНШ CBOIEIE Iipil^blBAIETb CE HACA-fc-

14. Оно п г г о  ce y међувре\1ену заве- 
штања догоди. наследнику штету не 
прави. као што је то - ако буде изг- 
нан или заточен после завештања и 
опет се врати.
15. Чврст је састав (тј. завештање) 
ако сс име наследника нс каже, нсго 
исказано буде ибележје'.
162. Наследници су по праву преје.м- 
ници. и ако им завешталац не поде- 
ли. равно се позивају сви и наслеђују.

17. И заробљеник се. због (постоја- 
ња) наде повратка. исправно пише за 
наследника: и љегов роб. те ако се 
врати - добија наслеђе.
18. Записах те за наследника. а по- 
том бн вест да си умро: друго заве- 
штање написах, рекавши овако: 
..Пошто онога кога хтедох. не уз.мо- 
гох нмати за наследника. наследник 
да ми буде онај неко. По мојој вољи, 
дакле. ти пређашњи буди наследник 
н дај постојеће у завештању дарове. 
као да јеси у њему записан”.
19. Када сконча муж или жена без за- 
вештања. а никога од ycxodehux или од 
Hiicxodehiix: или од онпх који су са 
стране (тј. побочни); законског или 
родног прејемника немађаху. тада се 
муж позива на свеукупно наслеђе сво-

1 '4дв ктол\к нема Palm. 205, Zcpi I 1-2 прикл1ОЧД1<»ЦЈАА с е Хил . 466 I 2-3 h e творЕтв пдкостн. ού 
βλάπτει Palm. 205, Zepi I 6 с н(с тд)влен и к конј. према Р С М, y Palm. 205, Zepi ή ένστασις I дц ј е , y 
Palm. 205, Zepi εΐ και I 8 πο^η λ ιιιιιε ]ιιο ^βαη ϊε  Хил . 466 I 10 iie нема C: Patm. 205, Zepi нма - µή 11-12 
вси ii npHKMrtWTh нема Patm. 205, Zepi I 13 .si. (!) Μ I 15 вв^крдтнтк c e] iie вк^ врдтнт c e 
C, ϋποστρέψη Palm. 205. Zepi I 17 ,ιΓι.] ,φ. Μ I 16 нлсл-кдп ιιρΪΕΛ\Αΐ£ΤΗ инв. Хил. 466 I 20 к г о ж е] 
еж е М. ov Patin. 205, Zepi I 22 и’н'сицд гр. ό δείνα I 24 ωγψΗΚ Р Μ I кв ^дв кт1» соуцЈИК инв. С ' 25 
вк HEA\b] вв H№Mb ндсл^дникк Хил. 466 I 26 .<4.1 .ш. Μ I 30 или] лн С, ή Patm. 205. Zepi ι 32 
свокк нема Patm. 205. Zepi
1 ιιο'ζΐΐΛΐιιικ (rp. γνώρισµα) је обележје. односно епољни знак по којем се неко лице или ствар 
видно препознаје п разлнкује од других.
2 У М гл. 16. је у саставу гл. 15, због чега су даље ύρ. гл. за један мањи.

153



дик. и ж енд ЛХОуЖА свокго дд нрки- 

Л\ЛЕТк.
3 .К. ПИСАТИ Л\ОЖЕЛ\к НАСЛ-кдННКМ. СЕ 

0^*БО  СВОБОДНКНЕ. С£ ЖЕ рДБК1. Н рАБМ НА“ 
НЈЕ. II »Е1|1Е ЖЕ И ЧОуЖДЕИ. IIK Н БЕС (с)вО-

6 БОЖДЕНИ1А рАБНК СБСТАКЛЕНШЕ ТКрКДО 

КСТК. НЖЕ II КрОЛ\к СБОБОЖДЕН1ПА ПНСД- 
НДГО IIA\b. НЕВК'<БрЛ1|'НО Bb ΙΙΑΕΛΪ,\ΙΙΙΕ ϊζΟ-

9 KETb.
.КД. PaSKI ΛΧΟΓΟγψΙΙΐε IIAIIIICATII CE HA- 
СЛ*кдННКБ1.  Л\ОЖЕЛ\К IIIICATH НАСЛ^ДНИ-

12 Khl. рАББ БО WT<0 ЛИЦА г (о )с(пОДи)нА 

СВОКГО HAVATb '<АвктА ΙΐρΐΙΧΜΒρΙτΕΙΙΗΙΕ.

.КВ. 11ε БСЕГДД ΚΤΟ СВОНГО рАБА ДД ΗΕ (!)

15 IlHUJETb CbCTABIIAfO1 НАСЛ^ДНИКА ТВрВДО.

Ilh НИ ПО СВОБОЖДЕННИ. 1АКОЖЕ W ΤΑΚΟ- 
в-кл\к д-кл! ρεψιι. ндложи ickKbiii л\о\гжв

18 ΚΛΕΒΕΤΟγ HA CBOIO ЖЕНО\' Гл(аГОл)е IEH. 

Cb CBOHAVb pABOAVb IipiiAIOBhl ТВОрИШИ. 

Η ΚψΕ HE СКОНЧАВШО^ СЕ СОуДНЦЈО\(
21 РЕч(е)|1Д1Д ЖЕНА I О\'Л\НрА1ОЦ1И реч(е)н аг о  

рАБА ПО СВОБОЖДЕННИ ПОСТАВИ НАСЛ-кд- 

НИКА ПО слхркти ЖЕ IEIE Bb^HCKAHHIE 

24 BKICTb Αψε твркдд COVTb С^ТАБЛгНА1А.

II ^АКОННИЦИ ПАПИСАШЕ рДБА СОГЦЈА И 
ΠΟΒΙΙΙΙΗΑ Iip^AIOBOA^IAIIHIO. HE Bb^A\O"

27 ж етк ^AB'kTOA\b своводити с е . пр-кждг 

скончднит соуднцЈоу w t (k ) τοιε ΐΕΛ\ογ 

г(оспо)ждг. ижг ιακ ο п о вин  н а εογψιι το-

30 a\o v np-krpiimHHio ииклЕвгтднА вмстк. 
ИКОЖЕ ογεο И CbCTABIIOK w тдков-кл\к 

ΒκίΒΐίΐεε рдв-к. всдкого о^твркждгним

33 KpOA\1i KCTb.

je жене; и жена мужа свога да наследи. 
20. Пнсати за наследнике можсмо, да- 
кле: једно - слободнс. а друго - робо- 
вс, и нашс робове. а још и туђс. Али и 
без слободе роба састав (тј. завешта- 
н>е) је чврст, који (систив) и мимо 
слободе, неометано записаног, зовс у 
наслеђе.
21. Робове који се могу записати за 
наследникс - можсмо писати за на- 
следнике. јср роб од лица господара 
свога има (ужива) предност (по осно- 
ву) завештања.
22. Није увек чврсто кад неко свог 
роба пише за основног иаследника, 
али ни по ослобођсњу (његовом), 
као што је, рецимо. у оваквом пред- 
мету: Муж неки натовари клевету на 
своју жену. говорећи јој: ,.Са својим 
робом чиниш прељубу". И док се су- 
ђење још није завршило, речена же- 
на, умирући постави рсченог роба. 
по ослобођењу, за наследника. А по- 
сле њене смрти настаде испитпвање 
- да ли је чврсто оно што је са- 
стављено (тј. завештано). 14 правни- 
ци написашс: „Будући да је роб крив 
за прељубочинство, не може се заве- 
штањем ослободити пре него што се 
оконча суђење наспрам те његове 
господарке која. као крива за нсто 
прегрешење, би оптужена. Тако је, 
дакле, и састав, настао за таквога 
роба, лишен сваке снаге“.

1

1 скокго нема Palm. 205. Zepi I дд нема СI 3 .к.] .<4. Μ I наслкдникд Р I 4 се] се же Хил. 466 I 5 
ч»жднк Р М. Хил. 4661 вес ] к т >с е Хил. 466 17 иж е] кж е С. ήτις Patm. 205. Zepi I 7-8 нисандго ил\к, 
у Palm. 205. Zepi γραφένταςαυτούς (мн.) 110 .кд.] ,κ. Μ I мо г о^ц ј ее Хил. 4661 с е нема СI 14 ,кв.] 
.КА. Μ I свок рДБМ Р. τόν ίδιον δοϋλον (једн.) Palm. 205. Zepi I 14-15 ум. дд ιιε (!) п ишетк . у Palm. 
205. Zepi γράφει I 24 скстдвлЕНди Ρ Μ. τά τής ένστάσεως Palm. 205, Zepi 1 25 и2 нема Р С М. Хил. 
466: Palm. 205. Zepi и.ма - καϊ I 29-30 тол\оу w k aek et ah h io пр^гркшЕншд г.мс(ти) инв. С I 30 

nplrp-iiUlEIIIIIA С I WKAEBETAHHIO С

В. напред стр. 149. нап. 3.
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.ι:ϊ·. /Ндти лкжно слишдвши воинд с(м)- 

НД СВО1ЕГО скончдвшд с е . ндслкдникд 

3 iniero ндписд. ее^емлет ’ ндсл-кдии
с(м)|Њ. II ДА1ЕТН ддрм И СВОБ0ЖДЕНИ1А.1

Грднк .ЛД. W OyCTpOIEIIHII.2

6 .д. Оустрд|дк>т’ с е . ЛМ1НШЕ соуцЈЕ дкоу- 

AECETOlf II ПЕТИ л11ТК Bb^pACTOMh. НД

·’«·’" ПрОДДНШЕ lf\'L· '4ДЛОГК1 Wt (0 ΕΒΟΙίχΒ II 

9 ^АИЛХОДДВЦБ. ThKAVO AI|JE CH)(K 1А'(т1»)цБ

'^ΑΛΟΓΟΙ '4ДИЛ\ОДДКЦЕЛМ1 ДДЛБ БОуДЕТБ. Д 

IIE ти сдлхи.
12 ,п. ПЕ BL Вск^Б КН1ИИ ОуСТрД1Д10ТК СЕ.

HL· ВК ПИ\'’ЖЕ Wt (e) СЕБЕ ИЛИ №т(к) ДрО^" 

ΓΚίχΐϊ 11О’41»1ВД1ЕЛ\И ? ИЛН НЕ с теж деше или

15 ПОВППНИ СТВОрШЕ СЕ.

.Г. ЕСВрћШЕИДГО ВВ^рДСТОМБ НЕДВИ"
ЖПЛ\01Е ИЛгкнШЕ. рЕКШЕ СЕЛО ИЛИ ИНО

18 п кчто ТДКОВО. AOEpii ПрОДД1ЕТК СЕ сво- 

ΙΕΓΟ рдди ΙΕΜΟγ ДЛЕГО^. ИЛИ о(тк)чД рД" 

ДИ ДЛ1»Г01[ ИЛИ Л1ОДБСКДГО. 1ДВ1 ЖЕ IECTL·
21 1ДКО lipil lABhCTEbll^AMs СОуДИК WT^h)- 

рЕЧЕПИИ.
,Д. AOEpt ВКг4ВрДЦ|(д)к)ТЕ НЕСВрКШЕНИИ 

24 В1ч’4рДСТОЛ\Е. 1ДЖЕ Пр-клЕСТИК» г^лк про-

ддше пристдвници Ιΐχΐι.
,Ε. ΠρίΐχΟΑΙΙΟΙΕ ΙΙ^ΚΟΙΕΜΟγ CTpOIEHHIE. 

27 ΠρΙίΛΛΓΛΙΕΤΒ СЕ НД НАСЛ-кдНИШ ΙΕΓΟ.

.2. ίΙψΕ И рЕЧЕТЕ СЕБЕ БОЛШД МБНШНИ
ПО npirthCTHH. ни л\бн 'шии н е мрстро-1 

30 IEIIU SOlfAETh.
.2Ј. А\НИИ СБ1Н рЕЧЕНАГО EptMEHE. ΠΟΛΜΙ" 

Л0ЕДНН1Д ЕБ'4рДСТ0\· ПрОСИВБ. Л\0ЖЕТН 
33 Пр^ВрДТИТИ 1ЕЖЕ ПрОДДЛБ БОуДЕТК.

23. Мати лажно чувши за војника. 
сииа свог. да је скончао. другог напи- 
са за наследника; наслеђе узима син 
и дајс дарове и свобожденија1.

Грана 31.
- 0 Н11()ОКН(1()1Г -

(тј. о обештећењу и реституцији)
1. Обештсћују се они који су узраста 
мање од двадссет и пет година, за про- 
дане њихове залоге од стране сврјих 
зајмодаваца, само ако отац њихов буде 
дао залог зајмодавци.ма. а нс они сами.
2. Не обештећују се млади у свему. него 
у ономе што сами - или од других пози- 
вани3 (треба: изГубивиш), или не сте- 
кошс. или посташе окривљени.
3. Непокретна имовина оног ко је не- 
потпуног узраста. односно поље. или 
друго нешто тако. исправно се прода- 
је због сопственог му дуга. илн због 
очевог. или јавног дуга, а јасно. са јав- 
ном одлуком судије.
4. Исправно они који су иепотпуног 
узраста обарају оно што преваром 
лоше продадоше њихови старатељн.
5. Припадајуће некоме обештећење 
преноси се на љегове наследнике.
6. Ако и каже за себс да је већи (тј. ста- 
рији) онај ко је мањп (тј. млађи). са прева- 
ром. ни као мањи неће бити обештећен.
7. Онај ко је мањи (тј. млађи) од 
реченог времсна може. затражив- 
ши помиловање (на рачун) узраста.

1 ,кг.] .кв. Μ 14 te нема Р. гр. има - και 15 .λ α.] τριίΛίατιι н ирккд Р I 6-7 дв^дкстс^ н пгти] двддкггк н ικτκ Р. 
.ке. С М. Хил. 46619 тккмо нема Patm. 205. Zepi 113 ιντ(ι>)] вк Хмл. 4661 14 кк ннуже. εν οΐς Patm. 205; έν rot; Zepi I 
ум. ιιοχωκΑΕΚΛίιι. y Patm. 205, Zepi άπολέσαντες I не стеждвшс] не с тс ж акмн  С115 ικ έ ιι н и ] ιιο λ»κ η η ι>ι Хил . 466 i 17-1S 
рекшЕ... тдково нема Palm. 205. Zepi 118 н4чт«] что Р ί 19 длкгд Хил. 466 I 20 длкгд Хил. 466 : икк жс кстк y Palm. 
205, Zepi δηλονότι I 21 πριι] npk Ρ I 24 шке] еж е Хил. 466 I 26 >скк»кмеу] hIk o mo v PI строкннк] строник (!) грешка 
писара СI 27 пр-клдгдггк « нема Хил. 466 I нл нема С М; Palm. 205. Zepi нма - ε.τι 1 28 сни] ct Ρ 29 нн нема С. у 
Palm. 205, Zepi ού δέν 131 рпшдго вр-клаш нема Palm. 205. Zepi i 31-32 п о лимс ван н к P. y Patm. 205. Zepi συγγνώµην 
1 cBouomAtiuiu (rp. τά ελευθέρια, лат. liberalia) cy счешкочине. односно праановања и чашћаван.а иоводом дана 
ослобођења tu ропства нли друге неке невоље.
- Вишс значсња има глаголска им. вуетрокннк. као нпр. уредиши. напрачииш. ибрадити. посшавити. ΐΊΪιβυ- 
рити. yciTiiiHoiiinHu. јер је употребљена за гр. речн: οικονοµάν, περιποιεΐν. διασκεύαζαν, δηµιουργεϊν. και)ι- 
στάναι. a у овом случају одговара гр. им. άποκπτάστασις у значењу <>0еинпс/1енч1. надчкниде. односно ччси.·· 
сишчљиња iijiii βραίιαιι,ιι ствари у пређашнч· стиње. што је у ирчву познато под нменом ра тишуцијч (лаг. 
restitutio). В. напредстр. 109, нап. 1.
’ Понмаше садржине ове 2. гл. је отежано због тога што је гр. партнцип άπολέσαντες (- изгубивши) за.мен,ен 
речју по^шдкмн. ιςς
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пр-ћждс CKOII ЧАНИ1А «днного л4та 110 

ДКОКДЕСЕТФ^ >1 IIETH ftliTK. ТАКОЖЕ И 

ИЖЕ 7,лк KCAfllHAK БО\'Д£Тк ΙΙΛΙΙ (ЦЛХ^- 

ННЛк. МОЖЕТк ВБ^КрАТИТИ ПрОДАНОН. II 
Bk^HMATII IIAKkl ifknoy. пр^кжде скон- 

ЧАНН1А рЕЧЕНАГО Вркл\£Н£. Ск ЖЕ 11рН~ 

EklTKk II НАСлкдННКОАХк ΙΕΓΟ Пр’к\'О- 

ДИТк.1 AljlE ЖЕ ддроуктк Н£СВркШ£Нк1И 

Кк’4\рдстол\к нкчто КОЛ\О\' WT(k) c bo ie- 

ГО HAxilUUA. ЛХОЖЕТк 110 IipilllkCTBHH 

двохрдЕСЕТОх^ ii пЕти л'кт‘ пр-кждЕ 

СКОНЧАН1НА ЧЕТкфи λ ϊτ (α). рД^кЧТЕ- 

11ИКЛ\К НА№А\к створити Н Bk^ETH CBOIE 

HAvkllHlE.

2 дво№ДЕСЕТоу и ιιε τ ιι] ,к£. С М. Хил. 466 I такс ж е] тдко ж де Р М. Хил . 46612-3 ii кж е] иж еР, και 
о Palm. 205. Zepi I 4 вк’<врАтити] bk^bat iit h (!) грешка писара С I 6-7 πριίΒωτ’κΕ, προνόµιον Palm. 
205.Zepi^17 ндсл-кдниколиЈ нддникомк (!) грешкаписараР17-8πριιχοΑίιτκ РСΜ110илгкншд.πραγµα 
Palm. 205. Zcpi I 11 дво ј -дес ето х ii ιιε τ ιι] двддес ети ιι п етн P. .k e. C M. Хил. 466 112 ЧЕТшрв P. .д. C 
M ! 13 творити Xii.i. 4'66 I 15 .лв.] то идес ети вторд|д P I 16 кств] ογικ» кств P I до нсма C. Palm. 205, 
Zcpi има - άχρι! ЧЕТВорд P С, Хил. чбб I 17 τρετιιΐΛ Р. тр-ктУд Μ I 18 лтождишил!’ CI 20 в' нема CI 21 
ΒκχοΛΕΤΕ нема Μ. υπεισέρχονται Palm. 205, Zepi I дц ј е нема C122 ct у Palm. 205, Zcpi µετά των... I 23-24 
ум. ндслкдмсцЈдго (једн.). у Palm. 205, Zepi κληρονοµούντων (мн.) I 25-26 до wcA\iioyr'rnn µέχρι του 
οκταουγκίου Ранп. 205. Zepi I 26 чЕтмрио^т гик. τετραούγκιον Palm. 205. Zepi I 30 и кж е] иж е P I 31 и1 
нема P Μ I 32 шстдвшдго с е] исстдклкшддго С

1 Овим се у Zepi завршава гл. 7. и следи гл. 8. 2 Шта овде значи глаголска и.м. рд'<д'клЕник в.
напрсд стр. 135. нап. 4. 3 ООјашљеље за унцу дато је на дон>ој марг.: литрд имдт(к) ,ов. ^лдт- 
НИКД. II рд-<Д-кл1АКТ’ СЕ НД ,В1. ЧЕСТИ. Tbl Ж£ ЧЕСТИ НДрИЦД1ОТ CE КГГИК. КДИНД Ж£ 8г'гит 
ил\дт(в) .5. ^лдтникк (Литра има 72 златника и дели се на 12 делова. а ти делови сс називају 
унце: једна пак унца има 6 златника). Иста глоса је и у C М на горњој марг.

Грднк .лв. W рд^д-клЕНИИ.2
.Λ. ί’Λ^Α^ΛΕΙΙΙΠΕ ИСТк ДО ЧЕТВЕрА О\'БО 

Д^ТИИ. ΤρΕΤΙΙΙΑΙΑ ЧЕСТВ ЧИСТДГО ΙΙΛ\ΐ- 

нигд. лх н о ж аишелх ' ж е || со\'ЦЈЕлхн д-к- 

ТЕЛХк Ι1ΟΛΟΒΙΙΙΙΑ. Вк тоу ЖЕ О\'БО р£Ч£" 

ноучо τρετιιιοιο ЧЕСТк или в’ половииоу. 
ВкХОДЕТк tEAHIjirtX ЖЕ Αψ£ ПОВЕЛ^НО БОу- 

ДЕТк Кк рА'4Д'клЕПИ10. Ск прочилхк илгк- 

НИКЛЛк. 110 КОНкЧНЕЛХОу ΠΟΒΕΛ-klllllO НА- 

ε λ4α«ιο ψαγο .(!)
В. Под(о)БА1ЕТк длрк! ДА1АТИ. ДО WCAAH" 

ОХјТГИИ3. ИБО ЧЕТк!рИ0\ТГИ1Е CE ЖЕ КСТк 

ТрЕТША ЧЕСТк ΙΙΛΧ^ΗΙΙΙΑ ндслкдникоу хрд- 

НИТк СЕ.
.г. Кк рдад-клЕнии πο α(ο )ε αιε τ β w t (b)- 

д-клити. ДЛкГк! СКОНЧАВШАГО CE. II 1£Ж£ 

IIA ПОГрЕБЕНИК Н 1ЦДА1ЛНИИ. II Ц-kllhlH СВО" 

БОЖДЕ11к1^к рДБВ. II ПрОЧЕИ ШСТАВШАГО СЕ 
HAxiillHIA слхотрити КОЛИКО l£CTk. СЕ БО 

да обори оно πίτα је лошс продао, 
пре истека једне године, а послс 
днадесет и пете годипе (жииота). Ис- 
то тако и оно што лоше буде купио 
или заменио, може продано да врати 
и опет цену да узме пре истека рече- 
ног времена. Та пак предност (при- 
вилегија) преноси се и на наследнике 
његове1. А ако онај ко је непотпуног 
узраста поклони некоме нешто од 
свог иметка, може. по истеку дваде- 
сет и пет година (живота). пре истс- 
ка четири године рачунајући. да ту- 
жбом сведе рачун и узме свој и.метак.

Грана 32.
- О раздеоби2 -(законски дсо)

1. Раздеоба до четвора даклс детета, 
јесте трећи део чисте имовинс. а код 
постојеће више деце - половипа. У 
тај дакле речени трећи део, или у по- 
ловину, улазе они којима, евентуал- 
но, буде одређено (да се усмере) на 
раздеобу (законски део) са [опима 
који] осталу имовину, према кона- 
чној заповести, наслеђуј[у].
2. Дарове треба давати до осмоунце , 
јер четвороунца, што ће рећи - тре- 
ћи део имовине чува се наследнику.

3

3. У раздеоби треба издвојити дуго- 
ве умрлог и оно што је издатак за 
погреб, и цене ослобођених ро- 
бова, па гледати колико је дру- 
ге преостале имовине, јер то се



AMIHTh CE БМТИ ЧИСТ01Е HrtdillHIE. 11 ΤΟΓΟ 

ΤρεΤΙΠΟΙΟ ЧЕСТк ДА ΒΒΙζΜΟγΤΒ д-кти.

3 .д. ίΐιµε ддрк EE'<A\1iphiiL· нккол\оу или 
HliKhIML· Wt (10 Д'кт11И WT(b)llh стко- 

рит’ поуждд lECTh Bh рд^д-клЕнии ждр^к-
6 БИ1А ТОЛИКОЖДЕ КО1ЕЛ\ОуЖДО | Шт(ћ) 

дктии хрднити 1ЕЖЕ Шт(ћ) '^ДКОНА 

ЧЕСТБ. 1ЕЛИКОЖЕ Б^ШЕ Пр-ћжДЕ ДДрД
9 ИЛ\ЖЕ шт(к)ц1» д-кти п о чтенм створи. 

ΤΑΚΟ ВО ОуЖЕ ΚΤΟΛΧΟγ W ΑΑρΐχΚ ΙΙΕ 

i;h'4Ii'kl|IAIOTli НИ ЖДЛЕТК. ΒΜΟγψΕ Bh

12 ВСЕЛ\В илхкнии w (t 04H 1ЕЖЕ Шт(к) ^Д-

КОНА ПО ТОЛИКОу ЖЕ [ΐρΐΙΒΒΙΚΑΙΟψΗ ТОИ 
rtvkpk. 110 ΙΕΛΙΙΚΟγ ЖЕ И ИЛГкнВИ HwklJUE

15 νν(τ04Ε Пр-кжДЕ 1ЕГДД НЕИСТКЦЈЕНО Б±ШЕ 

ддр лм!. ΙΙΕ Λ\0Γ0γψΕΛ\Κ ДАрМИ ПОЧТЕ" 
НК1Л\Б Д'ктЕЛ\Б глд(голд)ти. довл-кти

18 оуво БЕ^М-крНШЛХИ T-krtUI ддрл\и. rtXIli- 

ТИ ЖЕ СЕ Ц!т(к)стоупити Шт(0 

ЧБСКДГО ЖДр'квИ1Д. Hb НЕ ноудилломћ

21 оуБО Αψε AOBrtiioTb ддр'л\и прикти 

ждрквии НАСЛ'кдИ1А. ноуждоу ЖЕ ΗΛ\θγ- 

1|1ЕЛ\к БСЕЛМ1 WBpA^bl СрДВНДТИ СЕ БрАТИИ
24 1ЕЖЕ шт(в)тол-к ΠρίΐχΟΑΕψΕΙΟ ΛΧ^ρΟΙΟ 

ј дко ж е ρεκοχοΑίΒ. г ако ж е н е лхкншг ил\в 
ΗΛ\1ίτιι 1Ежг шт(0 ^дконд т кл\в длвж-

·"*"  27 ιιοιε || БВ1БШАГ0 рдди в ддр’кхв вет,- 
Л\'крИ1А. ИД'кжЕ БО ПОд(о)вНО IECTB.

1г(тв)цоу W Λ\1ρΑχΚ Λ\θγΑρΒ£ΤΒθγΐΟψθγ

30 w вскхв чед^х к ιεΓΟ и пдчг w t (b) н к г о  

Л1ОБИЛ\В1ЛМ1 ддровдти н-кчто лшо ж ек . 11 

προ4ΐιχκ дкти н е вр^дити бмвшдг о

33 рдди w н кл\в ΒεχΜίριιω. и ндшгго н е

сматра чистом имовино.м и од тога 
трећи део да узму деца.
4. Ако несразмеран дар некоме или 
некима од деце учини отац. нужно је 
да се при подели оставштине свако- 
ме од дсце сачува оно што је закон- 
ски део; онолико колико беше прс 
дара, којим отац учини децу поча- 
ствованом. Јер тако неће више за да- 
рове тужити ни жалити. имајући над 
свом очевом имовином оно што се на 
основу закона пак увсћава по тој ме- 
ри колико и имаше очева имовина 
раније, кад неистрошена беше даро- 
вима: неће моћи деца. почаствована 
даровима, да говоре да су, дакле. за- 
довољна тим несразмерним дарови- 
ма, сматрајући пак да треба да одсту- 
пе од очеве оставштине; али не да се 
принуђавају, ако су задовољна даро- 
вима, да прихватс наслеђе оставшти- 
не. да имају пак обавезу да се на сва- 
ки начин изравнају са браћом у оно- 
ме што је надаље. како рекосмо, при- 
падајућа мера. тако да они немају .ма- 
ње од онога што им по закону нужно 
припада због настале несразмерно- 
сти у даровима. Јер та.мо где је потре- 
бно, отац равномерно да размишља о 
свој деци његовој - и да онима које 
више воли дарује нешто вишс. и да не 
оштети осталу децу због учињсног 
пре.ма онима несразмерја. и да не пре-

1 ч(и)сток илгкник БК1ти инв. Р Μ I 2 дд κκ·<Λ\ογτκ, παρακατέχεσϋαι Palm. 205. παρακατέχεται, 
Zepi I 5-6 ждр-ксшд. гр. του κλήρου I 6 комоуждЕ Ρ I 6-7 w t (e) αΙτ ϊβ коЕмоуждо инв. Хил. 466 
9 нмж е] иж е Μ I 10 w ддр кхн. Palm. 205. Zepi нема I h e] н и Ρ Μ I 11 ΒΕίζβΙψΑίοτΕ h ii ж ааете . 
έγκαλοϋσιν Zepi I 12 w t (e/4EAU> ил\ кши инв. Хил . 466 I 13 iipni;KiBAK>iuoy Хил. 466 I 14 н нема Р. 
гр. има - και I 15 н еи с тец ј и лх о  С I 18 ογεο нема Хил. 466 I 20 нк не.ма Ρ М. гр. има - άλλ' I 21 
ΛΟβλ ιλ ιο τ ε  С I 22 ждр^вин ндсл кдшд, τόν κλήρον Palm.. Zepi I 24 πρΗχοΛΕίροιο Хил. 466 I 25 h e 
нема Хил. 466 I ах енше] αικη ε πιε λ ικ  С I 30 кго нема Palm. 205. Zepi 1 31 мно ж ае Р С М
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пр*кстс\*пити  CMOTpEIIHIA. τ ακ ο βαια ж е  
ογκο ρΕΚθχθΛ\Κ 0 Д'ктЕ\к. иж е бл(а)-

1 Домаћн израз ..дуговремена“ (болест) је прихватљивији од позајмљеног и одомаћеног гр. 
χρονιά (ασθένεια или νόσος) - „хронична" (болест).

3 годдрнн соутк рОДНТЕЛЕМћ. A ΙΙΕ W ИЕрД" 
^О^МНМХ’. ИЛ\ЖЕ II WT(0Ub ПрАВЕДНО1Е 

ЖЕ И '<АКОН HOIE 11ЕБл(д)гОДДр1ПЕ НДВ0- 

6 ДНТк. ДЦ1Е БО СЕ ТДК0 нккТО НЛШ IABIITB

CE. II ПОКДЖОуТК СЕ 11ЕБл(д)г(о)ддр11к11Е 

BIIHBI. ДД B«fA«fTh НЖЕ Вк ΙζΑΚΟίΗΐχΒ 

9 I1IICAIIAIA W НЕВл(д)г0ДДрНШХВ тврвдд. II 

н ичто ж е w t (k ) с ег о ндшег о цдко н о - 

П0ЛОЖЕНИ1Д ДД IIЕ ОуЛКДЛИТВ СЕ.
12 Грднк .ЛГ. W \Д’т(к)л\ЕЦ1ЕЛ\к1\к 

ндсклкдшд.

.д. ΠψΕ кто нд c bo ie родитЕЛЕ р©уц*к  

15 ВК^ЛОЖИТк. ИЛИ ТЕЖКО II НЕЛ^ПОТНО

СИЛ\к ДОСДЖДе|н И1£ НДНЕСЕТк. ИЛИ W 

Γρ4;χθΒΙΙΚΐχΚ ΕΙΙΙΙΑχΕ Ιλ’ΚΛΕΒΕψΕΤΚ ΙΙξΕ.

18 ИЖЕ НЕ COVTB НА ц(-к)с(д)рд ИЛИ НА 

грлдк. ИЛИ СК чдрод-ки ΙΑΚΟ чдрод-ки 

ЖНВЕТК. ИЛИ ΙΙΑ ЖИВОТк ΕΒΟΒχΚ рОДИ"
21 ТЕЛк. ЧДрОД'к|АНИ1£Л\к ИЛИ HH-krtXL· WEpA- 

’4ОЛ\К СЕЕЦЈАТИ ПОКОуСНТк CE. TAKOEOMOlf 
и’т(к)вркЖЕНОу Бк!ТИ НАСЛ^ДША ПОВЕ- 

24 Л’квА1ЕЛ\к.

.В. Πΐ|ΙΕ CL СВОКК ΜΑψΕχΟΙΟ. ИЛИ Ск 
и.’т(к)цд СВО1ЕГО НДЛОЖНИЦЕК» СЛ\'ксИТк 

27 с е . и’т(к)вркЖЕНк lECTh ндсл-кдигд.

.Г. ПЦЈЕ КЛЕВЕТНИКк НА рОДИТЕЛЕ CBOIEIE

Тк БОуДЕТк. И СВОИМк Ek^BtipEHIIIEMk 

30 ТЕЖЕКОу ПАКОСТк ИЛ\11 ПОДВКТН ство- 

ритв.

•Д. ίίψε вв вол-к^ни длкговр-клхЕн нки1 

33 С ЛЕЖЕЦЈЕЛХк ИМк ИЛИ Ек СТАрОСТк И Вк 

ступи нашс промшшвап.е. То, пак, 
рекосмо наравно за децу која су бла- 
годарна родитељима. а не за иезахва- 
лну, и којој отац праведпу и закониту 
неблагодарност навлачи, јер уколи- 
ко се појави неко ко тако (псшто) 
има. и докажу се узроци неблагода- 
рности, нека будс чврсто оно што је 
у законима написано о неблагодар- 
нима, π ништа да се од овог нашег за- 
конодавства не умањи.

Грана 33.
- 0 лшиенима наследства -

1. Ако ко подигне руке на своје ро- 
дитеље, или тешку и ружну им уврс- 
ду нанесе, или их оклевста за кри- 
вичне узроке који нису против цара 
или против града; или као тровач 
живи са тровачима; или на живот 
својих родитеља отровом, илп на 
други начин, покуша да вреба. про- 
писујемо да такав буде лшпен на- 
следства.

2. Ако се са својом маћехом, или са 
наложницом свога оца смеша - ли- 
шен је наслеђа.
3. Ако тај постане клевстник на 
родитеље своје, и својом оптужбом 
тешку им штету створи да претрпе.

4. Ако деца - док су они (тј. родите- 
љи) у дуговременој  болести, или до-1

2 «рво нсма М. гр. има - µέντοι I иже] же Хил. 466 I о нема М. гр. има - περί παίδων I у 
Р ο ΑΪΤ6χκ остааљено после речи нЕрд^мни^' (из реда 3-4): д н е w  ιίΕρΛ^ογΛΜίωχΗ w ΑΊιτεχκ I 
3-4 ιιερ4$ογ·Λ\ιικιχ . y Palm. 205. Zepi «γνωµόνων I 4 и нема Ρ Μ, гр. има - και I 6 тдко нема Р. гр. 
чма - ούτως 1 12 ,лг.] тридЕСЕТи и трЕтшд Ρ I 15 вкх ло ж ете Ρ Μ I теж ко ] тешко  Μ I 18 
uWtWpal ц(л)рд Ρ М, Хнл. 466 I 18-19 нд грдда. y Palm. 205, Zepi κατά πολιτείας I 19 ιακ ο  
чдрод-ки не.ма Хил. 466 I 23 и.'т(а)кркЖЕ11оу вити идсл^дит, απόκληρον είναι Palm. 205. Zepi I 
23-24 новЕА'ккдкл\к, y Patin. 205. Zepi ϋεσπίςοµεν I 30 подктк C I 30-31 створил\к Ρ I 33 c леж ец ј - 
µ λ ικ  C
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ПЕЛ\01|1Е ДОСТИГШЕМЕ HAU». ΙΙΕΒρΙίΓΟΙΙΙΕ 

W СИ\Е ПОПЕЧЕПИИ Д’ктИ ΙΙΟΙζΕΙΕΑΚΜΕΙΗ
3 Wt (e) рОДИТЕЛЕ ΕΚΟΙίχΐ». ΙΙΕ ΒΚεχΟτΙίΙΠΕ 

прилЕЖдпшд с п о д(о )бе1ТИ H\h.

.Е. ίΐψΕ 11рИКЛ1ОЧм||тЕ CE рЕЧЕНЕ1ЛЛЕ po~

6 ДИТЕЛЕЛ\Е BE ТЕЛМ1ИЦИ ^АТВОрЕНОЛХЕ 
БЕ1ТИ. Д'кти ЖЕ ΛΛΟΓΟγψΕ Wt (e) ΙΙΕΙζΑ- 

EkqwiHia βε αιχκ iipdiiETHiE прити ис-

9 ПрОСИВШЕ. CHpdiME IAKO 1ЕДИНЕ шт (е) 

ΙΙΙΙξΕ. ΙΙΕ ΒΕΕ^ΟψΕΤΕ tIA CBOIE ПОрО\'ЧЕНИ1Е 
ΤΟΓΟ1 lipilIETH. ИАИ W ЧЛОЕ^Ц-к. ИЛИ w 

12 ДЛЕ^к. Џ 1ЕЛИКОЖЕ 11Од(о )бЕНЕ БЕ1ТИ 

ΒΕΙφΑΙΙΜΙΕΛΙΕΙΙΙ ΙΑΒΛΙΑΙΕΤΕ CE. СЕ ЖЕ OlfEO 
1ЕЖЕ ВЕ ПОрОуЧЕИШ ΠΟΒΕΛ'ΙίΒ АИЛ\Е BE

1 Toro односи ce иа родитеља (τούτον) иако је ова 5. гл. у српсл. на почетку исказана мн. ia раз- 
лику од једи. у гр. - τινα.
2 У Patm. 205. Zepi ова гл. 7. је у саставу гл. 6.
3 ΐΕΛίογ, гр. αύτύν односи ее на ризоб.шчено дете из претходне гл.

15 ЛХОуЖБСЦ-к ΙΙΟΛΟγ. II ТЕКЛ\О п о д(о )би ти  

СЕ Д'ктЕЛ\Е χθψΕΛ\Ε.

.?. ίΐψΕ ШБЛИЧЕ11Е БОуДЕТЕ ΙΙ^ΚΤΟ

18 Wt (e) Д'ктш. 1ДКО ВЕ^БрАНИ СВОИЛ\Е рО“ 

ДИТЕЛЕЛХЕ CTEOpiITH ^ΑβΙϊΤΕ. 1АКОЖЕ ΑψΕ 

0VG0 Ι10Τ0ΛΙΕ ^дв-ктЕ створити ВЕ^"

21 ЛХОГОуТЕ. ВЛДСТЕ ИЛ\' IECTE Т<Д ΤΑΚΟΒΟγίΟ 

виноу WTpOKA БЕ'4 ндсл^дигд створити. 

,ν.1 2 ίΐψΕ ЖЕ В ТОЛ\Е ВЕ^БрАНКНИИ ΒΕΙζΕ

24 '^дв-ктд ц-ккЕт w t (e) родитЕлк» ογΛ\- 

рЕТЕ. И ИНИИ ΑψΕ Wt (e) ΗΕ^ΑΒ^ί IψΑΙΙΙΙΙΑ 

ВЕ оулхвршлго НАСЛ'кдИ1Е ΒΕΙΙΙΙΑΟγΤΕ.

27 ИЛИ СБ Α^ΤΙΙψΕΜΕ ΙζΑΒ^ΤΟγ БЕ1ТИ ΒΕΤ<- 

БрАНИВШНЛХЕ. ИЛИ С НИЛ\И ΙΐρίΒζΕΙΒΑΙΕ- 
Л\ИИ. ΑψΕ ЖЕ ИХ’ЖЕ HACrttДIIIIKEI ИМ'ктИ

30 χοτίιχογ. ΑψΕ п дко с те ιι^κογκ» w t (e) 

EE^SpAIIEHIIIA 'ζΑΒ^ΤΟγ npi.TpEniiBllJE ΤΟ 

ПОКАЖОуТЕ. Η ΤΑΚΟ БЕ'< НАСЛ'кдИ1Д ΙΕΛ\θγ3

33 БЕ1ТИ.

спели y старост и у немоћ - занема- 
рише старање о њима: позивана од 
својих родитеља не усхтедоше их 
удостојити старања.
5. Лко се догоди речени.м родитељи- 
ма да буду затворени у тамницу. а 
деца која, затраживши. могу из неза- 
вештања ступити у њихово наслеђе. 
односно да једно од њих не усхтедне 
да на свој залог прихвати тога . било 
наи.ме човека или дуга. за онолико 
колико се тај који тражи покаже по- 
добним. А то је. наравно. оно што 
код јемства прописујемо за мушки 
пол. и једино деци хоћемо да то при- 
падне.

1

6. Ако разобличено буде неко од деце 
да је забранило својим родитељима да 
направе завештање. па уколико. на- 
равно. потом узмогоше да направе 
завештање. у власти и.м је да због 
таквог узрока дете учине без наслеђа. 
7.  Ако пак у тој забрани неко од ро- 
дитеља умре без завештања. и ако 
други. из незавештања. уђу у наслеђе 
у.мрлог - или са дететом које је за- 
бранило да завештање настане. или 
са онима који се с н»им позивају (у 
наслеђе) - па ако они које су хтели 
да имају за наследнике. претрпевши 
штету неку од забране завештања то 
докажу. и тако без наслеђа оио’ да 
буде.

2

1 нЕвр кгоутЕ Хил. 466 I 5 Πιµε приклк>читк c e. y Patm. 205. Zepi Ei συµβή τινα I 6 вк темницн  
нема Patm. 205. Zepi I 10 у.м. свок (једн.) y Patm., Zepi εαυτών (мн.) I 13 c e ж е] εε ж е Χιι.ί . 466 I 15 
л\оужксцкл\к Р Μ I 16 χοψεΜΕ, гр. βουλύµεΟα. χοτεψεΛ\κ Ρ 1 18 скскл\к Ρ I 20 оуво нема Хил. 466 
20-21 ΒΕ’<Λ\0Γ«γτΈ створити инв. Ρ I 23-24 вг^дв ктд Ρ = ι>εχ(κ) (^дв ктд. rp. δίχα διαθήκης
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H.l He ΤΕΚΛΑΟ ЖЕ HK II АЦЈЕ ΒΕζ ΒΟΛΕ 

рОДНТЕЛЕ. f(bl)llh Вк ГЛО\'Л\ЦЕ ВкЧТЕТ 
3 СЕ. и вк тдков-ки хитростн npiiKoy- 

ДЕТк. А1|1Е И НЕ Пр11ЛО\'ЧЕТк СЕ рОДИТЕЛИ 

HXh TAKOBkBE ЖЕ χΐΙΤρΟΕΤΙΙ ΕΟγψΕ.
6 ΠψΕ |Η4Κ0Ι€Λ\Ο\- WT<k) ρΕΜΕΙΙΒίχΒ

рФДНТЕЛк χ0ΤΕΙ|10\*  CBOIO двџерв нлн 
ΒΗογκογ ЛКОуЖЕВИ ВДАТИ. II Β-fellO по 

9 Cllfti СВС9ЕГ0 HAvkllHIA В ДАТИ ПО ШЕИ.

WHA ЖЕ НЕ ΒΚΕχΟψΕΤΚ СВ^ЦЈАТИ W 

TOA\h. Hk CpAAMIOIE ЖИТШЕ ЖИТИ 1Ц- 

12 БЕрЕТК. БЕ’4 IIACrttAHIA IECTK.

Ј.3 ΠψΕ КТО WT(k) pE4EHO\flO рОДИТЕЛ10 

|| 0\Ά\Ε ΠΟΓΟγΒΙΙΤΚ. ИЛН 0γΐζΕΪ€ΙΐΐΐΕΤΕ. 

15 н д^ти ΐΕΓο или н4цни w t (k ) ιιιιχκ.

ИЛИ A^TEAVE ВЕ НЕГО НЕ СО^ЦЈЕЛШ. 11НИИ 
СрОДЕННЦИ ИГО ИЖЕ Wt (e) ΙΙΕΙζΑΒ^ψΑΙΙΙΙΙΑ 

18 ВК НАСЛ-кдШЕ ΙΕΓΟ ПрИ^МВАИМИИ. pABOThl
II ПОПЕЧЕНША ПОд(о )бНА ИЛ\Е ΙΙΕ ΒΑΛ-

ΛΕΤΕ. АЦ1Е ОуБО ТАКОВАГО 1ЦБАВИТ’ CE НЕ" 

21 ДО\ТД. ВЛАСТЕ ΙΕΛ\θγ ИСТЕ КОТОрАГО 
χοψΕτκ д-ктиџА или д^ти или срод- 

ΗΙΙΚΕΙ IIEBpirilJEIE W ΙΙΙΕΛ\Ε Бл(д)гОДАрЕНЕ1 

24 ИЛИ НЕБЛ<д)гС>ДДрНк1 ВЕ СВО1ЕЛХЕ НАПИ"

САТИ ^АВ^Т^. ΑψΕ ЖЕ В НЕДОу^ НЕИ~ 

СТОВЕСТВА ΙΕΓΟ и'ДрЕЖИЛ\А. Шт (е) ВН^- 

27 ιιίΕΐιιιχίι ιιΊίκτο вид(и)те w t (e) ΕΒΟΙίχΕ

НЕВркгОЛ\А д1тии. или w t (e) СрОДНИКЕ 

или u't (e) ιιιιΐχΕ ιΐΑίιιΚΑΐΐΕΐχκ w t (e) 

11 НЕГО НАСЛ^ДНИКЕ. H А\(и)л(о)сТИ рАДЦ

ΒΚίχοψΕΤΕ ΠΟΠΕψΙΙ CE W НЕЛ\Е. ВДА1ЕМЕ 

ВЛЛСТЕ СВ^Д^ТЕЛЕСТВА рАДЦ ИЖЕ 
33 WT<e) ΗΓ<ΑΒίψΑΗΗΚ | ИЛИ WT(e) ^АВ*-

8.1 Не пак само (то). нсго и ако се без 
воље родитсља син уврсти у глумцс и 
останс у таквој вештини. уколико се 
не догоди да су и родитељи њихови 
такве вештинс.
9.2 Ако неко од речених родитеља 
хоће своју кћер или унуку да преда 
,мужу (тј. уда) и, према пмовној својој 
моћи. преда за н>у вено, а она нећс да 
се сагласи у томе, нсго изабере да 
срамним животом живи - без насле- 
ђаје.
10.3 дко ко Од речених родИТеља ИЗГу_ 
би ум, или побесни, а његова деца. или 
нека од њих; или, немајући он деце, 
други његови сроднпцп који се из не- 
завештања позивају у њсгово наслеђе 
не пруже им одговарајуће услуге и 
старање (без наслеђа су). Ако се, нар- 
авно, избави од такве болести, влас- 
тан је да - које хоће дете. или децу, 
или сроднике, који се нису старали о 
њему, благодарне или неблагодарне - 
запише у своје завештање. А ако. док 
је обузет у болести његове неурачун- 
љивости. неко од спољашњих види 
немарност од (стране) своје (тј. ње- 
гове) деце, или од сродника. или од 
других које је он записао за наслед- 
нике, па милости ради усхтедне да се 
постара о њему. дајемо му власт да, 
сведочанства ради, онима који су из 
незавештања, или из завештања већ

Ιίϊ-nw ηΚαΐ 15 HXh нема Palrn-205, Zcpi I τ ακ ο βε ικ ] тдков-ки C I ж е нема Хил. 4661
Х«п 466 Ш LT alm·205· 112 н а£Л1дИ1а кстк не.ма Palm. 205. Zcpi I 13 Реч(е)н о» Μ.
Zcpi I Ϋ°Γ^Τ11· y Patm· 205 µανίί·Zepi µανείν 1 илн 0'r<G'kc,l'h,<TI1 нема ,Ρ;1ΙΠ1· ’ 
•ipiHM«] нж iri io 6Bb] °\'РСМ-ХиЛ.4661и11ии] и инииC117сродвници] coifpoA 

' МП I 19-20 i« KLC 9 ” НеМа Р 1 Hrt'b (ΜΗ·) У Patm· 205’ αύτώ 0'еД»)1 ||£.н.сма М'гр’ ’..
^-,466 I 23 нЕБрЧгшик Р С Μ I 23-24 ум. влМгоДАр^ или

·) ШШ. Ј)5. Zcpi αχαρκπίας ανπαν | 28 илн w t (e) сродникЕ нема Μ

,Ί•y XSfpi0“°!”"·8·

П1· 205-Zepi овојегл. 9.
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τ α оужЕ бмкшдг о  вв ндсл-кдик н еис то - 

ВАГ0 lipH'4blBAIEA\hlA\h. ПИСДНИК КДАТ1 1Д- 

3 К0ЖЕ ИОТВЦЈДТИ СЕ HAAb ПЕ1|В1 CE W 
шеа\б . Αψε ж е и по тдкокклхк СВ^кдк" 

TEAbCTfii НЕБр-кцЈИ ндчноутБ. и внк- 

6 ШНИИ 4ΛΟκ(1ί)κΒ. рЕКШЕ NE Wt (0 рОДОГ 

1ЕГ0 Kh свои дол\в н еис то вдг о приилм». 
||'4ддгд||И1ЕлМ1 CBOiEro илгкни1Д ДОЖЕ Д0 

9 СКОНЧДНИМ 1ЕГ0 ΠΟΓ1ΕΚΒ CE W IIEA\b ГДВИТ'

СЕ. 11ОрАБ0ТАБШЕЛ\Оу И ПрИЛЕЖАНШЕ НЕИ" 
СТОВОЛХОу СТВОр’ШЕЛ\« ΑψΕ ПАЧЕ и кн к- 

12 ШНИИ БОуДЕТ’. Bb ΓΐρΙίΕΤΙΙΙΕ Т0ГО НАСЛ^Ј- 

дшд приити ιιο βε λ 4ϊβαιε λ \κ . пр^врдцјд- 

1ЕЛ\Оу T'k\'b CbCTABAEHHK». 1АК0ЖЕ НЕД0- 

15 СТ0ИНИ ББ1ШЕ HEHCT0B0A\OV(. ПОПЕЧЕНИГА
сткорити. н ебр^г ше 1дко ж е p^OAXb.

ΤΑΚΟ 01fBO 1АК0ЖЕ ПрОЧИЈЕ '4ДБ'ктД ГЛА"

18 Bbl^lbl Bb CBOIEI1 ДА Г1р'кБМВДК>ТВ Kpt- 

пости.
.Λ1.1 И ΑψΕ ЖЕ 1ЕДИН0Л\Оу WT^b) Пр^ЖДЕ 

.мљ 21 II PE4EIIOI0 р0ДИТЕЛК>. Bb ПЛ^Н^ ДрБЖЦ-

Λ\0γ ББ1ТИ ПрИКЛ10ЧИТБ СЕ. И СЕГО Д^ТИ 

ИЛИ ВСЕ ИЛИ 1ЕДИ1Њ НЕ П0ТКЦЈЕТБ СЕ ИС~ 

24 КО^ПИТИ 1ЕГ0. ΑψΕ IIЕ ВБ^МОЖЕТБ CAAAb.
ΠλΪν ΙΕΗΗΙΑ Г,’кдм ЈЦБ^ГНОуТИ. Bb 1ЕГ0

ВЛАСТИ БВ1ТИ ПОВЕЛ^В AIEAVb. КОТОрАГ0 
27 X0qJETb TAK0BbllE рдди НЕБл(д)гОДЛр(0-

HbllE BHNbl Bb СВ0Н ^AB^Tb НДПИСДТИ ИЛ1 

ΜΗ. ΑψΕ ЖЕ НЕБрћжЕИИКЛХК И НЕр0ДВ~ 

30 CTBOA\b Д^ТИИ НЕ СВ0БОДИТЖ CE. Hb Bb

ПЛ'к11ЕНИИ СКОН ЧДНТЉ CE. T-kA\b Bb πρ-k- 

ΙΕΤΙ1ΙΕ НАСЛ^ДША 1ЕГ0 ПрИТИ НЕ 110ВЕЛ'к- 

33 BAlEMb. ИЖЕ НЕ ПОТЖЦЈАШЕ СЕ П0ПЕЦЈИ СЕ

1 У Patm. 205. Zepi ово је гл. 10.

учињеног позвани у наслеђе неура- 
чунљивог. уручи пис.мо тако да се 
потруде да се о њему старају. Ако пак 
и послс таквог засвсдочења нс почну 
да се старају. а спољаииби човск. од- 
носно (онај) ко није од iberoeor рода, 
при.мивши неурачунљивог у свој дом, 
трошењем свог имања покаже се да се 
стара о њсму све до скончања његов- 
ог, томе који је послужио и старање 
неурачунљивом пружио. ако и веома 
спољатњи буде. у наслеђе тога про- 
писујемо да ступи. обарањем њиховог 
противл>ења. јер недостојни бише. не 
трудећи се. како рекосмо. да неурачун- 
љивом пруже старање: тако. наравно. 
да остале ставке завештања остану у 
својој снази.

Н.1 И ако се пак догоди јсдном од 
напред речених родитеља да буде др- 
жан у заробљеништву. а деца овога. 
или сва или једно. не потруде се да га 
откупе уколико са.м не узмогне да 
избегне невољу заробљеништва. у ње- 
говој власти биће, прописујемо. кога 
ће. због таквог узрока неблагодарно- 
сти, у своје завештање записати или 
не. Ако се пак због небриге и безобзи- 
рности деце не ослободи, него сконча 
у заробљеништву. њима не дозвоља- 
вамо да ступе у прејемство наслеђа 
његовог, која се не постараше да се

2 писА1пел\н Хил. 466 I вдат1. гр. στέλλαν I 4-5 св-кд-ктЕлкстк-к. у Palm. 205. Zepi διαµαρτυρίαν I 
5 ндчноутк нема Palm. 205. Zepi I 5-6 BHiiiiiiini ч<\ов(-к)кк. rp. εξωτικός I 6-7 ρεκιπΕ... кго нема 
Patm. 205. Zepi I 8 н здан н клњ  P I до ж е] даж е М. Хил. 466 I 9-10 iak h t  с е ιιο πε κ c e w  h eaik  ин в . 
C I 10 IlOpAGWTaKIBOAlOy Хил. 466 I ПрНЛЕЖДШЕАХК Хил. 466 I 11 ChTBOpUlOAlOV Хил. 466 13
ιιο βε λ  ΙίΒΑΚΛίκ. гр. Οεσπίζοµεν I 17 npwMEE Хил. 466 I 23 вкси Хил. 466 1 н е пфт кц ј н т к c e Р Μ I 26 
11ОВЕл квАКА\в исма Patm. 205. Zepi I 28 b iiiib i нема Μ I 29-30 д-ктии и НЕрод(к)ств0л\к инв. C I >ιερ- 
адс тво ам » Хил. 466 I 31 вк нема Хил. 466 I 31-32 ιιρΪΕΤΪΕ Хил. 466 32 прнти] ιιρϊίΕΤΗ Χιι. ι. 466
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W 1ЦБАВЛЕНИИ ИГО. Ilh ВС'кл\к д41ТЕЛ\В w 

СЕЛХк НЕБр^кгкШЕЛХк. ЕСЕ \Д’СТДВЛ1А1£Л\О1Е 

3 нлгкннк кго. цр(к)к(к)кн грддд того 

wr(h) НЕГОЖЕ lECTk ДА ВДАСТк СЕ. Пргк~ 

ПИСАН1ИО гав-к при Л1одксцкл\к св-кд-к- 

6 HIIII ΕΒΙΒΛΙΟψΟγ. ГАКОЖЕ НИЧЕЛУОу ж е w t (l ) 

ΤΑΚΟΚΑΓΟ НЛгкнШЛ IIЕ ПОГИБНО^ТИ. по- 
НЕЖЕ I ВСЕ 1ЕЖЕ \ντ(κ)τθΛ^ Вк Цр(в)к(к)вв

9 ПркиДЕТВ. ПЛ^ННИКОАУк 11Д 1ЦБАВЛЕНИК 

»ЦДДСТВ CE. tlb ТДКОВД1Д ОГБО 1ЕЛИКОЖЕ 

w ΛΐιιριχΒ речЕнд EkiuiE. и^ж е ееу? нд- 
12 сл^кдшА творнти н епо д(о )ено 1ECTB.

АЦ1Е НЕ ПрИЛО^ЧИТк СЕ НЕБл(д)гОДДрЕНИ1О 

НАПИСАНСД’ II ΙΑΒΛΕΗΟγ БК1ТИ. АЦЈЕ1 ЖЕ WHb 

15 иж е вв пл-кнении ктв дктин н е ил\дтк.
II Ι1ΙΐΪΛ\Β В СЕГО НДСЛ-кдШЕ wr(b) НЦА" 

Β^ψΑΗΙΙΙΑ Пр1Цк1ВДКЛ\В1А\к. 1ЦБАВИТИ 

18 КГО НЕ ΤΚψεψΕΛ\ СЕ. Tb ΒΒ ПлкнЕНИИ 
СКОНЧАКТк СЕ. НИ ЈЕДННОЛ\Оу ЖЕ WT^h) 

НЕЕр-кгКШИХВ В СЕГО IIACA^AIIIE НЕ ВНИ" 

21 ТИ. ДЦЈЕ II np-кжДЕ ПА^НЕНШД ^Ав-ктоу 
прило\'41тв CE WT(b) ΙΙΕΓΟ EbITII. ИЛИ (!) 

HOAUHOBEIIAtA ЛИЦА НДПИСД НДСЛ-кдкНИКк!.
24 .BI.2 Нк И r4vk CBCTABHOIE3 11ДСЛ-кдНИКОЛ\В 

WT(b)l£A\AETb CE. И ПрОЧИЛ\к ΙζΑΒ^ΤΑ ΓΛΑ~ 

BAA\b. Bb СВО1ЕИ Ιΐρ41['.ΚΙΒΑΙΟ1|)ΕΛ\Κ кр'к- 

27 ПОСТИ. ИЛ\'кнИ1Д ΤΑΚΟΒΒΐχΒ АИЦк. по то-

ЛХОГЖЕ WBpA^OIf Цр(к)к(к)вАЛ\к || ГрД- 

AOBb WT(b) НИХ'ЖЕ CO\[Tb ДД ВДАДЕТк 

30 CE. II HE Bb IIIIblK KOTOpbl» AIOEO BHHbl 
iib Bb и^бдвлен ик πλ1η ’ηη κο α\β ДД 

И^ДАДЕТВ CE. ДА ГАКОЖЕ OlfEO WIIH Шт(к) 

33 CBOIl^b IIE И^кБАВИШЕ CE. W llll^b 

побрину за његово избављење; али 
ако су сва деца у овоме нсмарна. сва ос- 
тављена његова имовина да се да цркви 
тога града из којег јесте, пописом јасно 
спроведеним при јавном посвсдочењу 
тако да се ништа пак од имовине такво- 
га не изгуби, пошто ће се све, што од 
тада припадне цркви, на пзбављење за- 
робљеника утрошити. Али тако нешто, 
наравно. онолико колико о лицима би 
речено, која је неприлично творити (тј. 
остављати) без наслеђа ако сс не дого- 
ди да се неблагодарност запшпе и пот- 
врди. А ако1 он, који је узет у заробљени- 
штво. нема деце, а други, који се у ње- 
гово наслеђе позивају из нсзавештања, 
не труде се да га избаве. (па) тај у заро- 
бљеништву сконча. ниједан од оних. 
који се нису постарали, да не уђе у ње- 
гово наслеђе. ако се и догоди да је са 
његове стране пре заробљавања наста- 
ло завештање, или(!) (треба: у које) је 
поменута лица записао за наследнике.
12.2 Али и овде се састав3 наслед- 
ника поништава, а остале ставке 
завештања остају у својој крепости. 
Имовина таквих лица по истом обра- 
сцу да се преда црквама градова из 
којих су, а не за неке друге поводе, 
него за избављење заробљеника да 
се троши. Тако, дакле. да се они, које 
не избавише своји, о избављењу дру- 
гих потруде и својим душама, таквим

2 WCTAKAIAKMO С I 4 ДА ВДДСТк СЕ. Гр. KpOOKVpOOOOat I 4-5 np-knilCAlilE Μ I 6 ΙΙΙΙ4ΕΛ\θγ] HII4ECWA\Olf 
Хил. 466 I ж е нема Patm. 205, Zepi I 11 лицннхк С I 15 итв] ес тн  Хил . 466 I 18 πλΊϊιιε ιπιιι] пд-кнЕННН 
н Р I 19-20 вн с ег о н ас а^дј е w t (l ) НЕср-кгших(к) инв. Хил. 466 I 22 g u it h w t (l ) н к г о  ин в . С I 
ум. iirtii. у Palm. 205. Zepi έν η (= у које - односи се на завештање) I 23 πο λ^ιιο βαιιαια Μ 1 н ап ис д] 
н ап н с а h a Μ I 24 ндсл-кдники С I 26 np-ktiiiiBAK>qiHA\b Р I 27-28 по то мо^ж е] п о то ако хж до  Р. по 
томоуждЕ С М. Хил. 466 I 29-30 ввдддохт c e I 31-32 да изддкт' c e С

' Овим у Zepi почиње гл. 11.
- У Patm. 205 ова гл. 12. је наставак гл. 10. a у Zepi наставак гл. 11.
' () чначењу речи c k c t abiio k  в . напред стр. 149, нап. 3.
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и^баблеиии ιιοιίΕψιι се. и τΐιχκ д(оу·)- 

lUAMb. ΤΑΚΟΒΜΛΜ» Вл(д)гОЧкСТ НК1ЛМ1 Д"к- 

ia iiiiemiJ тдкоже ΛΜΌτογ творити.

.1'1.2 ()ΕΛ\θγ ΙΚΤΟΒΟΛΧΟγ C^pAIIΙΑ IErt\OV AI|JE 

II HIIO BIlklUIIIEIE ЛИЦЕ pEKKUJE HE Wt (|0 

родо\’ ιε γο . пр-кжде п л^н енша ндпишетк 

ИДСЛ'кдНИКА И Th BliAhIH СЕБЕ νντ(ΐι) 

Ιλ’ΙΙΟΓΟ IIAIIIICAIIA CO\fl|ia НАСЛ^ДНИКА. ΙΓ<- 
БАВИТИ СЕГО Wt (0 Πλ ΙϊΙΙΙΕΙΙΙΙΙΑ HEEpi- 

ЖЕТК. ΤΑΚΟΒΟγίΟ ЖЕ KA^Hb ΙΙΑ T^b Apb" 

ЖАТИ 11ОВЕЛ'квД1ЕЛ\Б. иже WCMOIEIIAAE" 

сете лгкто своиго в^рдстд и с плкн ише . 

. \! 3 Е ΤΛΚΟΒΒΐχ ЖЕ ΒΙΙΙΙΑχΚ. 1ЕГДА '<А 

ΙΙΙζβΑΕΛΕΗΙΙΙΕ ΙΙΛΐΐΓΐΙΙιΐχΚ ΠΟΤρΙίΒΙΙΟ lECTb 

IIAvkllHIE ДА1АТИ. ΑψΕ ΚΤΟ СВО1ЕГО ΙΙΕ 

IIMATb IIAxillHIA. ΑψΕ Пр-кжДЕ рЕЧЕНАГО 

lECTb I вцдрдстд. рЕКШЕ КУСМИНАДЕСЕТЕ 

лктв. BAACTI1 ДА HA\ATb ДА1АТИ И Bb^~ 

ИЛ\АТ11 Bb ^AIEAXb ίζΛΑΤΟ И НЛгкнИГА ДБИ~ 

ЖИЛ\А1А ЖЕ II НЕДВИЖИЛХА1А ПОЛАГДТИ Bb 

ΙζΑΛΟΓΒ. ΑψΕ СВОГА HMATb. ΑψΕ ЖЕ И Bb 
IIA'kirk ДрВЖИЛ\АГО. ПОНЕЖЕ '<A 1ЦБАВЛЕ- 

IIIIIE ΠΛ^ΙΙΙΙΒίχΒ. χΟΤΕψΑΙΑ CE ДА1АТИ. 

ИЛИ 1ЦДА1АТИ ПОКА'4А1ОЦЈИЛ\Б ΤΑΚΟΒΑΙΑ 
lip-krtvktllEHHIA. ΙΑΚΟ w t (b) ЛИЦА САЛ\О- 

ВЛЛСТБНАГО II СБВрВШЕНА Bb'4pACTOrt\b 
ΕΟγψΑ ΒΚΙΒΑΙΟψΑΙΑ ЈЦВ^СТКНА SbITII 110" 

ВЕЛ'квА1ЕЛМ1. НИ 1ЕДИН0Л\0^ ЖЕ С TAKOBbl" 

Л\И ЛИЦШ W ΠΟΛΧΕΙΙΟΒΕΙίυχΕ ΒΙΠΙΑχΗ 1АК0“ 
ЖЕ ρΙΐχΟΛΧΒ Скк1ЦАВШИЛ\Б W np'k(\vk»IE- 

НИИ рДСОХЖДЕНШО ΕΒΙΒΑΙΟψΟγ ПОТр^БОу 
1ДВ'к ΙΙΜΟγψΟγ ИЖЕ WT<b) пл-кнд ΕΚίζ- 

ΒρΑψΒΙΒΕΛΙΟγ СЕ ΤΑΚΟΒΑΙΑ lipirtvklllEHIHA 

3 тдко ж е] тдко ж де Р М. Хил. 466; гр. οµοίως I лнгкотк Хил. 466 ί 5-6 реккшЕ... кго нема Palm. 
205. Zepi I 7-8 и t l  в-кдии... ндсл-кдпнкд нема Р М; Palm. 205. Zepi има - κάκεΐνος είδώς εαυτόν 
ύπ’ εκείνου γεγράφϋαι κληρονόµον 18 wiioro] нного Хил. 466 I 11-12 v c mo h iu aec et e] ли. С; .т. 
НАДЕс(е)тб Μ I 14 llrt kll‘nu;\b] ΙΙαΙηΚΗ'ηΜχ(κ ) Μ I 17 Вк^рДСТА М. Хил. 466 I и’СЛ\ННДД£СЕТЕ1 .И1. С. 
Хил.4661 17-18рЕКШЕ... да иахдтвнема Palm.205.Zepi I 19нлгкнига] iiiwkioA ж е Μ I 22 пза п о н е- 
ж е (επειδή) у Palm. 205. Zepi следи: έν τοϊς είρηµένοις άπασι I 27 ΒΝΒΑίοψΪΛ Μ I 30 св-кц1авкшиих<к) 
С I 32-33 ΒΚ’ςΒρΛίµκιυοχΛίοχ c e ΡI в^врдсцЈћик^лхоу с е Хил . 466
1 Под βλ(α)γο 4κ ε τ 'η κ ιλ \κ д к|динкл\к подразумевају се б.шгоуГодни поапупци. односно Гкч туп- 
i(ii достојни похвале, дивљења.
2 У Palm. 205 ова гл. 13. је у саставу гл. 10. a у Zepi гл. 11.
■’ У Palm. 205 ова гл. 14. је у саставу гл. 10. a у Zepi гл. 12.

благочасним поступањем1. слично 
олакшањс чине.

13.2 То да се истоветно сачува и ако 
друго спољашње лице. односно (лице) 
не од рода њсговог, пре заробл>аван»а 
запише за наследника. а тај. знајући за 
себс да је од онога записан за наслед- 
ника. зане.мари да га избави из заро- 
бљеништва. Исту пак казну пропл- 
сује.мо да се при.мени на те који напу- 
нише осамнаесту годину свог узраста. 
14.3 У таквим пак поводима. кад је за 
избављење заробљених потребно да- 
вати имовину, уколико неко нема 
својс имовине. уколико је напрсд ре- 
ченог узраста. односно осамнаест го- 
дина. власт да има давати и узимати у 
зајам злато. и покретну и непокретну 
имовину полагати у залог. било да 
своју има, бпло пак и онога кога др- 
же у заробљеништву. Јср оно што се 
за избављење заробљених хоће дати 
или потрошити (на предлог) оних 
који су указали на такву размену. по- 
што се остварује од стране лица са- 
мовластна и потпуна узраста. пропи- 
сујемо да поуздано буде. Ниједан. 
пак. од оних који су са таквим лици- 
ма код поменутих повода. како реко- 
смо. уговорили о размени. по оства- 
реном расуђењу. нема. очевидно. 
обавезу. Онај који се из заробље-
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Н СЛ0ЖЕНИ1А II^R-kcTkHA илгкти. II CIIAMI 

1ДК0 CBOIIAMI ДЛКГК1 ΠΕψΙΙ CE.
3 .II.1 ill|JE KTO Wt (0 ΙΙθ||Λ\ΕΙΙΟΒΕΙΙΜχΚ 

рОДИТЕЛк lipAKOKiipiJlh CblH. ilOMOyiETb 

СКСЧЕГО ΛΈτΐΙψΛ ИЛИ Д^ТИ. ΙΑΚΟ НЕ

6 COVTb CGOpilbHE Цр(в)к(в)вЕ fiiipbl. НИ Bb 

ε (βε )τ 1ι1 ЖЕ Hp(b)KbBH НЕ npil4El|lAK>Tb 

CE. Bb нкиЖЕ BbCII 11ркг>л(д)жЕН11И пдтрн-

9 upcil ИДННОд(о\р)шкНО II СћКДИНКНИ- 

Hrt\b прлвов-крнс^к· вкроу проповкддти 
II с (ве)тМ\Љ CEAAVb CBOpOBb. НЖЕ Bb НЦ-

12 K-kll lipbBblll. Bb костднтини грдд-k 

lipbBblll. Bb КфЕск npbBbl. ИЖЕ Bb XAA - 

KblAOH-k. ИЖЕ Bb костднтини грдд^

15 BTOpblll. ТАКОЖЕ ИЖЕ Bb КОСТДНТИНИ 
грдд^к ТрЕТИИ. II НЖЕ Bb ιιιικΐιι BTOpOIE. 

CHIE WGAOBbr^ATH. рЕКШЕ П0АМ1НАТИ НД-
18 OVMHLUE. Η ΑψΕ npiiEblB AK>Tb Д-ктН B 

TAKOB'feA\b HEBiipilH. AAlEAXb pOAHTEAEAXb 

HA\b BAACTb XA ΤΑΚΟΒΟγΚ» ПАЧЕ BHHOlf
21 нЕбл(д)гоААрнв!н ciHE и wτ(b)вpbжεt^и 

НАСЛ-кдИ1А Bb CBO№A\b НАПИСАТИ ^АВ^- 

T”k. И CE оуво W HEGA^A^rOAApHblXb BH~

24 HA^b Ο^ΑΚΟΙΙΙΐχΟΛ^.
.21.2 Р0ДНОИ3 ЖЕ npOAUJUJAEHHIE A"kTEA\b

прдIBOB-kpiIblAAb ПОДАК>ЏЕ. I10BEA'kl5AI£A\b

27 U"fiAOA\b CXpAHIAIEMOAKb ’ξΑΚΟΙΙΟΛΙΒ. Kb

ПрИЛОЖЕНММћ М(-ЖЕ IEpETHKOA\b. И W HE~
CTOpiliAH-fex' 11 W GE^rAAEHblXb. ТАКОЖЕ И

30 W ΙΑΚΟΒΗΤ-kxb. II W lEAHHOBOAHblXb. H W 

HKOHOGOpqilXb. и k ah k ei ЖЕ Itllbl КрЕСИ 
CMfTb. WT<b) CGOpbllbllE II AIl(o)c(To)Ab-

33 CKbllE lip(b)K(b)B£ IipOKAlHAKAMI. H B ТД- 

ништва вратио, таквс размсне и уго- 
воре да сматра известним и о њима, 
као својим дуговима. да се стара.
15.' Ако ко од поменутих родитеља, 
будућн правоверан. чује за своје дете 
или децу да нису верс Саборне цркве, 
нити се пак у Светој цркви приче- 
шћују, у којој сви преблажени патри- 
јарси једнодушно и сједињењем пра- 
воверну веру проповедају: и светих 
седморих сабора који су: у Никеји 
први. у Константинграду први, у 
Ефесу први, онај у Халкидону, онај у 
Константинграду други, онај такође 
у Константинграду трећи. и онај у 
Никеји други - овс радосно прихва- 
тити односно помињати научише. па 
ако деца остају у таквом неверју, ро- 
дитељима њиховим дајемо власт да 
их због таквог, превасходно, узрока 
у свом завештању запишу (као) не- 
благодарне и лишене наслеђа. И то. 
наравно, о узроцима неблагодарно- 
сти узаконисмо.
16.2 Онима пак који правоверној де- 
ци пружају домаће3 промишљање, 
прописујемо да се целовито сачувају 
закони у односу на всћ изложене је- 
ретике: и о несторијанима, и о без- 
Главима, такође и о јаковитима. и о 
једновољницима, и о иконоборцима; 
и друге пак јереси, колико их је од 
Саборне и апостолске цркве прокле-

6 цр(к)к(к)к{ нсма Palm. 205. Zcpi 19 кдинод(оу)шкно, гр. µια σύµπνοια I 9-10 снкдинкникмк, гр. 
όµονοία I 11 ссдмк] .^. С Μ I ссоровк] сворк Р I 12 вн] и ва М, Хил. 466 I кшнстднтши Хил. 466 I 
13 кк ] и вн! Р С М. Хил. 466 I иж е] н иж е Р Μ I 14 кшнстднтши Хил. 466 I 15 тдко ж е] тдко ж де  
Р М. тдж е С I 16 и нема Р. гр. има - καϊ I 17 с ше] с н о  Хил. 466 I 20 ил\в] n^b Р С М. Хил. 466 I 
ΤΑΚοβογ С I 22-23 ςακΙτΑ Р I 27 схрдшдклчолчћ] хрднккмомв Р. СЕХрдшдклхв Μ I 29 тако ж е] тако - 
ж де Р М. Хил. 466 I 30 иковит-kxt] Η»κοΒΗτ4χ^ С Μ I 31 и иема Р. гр. има - καϊ I ини] iih k ik  С. 
Хил. 466 I 32 и нема М. гр. има - καϊ
■ У Palm. 205 ово је гл. 11. a у Zepi гл. 13.
- У Palm. 205 ова гл. је без бр.. a у Zcpi је гл. 14.
Под роднок овде се подразумева оно што се односи на род. врсту. односно иа оно што је 

домаће, своје по пореклу. по рођењу.
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ΚΟΒΙιΐχΐϊ IAKETCE ΙΐΊίψΙΙΙ IipinhlKAK>l|J£. 

ТДК0ВД1Д W ΕΙΐχΚ BC li^h GEC nptcTOyilAE- 

3 unia xpainiTii. >ако ж е дц ј е ко г да роди- 
t eah ичфкџоутк се κι» кдинон w t (b) 

αιχΐ» ΙΙίζΕΜΤΕΙΙΒίχΚ lEpECHH. ИЛИ Kh дроу- 
6 '<kn irliKOIEH CHAlk привлижн^и WAph- 

ЖИЛ\И. II ТОГО рдди Wt (k ) WGKipEHHLA 

CGOpiIbllE Цр(0к(к)кЕ Шт(в)лоуЧЕНИ. HE

9 IIOA(o)GAIETb HAlb ιιιιΐχκ ндсл-кдникк 

CEG'k CbCTABAIATH. Ilb TbKAlO д^ти прд- 
ΒΟΒ'ΙφΙΙΙιΙΙΕ II CGOptlill цр(в)к(к)ви при- 

12 VVGhl|lAIOL|JHIE СЕ. Д1|ЈЕ ЛИ Д^ТИН HE GOlf- 

ДЕТВ. ИЖЕ 1Мт(в) ЛЛ8ЖВСКА ΙΙΟΛΟγ II ЖЕНК" 

СКА сродв||ниш IipABOB-kptlhllE.1 lAfit 

15 ιιριίΛογΜΑίοιµιιΐΕ c e творити ндслкдникм.

2 g ec ] RE'^b Р С15 н'4'ч'тЕнмиук СI или кк] или >1 кк Р. ή και Palm. 205. Zepi 16 приБлнжЕН ки С. Хил. 
466 I 8 сворник] w t (e) EbGwpubiE Хпл. 466 I 8-9 н е п о д(о )бдкт к ] н н е п о д(о )вдк те Р. у Patm. 205 
µή έξεϊναι, Zcpi µή έξη I 11-12 приШБЕЦЈАК>11ЈЕК e C. Хил . 466 I 12 Αψε ли. у Palm. 205. Zepi - ή I 15 
πριίΛογΜΑίοιµεε с е Хил ! 466 I ткорити ндсл-кдннки нема Patm. 205. Zepi I 16-17 ιντ(κ) цр(к)к<к)вЕ 
немаХил.466120ум.по (!).уPalm.205.Zepiέν 121 βκαλ ιατ ιι] бкддк т к c ePI22-23w  npiwr.pkTEiutu. 
гр. περί των καρπών I 24 прдвкрншмћ (!) грешка писара Μ I 26 п о н кж е] п о н енж е C I 27-28 прн- 
ШБкЦЈД1ОЦЈ11К c e Р С Μ I 28 цр(к)к(н)вн нема Patm. 205. Zepi I 31 прдАЕНии (!) грешка писара Р
1 Овим ce у Zepi занршава гл. 14, a у Patm. 205 не. Следи део подужег гр. гекста: ,.Εΐ δέ ο>ς εϊκως 
έκ των παίδων... διατυπούσας". који у срп. тексту недостаје. а реч је о томе да само православ- 
на деца наслеђују. не и она која су од Цркве отпала. Из додатог у српсл. гексту творити 
ндслкдннкм (ред 15) проистиче закључак да је нешто недостајало.
2 Иза ιυτ(κ)Λθγ4ΕΗΗ (κεχωρισµένοι) у Palm. 205. Zepi следи έπϊ ταύτην επιστρεψουσι (Zepi άνα- 
στρέψουσι).

Αίµε ж е ιιο αιχβ врдтигА иж е w t (l ) 

цр(0к(0ВЕ Vl'T(b)A0\'4EHH2 И W НАСЛ^ДИИ 

18 Пр-кврДТЕТВ. IlOA^EHOlflO ИЛ\Б ЧЕСТК 

HAvkllHia Bb шврд^ В НКМЖЕ WGp+i- 
IJJETb CE ΙΙΟ (!) βρ^ΛΙΕΗΙΙ Bb ΙΙΙΕζΚΕ WT^b^A" 

21 lETb CE CHA\b ВКДД1АТИ. IAK0 НИ1ЕДИНОГО

ЖЕ СТ8ЖЕНИ1Д HAII НДЕЕДЕ11И1А. W npiW" 
GpkTEHHU HAU W lipABAEHHI 1ЕЖЕ Л\ЕЖД0\' 

24 Т’кл\В Вр'кл\ЕНЕА\В lipABOB-kpllblA\b HE 110- 

AblETII. ИЖЕ Пр-кжДЕ ρΕΜΕΗΑΙΑ IIM^HHIA 

Др ЖДВШИМк. П0Н1ЕЖЕ TAKOBOIE ΗΛ\1ΐΗΗΙΕ 
27 1ЕЖЕ WT^b) ЧЕСТИ BpATHlE HE npilWGbipA"

ΙΟψΕΙΕ CE Цр(в)к(в)вН ΠρΑΒΟβΐρΗΗΙΙ CTE“ 

ЖАШЕ. 1ДК0ЖЕ ΙίρΟΑΑΗΙΙΙΕ ΤΛΚΟΒΜχΚ ΒΚ!ζ- 
30 BpAHiaiEAXb. ΤΑΚΟ И пр^швд ших’ βρ4- 

A\EHb npilWBp^TEHHM HAI ΠρΑΒΑΕΗΙΗΑ ΗΗ~ 
КАК0ЖЕ WT(b) αιχβ ИЛМ1ЖЕ Apb?KIIA\A Б^- 

33 χογ Hll HCTE^ATH НИ Bb^HCKATH ПОВЕлк” 

то; и неки који сс покажу да у такви- 
ма пребивају - исто. и наспрам свих 
ових. без преступања (закон) чувати. 
Тако, уколико се некад нађу родите- 
љи да су у једној од ових побројаних 
јереси. или у нској другој. овима при- 
ближној. овладани. па због тога од 
општења Саборне црквс одлучени 
они ссби не треба друге наследнике 
да постављају. него само децу право- 
верну и Саборној цркви приопштену. 
Ако ли не буде деце која су правове- 
рни сродници. мушког и женског по- 
ла, наследницима учинити оне који 
сс јасно задесе (као) правоверни1. 
Ако се. потом. браћа која су од Цр- 
кве одлучена2 [њој врате]. да се и у 
наслеђе врате: део имања који и.м 
припада - њима да се да у виду у ко- 
јем се налазпло по (!) (треба: у) вре- 
мену у којем је предато. тако да ни- 
какво узнемиравање или непријат- 
ност у вези са добитком (плодовима) 
или у вези са управљањем у том ме- 
ђувремену не претрпе правоверни од 
оних који су напред поменуту имо- 
вину држали. Јер такву имовину. што 
је од дела браће која нису приопште- 
на Цркви. стекоше правоверни. Ка- 
ко продају такве имовине забрањује- 
мо. тако и за протекла вре.мена доби- 
так, или управу, нипошто онима који 
је беху држали не дозвољавамо - ни
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BAKA\h. AI|1E ЖЕ II ДО КОН*ЦД  | Ж1ЦНИ 

CBOKM B ТАКОвки npiirtkCTII HE npiiw- 

3 ККЦ1АКН11ЕИ1 CE Πρ^ΒΟγΛΟγΤΒ. ТОГДА ПрД- 

вовкригкн врдтни или ндсл+»дннкол\к 

И\К ΙΙΛΒΗΟΚ г(оСПОд)кСТВ0 15 ΤΑΚΟΒΚίχΐι 

6 СТЕЖДНИНХК ИЛ\ктН ПОКЕЛ'квД1ЕЛ\к. ΑψΕ

1 ж е нема Хил. 466 I 2-3 πριιινκΗψΑίοψιΐΗ c e С I 4 ндсл^дниколчЈ посл^дникол^н) Хип. 466 I 5 
г(осиод)кстко. у Palm. 205. Zepi δεσποτείας δικαίω 15-6 β ΤΑΚοκωχΕ стЕЖДНННХк. y Palm. 205, Zepi 
τα αύτά πράγµατα 17 оуко нема С. Хил. 466; Palm.' 205, Zepi има - µέν I 8 цр(к)к(ћ)вк1 Μ 19 ж е нема 
С, гр. има-δεΙ 10 лк^жкскдго Μ I 12сворншк цр(в)к(к)вЕ нема Patm. 205, Zepi I 17-18 ст(р)дн’нв| 
конј. према Р С М, Хил. 466 I 21 с теж ани 1а »ιχκ y Palm. 205 τά αυτών πράγµατα, a y Zepi τά αύτά 
πράγµατα 122 с е нема Palm. 205. Zepi 125 w t (b)k t h ] w t ak t h  (!) ΡI шблђ н и т c e Μ I того iirtvknntA. 
y Palm. 205. Zepi τήν αυτών δεσποτείαν I 27 ж е не.ма Хил. 466 I л\ир'сции члов(41)ци. гр. λάι'κοι 129 
ц(д)рскоЕ Хил. 466 I 32 ΑψΕ и. y Palm. 205 καν. a y Zepi καί εί I 33 прочик Ρ Μ

1 Овде право значење гл. приичжцшти с е (приопштити се, гр. κοινωνεϊν) јесте: бити у заједници, у 
(iHuuucHiy. поссбно у опиаиењу са Црквом. причешкивати се, присајединипш се, бити заједничар.
цр(0К0квници (црковници. гр. οί έκκλησιαστικοϊ) су свештена лица.
скрокшрЕ (скровишше, гр. ταµεϊον) овде значн блаГајна. Средњовековни извори пружају 

податке о подели благајне на јавну, тј. државну и на особну царску. (О томе в. Μ. М. Петровић, 
0 Законоправилу и.ш Номоканону СветоГа Саве. Расправе, Београд 1990, стр. 42-51)

ЖЕ 0\'Г>0 ВСЕ Д’кт1 рА'4ВрД1|ЈЕНк1 II WB11-
ЦЈЕН1НД CGOpHMIE Цр(к)к(к)вЕ Ч10ЖДИ 

9 умвр-кцЈоутк с е . инин ж е ближ нн и срод-

ници w t (k ) лхоужкскл полоу ИЛИ иит(к) 

ЖЕНкСКД. ΠρΑΒΟΒ^ρΐΙΟγίΟ B'hpoy ΜΤΟγψΕ. 
12 II ШБВЦШНЦН СБОрНКНЕ Цр(0к(к)вЕ EO\f-

,\OVTk и покджоутв СЕ. си д-ктни ΙΕρΕ- 

ТИЧкСКМХк ЧВСТ1гк|Ш1Е соутв II Τ^χΐι 

15 ДД Ιΐρ1ΐΙΛ\θγΤΚ 11ДСЛ-кдИ1Е. ДЦЈЕ ЖЕ и 

д-кти и влижнии сродници w t (g ) 

шб ц ј еним прдвов-крнвпЕ вкрм ст(р)дн‘- 

18 1111 ΗΟγΛΟγτΚ. ТОГДД оуво ΑψΕ WBpA^k
ПрИЧВТНИКк ΙΙΛ\ΐχθγ рОДИТЕЛИ ιιχκ. 
цр(к)к(к)вн грддд ТОГО ИД-кжЕ ЖИЛИЦЈЕ

21 ΙΙΜ^χογ СТЕЖДНИ1Д Ιΐχκ Г1ОВЕЛ-квД1ЕЛ\’ II 

ΒΒίζΕΤΙΙ. ТДКО ОуБО СЕ 1АК0ЖЕ Цр(к)кОВк- 

НИЦИ2 ПркжДЕ СКО11ЧАНИ1Д. 1СДИНОГО д-к-

24 тд пр-кжддшпд ΤΑΚΟΒΚίχΚ лицв им-кним 
WT(h)lETH WGA-kllETh СЕ. ΤΟΓΟ ΙΙΛΧ^ΙΙΗΙΑ 

г(оспод)кство Β НАШЕ СКрОЕНЦЈЕ3 ДА ВК^-

27 Л\ЕТК СЕ. ΑψΕ ЖЕ ЛМ1рСЦИИ ЧЛОв(-к)цИ 

Боуд^тк. БЕ'4 НИКОКГО ЖЕ рДСОуЖДЕНИ1Д 
τΐχκ в(о)гАТ1»СТВО Вк η (^Εα)ρ(0ΕΚΟΙ£

30 НДШЕ WCOGIIOIE СКрОВИЦЈЕ. ТДКОЖДЕ ДД 

ВНИДЕТк. 1ДЖЕ дркждти ΠΟΒΕΛ^ΒΑΙΕΛΜι 

Αψε И GE^h ΙζΑΒ^ΤΑ ТДКОЕА1Д ЛИЦА СКОЦ-

33 ЧАК>Тк СЕ. вскмв ИЖЕ НА ПроЧЕЕ ИрЕТИ~ 

потражнвати ни преиспитивати. А 
ако и до краја свог живота остапу у 
тој превари. пе приопштивши се1 
(Цркви). тада he правоверна браћа, 
или наследннци њихови, имати пуно 
власништво на таквој имовини, про- 
писујемо. Уколико су пак сва деца 
развраћена, и нађу сс да су страна 
заједници Саборне цркве. друга пак 
- ближњи сродници мушког или же- 
нског пола, који поштују правоверну 
веру, и потврде се да су заједничари 
Саборне цркве - та деца су у предно- 
сти (наспрам) јеретичке, и њихово 
наслеђе да наследе. А ако и деца и 
ближњи сродници буду страни зајсд- 
ници правоверне вере, тада, наравно, 
уколико свештенички лик имаху ро- 
дитељи њихови, црква дотичног гра- 
да где имаху пребивалиште, да узме 
њихову имовину, прописујемо; то, 
наравно, тако, да се црковници2 не 
облење да пре истека рока од једне 
године одбране имовину од таквих 
лица. Власништво над том имовином 
да се узме у наше скровшите3. Уко- 
лико пак мирски људи буду, без 
икаквог расправљања њихово богат- 
ство у особно наше царско скрови- 
ште такође да уђе, што прописујемо 
да се држи и ако без завештања скон- 
чају таква лица. За све остале јере- 
тике што је у другим заповестима
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Khl Bb ΗΙΐΊίχΒ ίζΑΙΙΟΒ ΙίΑΕχΚ Ογ'^ΑΚΟΙΙΚΙίΟ- 

Λ\Ι1. II HA IIECTOpHIAIIbl и ιια бе^г лаенмк .
3 II HA IIIIblE BCE HEIipMWfiUljJДКМрИИ1 CE Kb 

Cfiopiiirkll Цр(в)к(0ВИ. Bb lldillrKE npi- 

ЖДЕ рЕЧЕНИИ с(ве)т ИИ СЕДМК CKOpOBh И

1 В. напред стр. 166. нап. 1.
2 Ту ce у Zepi завршава гл. 15. и почиње гл. 16; у Palm. 205 нема бр.
3 Ту ce у Zepi завршава гл. 16. и почиње гл. 17; у Patm. 205 нема бр.
4 В. напрсд стр. 155. нап. 1.

6 ПАТрИ1Лр‘СИ Ι10ΛΜΙΗΛΙ0ΤΚ CE. H HA T^b 

ндслкдникол»! ТАК6ЖЕ XpAHWAXOAAh. ΑψΕ 

БО W /WlipiiCKlilXL· ΒΙΙΙΙΑχίι ПЕЧЕЛ\‘СЕ. КОЛ-
9 л\п п лче w с п(а)с ен н и д(«р)шдл№ про- 

AtblCAbllliHUJEIE НОПЕЧЕНШЕ ПОд(о )бА1ЕТВ 

ВНОСИТИ.1 2 | ΑψΕ О1[БО ВСЕ рЕч(е)|1Ш« IIE-

12 Бл(а)г ОДАРЕ111НД BHHbl. ΑψΕ ЖЕ lABAEHbllE 

Wt (0 Ηΐΐχκ. ΑψΕ ΙΕΑΗΗΟγ ΚΟΤΟρΟγίΟ ΛΙΟ" 

БО рОДИТБЛИ НАПНШОуТЕ Bb CBOlEMb τζΑ~
15 вктк. II ПИШЕМИИ НАСЛ^ДНИЦИ имен о - 

BAlIbllE BHHbl ИЛИ 1ЕДИНС>Х WT<b) HHXL· 

HCTIillllOy BbITII ПОКАЖОуТВ. 'ξΑΒ'Ε'ΓΟγ

18 свсчо кркпоств имкти ιιο βε λ 4ιβαιε λ \κ .3 

ΑψΕ ЖЕ Cllta НЕ СХРДНЕТН CE. НИ КДИ- 
НОЛ\ОуЖЕ EbITH рДСОуЖДЕНЖО БЕ^ НАСЛ-к-

21 ДИ1А HAHliCAHblMb. Hb ΓΙΟ ΛΛΑΛΟγ Bb CbC“ 
ТЛВЛЕНИ1Е HACrtiAHHKb HAKbl приити 7>A~ 

В’кт©Х ρΛ'4Αρθχΐ!ΙΑΙΕΛ\θγ. Bb НАСА^ДШЕ
24 pOAHTEAb A”kTEMb ИЖЕ Шт{0 HE^AB^” 

ψΑΗΙΙΙΑ HA ρΑΒΗΟγ 4£CTb lipilHTII. IAKO ДА 
IIE к.иСО\,'ЖДА1ОТВ Д^ТИИ ΕΒΟΙίχΕ AbCTbl"

27 ВИЛМ1 KAEBETAAUI. НИКО1Е1ЕЖЕ ПАКОСТИ 
Bb B(o)rATbCTB'k рОДИТЕЛВ НЕ ПрШЕТИ. 

ΑψΕ ЖЕ О1(БО IipitKAIO4HTb CE. В Η^ΚΚίχΚ

30 TAKOBbIXb ^AB-kT-kxb. НЛИ ДАрОВЕ lli- 

ЦИН. ИЛИ вкрОЈО нккОМОу np^AAHAIA 

ИЛИ СВОБОЖДЕНИ1А. НЛИ ПрИСТА 11 BHHKOAtb

33 ДА1АНИ1А WCTABIITII. ИЛИ IIHbllE KOTOpbHE 

узакоњено и против несторијана. и 
против безглавих. и против свих дру- 
гих који се нису ириотитили1 Сабор- 
ној цркви, у којој се раније речени 
свсти сед.мори сабори и патријарси по- 
мињу; и против њихових наследника, 
такође, да се чувају (заповести). Јер. 
ако се за мирске (тј. световне) узроке 
старамо, кодико више за спасење ду- 
ша про.мишљеније старање треба уда- 
гати2. Ако. дакле. све речене узроке 
неблагодарносги. било да су од њих 
испољени, било да су један, ма који. 
родитељи записали у свом завештању. 
а уписани наследници поменуте узро- 
кс. или један од њих. покажу да су ис- 
тинити. наређујсмо да завештање има 
своју важносг3. Уколико се. пак. то не 
сачува. ниједно расуђење да не буде 
без наслеђа онима који су записани, 
него убрзо опет редоследу наследника 
приступити код ништавог завештаља. 
да у родитељско наслеђе на равне де- 
лове ступе деца која нису из заве- 
штања, тако да не осуђују (родитељи) 
своју децу преварним клеветама; да 
никакву штету не претрпе у 
родитсљској имовини. А ако се. да- 
кле, догоди да су у неким таквим за- 
вештањима - било дарови неки. или 
(добром) вером некоме прсдате (ства- 
ри). или свобожденија4, или да упра- 
витељи остављају давања, или било

2 несторннм (!) С 13 н енрн о бц ј дк >ц ј ек се С. Хил. 466; гр. µή κοινωνούντων I 5 с едл\к ].’<. С. гр. επτά I 
cr.opt Р I и нема Р. гр. пма - και I 7 тдко ж е] тдж де Р, та(к с >)ж де С Μ ί 9-10 прдмислкн^ншЕ С 
19 сшд] и с’1А Хил . 4661 25 рдвноу] прдвоуЕ? Хил. 466 126 «Βοιιχκ нема Patm. 205. Zepi 27 н н ко кж е  
М, гр. µήτε τινά I 29 в нема Р I 30 ддровЕ. λεγάτα Palm. 205. ληγάτα Zepi i 32 с во бо ж ден н г д . гр. 
ελευθερίας I 33 ддин н 1А, гр. δύσεις, лат. donatio I ιιιικικ] inibi Ρ Μ. Хил. 466; гр. άλλα I котормк. 
гр. οίαδήποτε
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каква друга добра1 која сс законом 
именују - свс то. нарсђујсмо, да се ис- 
пуни и да онима којима беше оста- 
вљено. тако да сс са те стране заве- 
штање држи неизмењено.2 И то. да- 
кле. о завештањпма родитеља устано- 
висмо. А смислили смо да ће праведно 
блти да, наспрам томе, тако нсшто и о 
завештању деце. са неким запрсћењи- 
ма, установнмо.
17. Прописујемо, дакле. да нијс допу- 
штено децн да своје родител>е остав- 
љају без наслеђа, пли иа било који 
начин (без) свог иметка за којп имају 
власт завештавати; (није допуштено) 
да их сасвим туђим чпне уколико у 
својим завештањима посебно не на- 
пишу узроке које набрајамо.3 А ти, 
прописујемо, да буду:4 ако родитељи 
предају своју децу на пагубу живота, 
изузев оних, наравно, узрока. оправ- 
дано наведених.
18? Ако се чарањем или опсенар- 
ством, или другим начином родите- 
љи покажу да раде о животу своје 
деце.
19.6 Ако се отац смета са својом сна- 
хом или са наложницом свога сина.

20.7 Ако родитељи забране својој де- 
ци да праве завештања о имовини за 
коју имају власт завештавати; јасно 
да се - све што је о сметњама таквих

Л10Б0 ГЛДКЈЦЕНИ1 5ζΑΚΟΗΟΛ\Κ ^НДКЛУМИ 

НЛ\ЕН81ОТЕ се. ТД ВСА 11ОВЕЛ'квД1ЕЛ\Б ис- 

3 ΠΛΗΗΤΗ И ВДДТИ ткд\К ИЛ\ЖЕ ПХТДВЛЕ-

НД ВВ1ШЕ. 1ДКО НД ТОу СТрДНСАј' НЕПр'к" 

врдцЈЕНв ^двктв дрвжитв се. и сшд 

6 оуво w ’4двктк\*11  роднтЕлв о^стдви- 

χθΛ\Κ. ПрАВЕДЕНО ЖЕ БЕ1ТИ ΕΛΜ»ΚΛΙΐχθΛ\Ε 
Η προτίίκογ ΤΟΛ\0γ W ίζΑΒίίτΊίχΒ д-кти 

9 ТДКОВД1Д ЖЕ С 1гккВ1Л\В ^ДПр^ЦЈЕНШЕМк 

оустдвити.
.χί. ПовЕлквдилп» оуво ΙΑΚΟ НЕ ΑΪΤΗ 

12 IECTE Д-ктЕЛХЕ ίΒΟΙίχΐ» рОДИТЕЛК ΕΕ!ζ 11Д“ 

слкдшл WCTABAWTH. или по которолхоу 

Л10БО ШБрД'40\' СВОИГО ΙΙΛ\4ΐΙΙΜΙΑ W НЕМЖЕ 

15 '^ДВ^кцјДВДТН ВЛДСТБ HAX^IOTE. αιχκ 
цгг(|»и)нтрдв ЧО\ј-ЖДЕ творнтн. ДЦЈЕ НЕ 

ΒΙΙΙΙΕΙ 1АЖЕ 1Ц'Ч11ТД№Ли> ВЕ ΕΒΟΙίχΕ WC0B~

18 НО НДШШОуТЕ '^ДВ-кт^ХЕ.' CHIA ЖЕ БМТИ 

ΠΟΒΕΛΪΒΛΙΕΛ\Ε.4 ДЏЕ рОДИТЕЛН НД ΠΑΓΟγ- 

ΒΟγ ЖНВОТД CBOIE д-ктн Пр^ДАДЕТЕ.

21 CBtllb КОТОрКНЕ ΛΙΟΕΟ В1||НБ1 ПрАВЕДНМ

НДНОСНЛМЈ.
,И1.5 ΠψΕ ЧДрОД-к|ДНИ1ЕЛ\Е ИЛН ВЛЕШЕБД- 

24 Л\И. ΙΙΛΗ ИЦ-клХЕ и'БрД'40Л\Е рОДИТЕЛИ нд 

ЖИВОТЕ д-ктнн СВОИХЕ СВЕЦЈДВШЕ ΙΑΒΕΤΕ 

СЕ.
27 .4М.6 ΠψΕ и'т(ћ)цЕ CE CBOIEIO ΕΙΙΕχΟΙΟ. 

НЛН С НДЛ0Ж11НЦЕ10 СВ01ЕГ0 с(в|)нд CA\"k-

CIITb СЕ.
30 .К.7 ΠψΕ рОДИТЕЛИ СВ0ИЛ5В Д-кТЕЛ\Е 7,А~ 

В"ктЕ1 творити ВЕ^брДНЕТЕ. Bh ИМ^НИ! 

W НЕЛ\ЖЕ НЛ\-кк>ТБ ВЛДСТЕ ’<4Β±ψΛΒ4ΤΗ.

33 вскл\в 1ДК'к ИЖЕ U' ВЕ'4БрДН1£11НИ ТДКО“

1 лк>г>о] Aliso Хил. 466 ! 4 5 ^ακ ϊτ ε ιΐΕΐιρΐκρΑψΕίικ инв. С I 9 ^ΑπρΙψΕίιιικΛΜ» гр. διαστίξεως I 11 
Πο βε λ1;κ4κ λ \ε . гр. Οεσπίζοµεν I 12 13 ндсл-кдц|д. άµνηµονεύτους Palm. 205. αποκλήρους Zcpi I 
14 h mIiih ia . rp. πραγµάτων I 16 штнн^дк Р I чгеждн С I н е нема Хнл. 466 I 18 ндпшроутћ (!) Р I 20 
пркддмтк Хил. 466 I 21 aic g o нема Хил. 466 I 23 чдрод-киниклш, гр. φαρµακείαις I 23-24 
влешевами . гр. γοητείαις I 25 σκοΗχκ д-кти инв. С I 28 н ало ж ице1О грешка писара Μ I 28-29 
см1ситк c e. гр. συµµιγείη 130-31 '^дкктЕ С132 ’<дв-кцјЕвдти М
1 Овде се под глдки^ни. ι р. κεφάλαια нодра чумевају добра, капитал.
; Ту се у Zepi завршава гл. 17. и почиње гл. 18, a у Patin. 205 наставл.а се текст гл. 12.
’ Ту ce у Zepi завршава гл. 18.
1 Тиме ce у Patin. 205 завршава гл. 12. и следи гл. 13.
' Гл. 14. у Palm. 205. а 20. у Zepi.
6 Гл. 15. v Patm. 205. а 21. у Zepi.
Γ.ι. 16. v Patm. 205. a 22. у Zepi.
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ι:ι»ιχΒ 7,дв1товв схрди|Д1Ел\ол\Б. мже ш 

лици родитЕлк '^дпрктихомв.

3 .КА.1 illJJE ириклк>читк се МОуЖЕВИ или 

ПД CiWpkTh ЖЕН'к СВО1ЕИ или нд w t (k )- 

СТОуПЛЕНЈПЕ ОуЛАД ДДТИ ЧДрОД-kjAHHIE.

1 '4Ак-ктол\(к) Хил. 466 I 4-5 нд wr(ii)cTOifiiAiHHK. гр. εις έκστασιν I 5 чдрод кгдник. гр. φάρµακον 
9 ιαβΊϊ . гр. πούβλικον од лат. publicus I 9-10 по ^дконоу Хил. 466 I 11 достоино\· створитн. гр. 
άξιοϋσύαι I створити] творити Р113 .кв.] .кд. РI 14-15 свокго ιιµ Ιηη ια] свон\'к илгкнин (мн.) 
С I 18 .кг.Ј .кв. Р I 19 НЕИСТовоу, гр. έν µανία I 19-20 рскшЕ... nor«fSAhUJ«f нема гр. I 22 и нема 
С I ’4д к] с вде Р Μ I 23 родитЕдихв С I 25 .кд.] .кг. Р I ум. ιιο βιλΙηη κµ β . у Palm. 205. Zepi τόϊς 
Οέµασι I 28 НЕрддкстволчЈ нсродкстволи Р С Μ I 32 ^дбец ј двати ] ’<ав£џати  С 33 в глдвн^н!. 
гр. τω κεφαλαίω

1 Гл. 17. у Palm. 205. а 23. у Zepi. У Р гл. 21. припојена је гл. 20.
2 Гл. 18. у Palm. 205, a у Zepi тече текст гл. 23.
■’ Гл. 19. у Palm. 205. a у Zepi гл. 24.
4 Гл. 20. у Palm. 205. a у Zepi гл. 25.

6 ΙΙΛΙΙ ЖЕН'к МОуЖЕВИ. ИЛИ HililUb ижрд- 

7,0ЛШ Л\0^ЖЕВИ НД ЖЕНОу И ЖЕЦ-fe НД 

Л\оужд СВО1ЕГО ЖИВОТК СВЕЦЈДТИ. тдко-
9 воузо oyso виноу ΙΛΒΪ Εογψογ ПО %A- 

КОПОЛМ1 ИСТЕ^ДТИ. и '^дконнолхоу шт(0- 

ΛΙΚψΕΙΙΙΙΙΟ Д0СТ0ИП8 СТВОрИТИ ПОВЕЛ^-

12 ВД1ЕМВ.
2 Д^телхж е влдс тв дд воудЕТв вв  

/и ΕΒΟΐΙΐΐχΒ ^ΛΒΐτΙχΒ. WT(h) СВОКГО

15 NHIA ‘1ИЧТ0ЖЕ томоу лицоу HE WCTAB-

Л1ДТ11. ΤΛΚΟΒΟγίΟ rt\ph’4OCTb створ’шоу 

В'кдол\оу Εογψογ.

18 ,ΚΓ.3 ίΙψΕ Д-ктЕЛХЕ всклм» ИЛИ 1ЕДИНОЛ\0у

Wt (0 ΙΙΐχΐι НЕИСТОВОу Εογψογ. рЕКШЕ 

вксЕЦЈоу c e или οχ λ ακ погоувлкшоу. ρο- 

21 ДИТЕЛИ ПОПЕЦЈИ CE W HEMk ΗΕΒρ^ΓΟγΤΚ.

ВСД П '4Д'к хрднити πο βε λ Ιϊβλ ιε λ χβ . г дж е

W НЕИСТОВЕфИХК CE ρΟΑΒΤΕΛΕχΒ ВК1ШЕ 
24 ΟγίζΑΚΟΗΙΐχΟΜ’.

,КД.4 К’ СИМ ЖЕ riOEEA-kllHIEML·. И ПЛ^-

IIIEHIIIA ПДПДСТВ ПрИЛАГАКЛШ. ВВ нкиЖЕ 

27 ДЦЈЕ Д'ктЕЛ\к прилоучит’ с е дрвжил\ол\в

БВ1ТИ И рОДИТЕЛВ ΕΒΟΙίχΚ НЕрДДБСТВОЛ\К
ИЛИ НЕБр,кжЕНН1£Л\В НЕИ^БДВЛЕНОМВ при~ 

30 лоучит*  С£ ИЛ\Н СКОНЧАТИ СЕ. НИКДКОЖЕ 

αΐχκ рОДИТЕЛЕЛЛВ ВБ ПрИТЕЖАНИГА Д^ТИИ 

ме внити w н и хж е дкти ^ДВЕЦЈДВДТИ 

33 ΜΟΓΟγΤΕ. 1Љ ВСД И В ски ГЛДВЈЦжк ДД

завештања (речено) - сачува. што и 
за лица родитеља запретисмо.
21.1 Лко се догоди .мужу да својој же- 
ни дајс отров иа смрт или на по.муће- 
ње ума; или жена мужу: или да на 
други начин муж против жене и жена 
против мужа ради о животу такав 
злочин, даклс, кад јавно постоји. по 
закону испитати и достојно (заслу- 
жено) законско.м одмаздо.м казнити. 
прописује.мо.

22.1 2 Деца пак власт да и.мају да у своја 
завештања. од своје и.мовине ништа 
такво.м лицу не остављају. за које се 
зна да је такву .мрзост створило.

23.3 Ако су сва деца. или једно од 
њих. неурачунљива. односно побе- 
снела или ум погубила. (а) родитељи 
зане.маре да се о њима старају - и ту 
прописујемо да се држи све што смо 
напред о неурачунљивим родитељи- 
ма узаконили.
24.4 А ти.м прописи.ма додаје.мо и на- 
паст заробљавања. у којој (напасти) 
ако се догоди да деца буду заробљена 
па им се, пренебрегавањем или не- 
бригом њихових родитеља. догоди да 
неизбављена скончају, нипошто ро- 
дитељи таквих да не ступе у стечеви- 
ну деце, коју (стечевину) деца могу 
завештавати. него све и у овој ставци
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XfANETb СЕ. 1ДЖЕ И W рОДНТЕЛе^к. И W 
сролннц1»хк НЖЕ ivr(b) ΙίεζΑΒΙψΑΗΙΙΙΛ в’ 

τΑΚΟβιοχκ лнцк идслкднЕ I при^вждк- 

rt\M\-h. НЛИ W ВН-кшКНИХК1 ηκωΕΜΕίχκ 

ндслкдннц^хк ВМШЕ ΟγΕΤΛΒΗχΟΛΜ».
.КЕ.2 ίΙψΕ КТ0 WT(h) ΙΙΟΛλΕΗΟΚείΙΚίχΚ Д-k- 

τ η ι ирдкок^ркнк сми. п о ч ј о ј ет в с во к г о  
ш(т к )ца . нлн л\(д)т (е)рк или Ц'Б0К>. 

1ДК0 и+»СТД прдвов^рнд. ТДКОВД1Д II W 

τΐίχι» ΛΐιψιχΒ дрвждтн г дж е вмше w  
рОДИТЕЛЕХК 0γ^ΑΚ0ΗΜχ0Λ\'. ΑψΕ3 ТДКОВМ1Е 

OfBO BIIHbl. ИЛИ MBAEHbllE Wt (0 ΗΙΐχΕ. 

ИЛН кдиноу д-ктии Bb ΕΒΟΙίχΒ ндпи- 
шоутв хдв-кткхк. и п ишелш w t (h) 

ιιιιχκ ндсд-кдници. ИЛИ ВСЕ tABETb (!) или 

КДИНВ WT(h) ΕΙΐχκ HCTHII HOij' ПОКДЖОХТВ. 
^АВ^ТОу Bb CBOIEH KpinOCTH npiBbl- 

ΒΑΤΙΙ IIOBEAiBAIEAlb. ΑψΕ4 ЖЕ ТАК0ВАГА 

ΙΙΕ СХРДНЕТН СЕ. НИ 1ЕДИНО1Е Ж£ CIIAb! ТД- 

ΚΟΒ0Λ\0γ ^дв-ктоу ТОГДД Bb CbCTABAEHMIE 
ндсл-кдникв НЕ илткти ПОВЕЛ^ВДКМЕ. 
Ilb рдхдр0пидил\0у· ЗДВ-ктоу ИЖЕ WT(b) 

НЕ^ДВ-кфДШПД Bb СКОНЧДВШДГО СЕ НДСЛ-к- 

ДИК Пр1ЦК1ВД1ЕЛШЛМ1. ТОГ0 илх-книклхв 

ДАМТИ H0BErt'k||BAIErt\b ддрм. CHp'k4b 

НЖЕ В-кр0К> WT(b) Н1ЕГ0 ДДр0ВД1Њ1№ И 

СВОВОЖДЕНШД.' и ддгдншд пристдвни- 
K0A\b. И IIIIblfE ΓΛΑΒΚζΗΒΙ6 1ДК0ЖЕ BbILUE 

РЕч(е)|10 GblCTb СВ010 ДД tfAvkt0Tb κρ-k- 

IlOCTb.' Αψε ЖЕ ЧТО W AAp^Xb. или вк- 

pOI0 KOIEI0 WT(b) НИГ0 AAHhlAXb. ИЛИ 

СВОБ0ЖДЕНИ№Л№. ИЛИ HfliAXb KOTOpblA\b 

AWB0 rA4BII^IIAA\h. ΙΙΙΐί/ΗΙΙ '^AKOHbl WBpi"

да ce чува (држи) оно што напред - за 
родитеље и за сроднике који сс из 
незавештања у наслеђе таквих лица 
призивају, или за спољашњс' записа- 
не наследнике - установисмо.
25.2 Ако које од поменуте деце. будући 
правоверно. осети свог оца пли матер, 
или обоје. да нису правовернн. и за та 
лица да се држи исто оно што мапред 
за родитеље узаконисмо. Ако3. према 
томе, такве узроке - било очигледне 
од њих. или један. деца запишу у сво- 
јим завештањима. па наследнпци, с 
њихове стране записани, отворено до- 
кажу. све или један од тих (узрока), ис- 
тинитим, заповедамо да завештање 
остане у својој снази. Уколико4 ce Ta-
xo нешто не сачува, тада никакву сна- 
гу такво завештање да нема у саставу 
наследника, прописујемо. него, пошто 
се поништи завештање. онлма који се 
из незавештања призивају у наслеђе 
скончалог, дати имање тога. пропису- 
јемо. Дарови (поклони), то јест оно 
што је (добром) вером од њега дарова- 
но. и свобожденија5 и давања приста- 
вницима (старатељима), и друга до- 
бра6 да имају своју снагу онако како 
напред би речено7. А уколико се не- 
што у вези са даровима (поклонима), 
или неком (добром) вером даним од 
н»ега, или свобожденијем, или другим

1 родитЕлиихћ C 13 ум. НАСлкдик, у Palm. 205. Zepi δίκαια I 8 ум. ш(тв)цд... w bo io , у Patm. 205. Zepi 
γονέα ή γονείς 111 родителихк C112 o v bo . гр. τοίνυν I винш. гр. αιτίας I 14 и нема Хил. 466 115 ум. 
oB£Th (!) треба мвк. гр. φανερώς I 16 покджоутв. гр. άποδείξαιεν I 18 п о вел^вдкмв , гр. 
προστάττοµεν 1 ж е не.ма Хлл. 466 124 tipii^biBAEAioAib Хнл. 466 I 25 πο κ ε λ  Ιικ ακ λ ικ да !ати ддрм инв. 
С ддрм. гр. των /χγάτων I 27 и нема Хил. 466 I 28 и нема Р I 31 дднк1А\к. δούέντων Zepi, 
καταλιµπανοµένων Patm. 205132 c bo g o maeiiu h mi> C, rp. ελευθεριών 133 глдви'<НАл\к. rp. κεφαλαίων 

■ О томе κο су ашљашњи в. напред на стр. 163. гр. ХХХШ, гл. 13.
Гл. 21. Palm. 205. a у Zepi гл. 26.

’ У Palm. 205 почетак гл. 22. a у Zepi гл. 27.
4 У Patm. 205 наставак гл. 22. a у Zepi почетак гл. 28.
' В. напред стр. 155. нап. 1.
В. наиред стр. 168. нап. 1.
У Patm. 205 чавршетак гл. 22. н следи нова гл. без бр. (23). док у Zepi тече текст гл. 28.
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I|IETI» CE CEMOlf ΙΙΟΒΕλ ΙιιΙΙΙΚ» ΙψΟΤΗΒΗΟ. 

ΤΟΛΧΟψ ДркЖАТИ CE fili ΠΟ ΚΟΙΕΜΟγ ЖЕ
3 WBpA^Olf IIE ΙΙΟΒΕΛ'ΙίΒΛΙΕΛΜι.

• КГ. И CHIE ΟγΐίΟ Wt (k)a\61|IEA\KI^K Wt (0 

ИДСЛ'кдИ1Д ΚΛΙζΙΙΙΙ. 1ЕЖЕ к' 11ЕБл(д)гОДАрК-

6 ΓΓΒΜΙΜχΐι ΒΙΙΙΙΑχΒ HA пр-кжДЕ рЕЧЕНДГД 

ЛИЦД ОГ^ДКОШЕНИ БМШЕ. Д1|Ј£ ЖЕ Н^ЦИИ 
шт(0 ΙΙΙΐχΐ! Bh ιπιΐιχκ nptrpiuJEHHXh

Q 110ЛШ11Д10ТВ CE. ТДКОВД1Д створшимв и 

HHhllE ПОДМЕТИ ΚΑ'^ΙΙΙ 1ЕЖЕ ^ДКОНИ ПО" 
ΚΕΛ'ίίΒΛΙΟΤΒ.

р .i;7,. Ch ia ж е ογ^ΛΚΟΗπχοΛχκ. дд и ро- 
Д1ТЕЛЕ И Д^ТИ Wt (h) (ΟγψΑΓΟ Bh ΙζΑ" 

кктк πορογΓΑίιιιΐΛ с во бо дилх к.1 Αψε I ж е

1 Ту је y Zepi крај гл. 28. и следи гл. 29. што y Patm. 205 чини наставак гл. без бр. (23).
- У Zepi крај гл. 29. што y Patm. 205 представља наставак гл. без бр. (23).

|5 Н'кцШ1 НАСЛ^ДНИЦИ ΗΛρΕΚΟγΤΗ С£. ΑψΕ И 

IliWkflHIEAlb ДОВЛ^ТИ ПОВЕЛ^НИ Боудоу- 

Th. KhCEA\h ΟγΒΟ ΙζΑβίίΤΛ IIE Пр^БрДЦЈАТИ

]s 11ОВЕЛ’квД1ЕЛ\Б. ΑψΕ ЖЕ OlfBO МБНкШЕ 2ЈД- 

KOHIlhllE ЧЕСТИ WCTABHTh CE HAAh. CE ПО 
И1."кл\Е НДШИЛ\К ζΑΚΟΝΟΛΜι w t (e) нд-

7] СлкдНИКЕ ДД HCHAhHlITh СЕ. КДИБО БО 

IECTE НДШЕ1Е ТИХ0СТИ ПОПЕЧЕНИ1Е. 1ЕЖЕ 
ΙΙΟρογΓΑΗΙΙΙΕ Μτ(κ)Λ\ΐΤΑΙΕΛ\1>ΐχΚ Wt (0

?4 НДСЛ-кдИ1Д рОДИТЕЛБ и д-ктии w t (e)- 

IETII. слхотрнти БО ДЛКЖНН COyTb рОДИ" 
ТЕЛИ IAKO И СДЛП1 Д^ТЛШ BhlAH CO^Th.

27 II ТДКОВД1Д Шт(в) ΕΒΟΙίχΐι рОДНТЕЛБ ИМ^- 

ШЕ. И ПОд(о )бНО томоу н(к|)н1Д ΕΟγψΕΙΙ 

c(hl)llOBE. ΤΕψΕΤΒ СЕ рОДИТЕЛЕЛ\Е ilOAUJ-

!() СЛИ ОХВрДЧЕВДТИ. II1 П011КЖЕ И СДЛ\И ЖЕ- 

ЛД10ТВ рОДИТЕЛН БК1ТИ. И Шт(к) ΕΒΟΙίχΚ 

Д^ТИИ ПОЧИТДКМИ БК1ТИ НДД-кк»ТБ СЕ.-

било којим добрима нађе да је про- 
тивно овој одредби, прописујемо да се 
то ни иа који начин не држи.
26. И ове су. наравно. казне за лише- 
не наслеђа. које код узрока неблаго- 
дарности на раније речена лица би- 
ше узакоњене: ако се неки од њих у 
други.м прегрсшсњима по.мињу да су 
таква (тј. прегрешења) починили. и 
друге казне да поднесу. које закони 
прописују.
27. Ово пак узаконис.мо да и родите- 
ље и децу ослободи.мо од постојеће 
поруге у завештању . А ако се неки 
наследници именују. па ако им је за- 
повеђено да задовољни буду и.мст- 
ком, у то.ме. наравно. наређујемо да 
се завештање не обара. Ако им је. 
пак, остављсно мање од законског 
дела. то да се по другим наши.м зако- 
нима испуни (надокнади) од странс 
наследника. Јер. једно је старање Ha-
me тихости - да се поруга лишених 
наслеђа родитеља и деце прекине. 
Родитељи су. наравно. дужни да има- 
ју у виду да су и сами били деца и та- 
ко нешто од својих родитеља имали. 
те слично томе. сада постојећи сино- 
ви труде се да излече помисли роди- 
теља. јер и сами желе битп родитељи 
и надају се да ће од своје деце бити 
поштовани.2

1

3 поЕЕл-квдкли. гр. βουλόµεΰα 14-5 и'т(к)л\£ЦЈ£л\ц\-Е w t (k ) ндсл-кдшл. των αποκλήρων Zepi, των 
άποκληρονόµων ή παρασεσιωπηµένων ήτοι άµνηµονεύτων I 7 <мр;дкон£нд1а С I 8 κκ κκίχκ нема 
Palm. 205. Zcpi I npirpiuiEim P I 9 и нема P C. гр. има καϊ I 12-13 родитЕЛН C i 17 Хил . 
466 I ii£ пркврлцЈдти, rp. µή άνατρέπεσΟαι I 21 псплннита c e. rp. άποπληροϋσΟαι 23 24 
шт(н)лгктдкл\к1Хк w t (h) н ас л1дн 1а . y Palm. 205 παρασιωπήσεων καϊ άποκληρώσεως. a y Zepi 
άποκληρώσεως I 30 и1 нема rp. I п о н кж е] п о н енж е C I 32 д-ктни] родитЕлк грешка писара Р 
НАД'к|ОТћ CE BKITII инв. С
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,кн.‘ и « М4ЛШ БМс(тк). Бл(д)“ 

ГОЧКСТ НО ЖЕ KWfllHO II рддост но. дд 
</.’« 3 иж е свркшЕнмн вк^рдстБ II ИЛ\БШ. Н£ 

ЛУОЖЕТБ СрОДНИКД СВО1ЕГО Wt (e) НЕ^ДВЕ 

Ц1ДНИ1Д ндсл-кдити. w t (k ) шег о ж е П0Ц-

6 ВДНБ GWBh НД Шт(0М’ЦЈЕНИ1Е CBOIEIE ВЕ” 
||ш. н е вркже w niii< ΕβΊίΐικ πο α<ο )ε ηµ ε

BIIHhl.
9 ,κλν2 СврћШЕНћШ BhXpACT0rt\h? С НЕСВрК" 

ШЕНМИМВ ЖНВБ1 НЕ Л\ОЖЕТБ СЕГО Wt (b) 

ΗΕίζΑ ВЕЦЈДΙΙΙΜ НДСЛ^ДИТИ. ΙΙΕ ΠΕΚΒΙ СЕ4

12 HA\iHHIEAUi ΙΕΓ0.

,rt.5 ИЖЕ СрОДНИКД ИЛ\ДТВ. НЛИ ΓΛΟγχΛ 

ИЛИ ΙΐίΛΙΛ. ИЛИ БЦ0\'ЛШД. ИЛИ HEIICTO- 

15 ВД. ДЦЈЕ НЕ 11рОЛ\В1ШЛ1Д1ЕТВ НИ О^ПрД" 
ΒΛΙΑΙΕΤΚ Hrt\tllHIA H\'h. НЕ Л\ОЖЕТБ Ιΐχκ 

ндсд-кдити. ТДДКОВД1Д ЖЕ и w пл-кн ни- 

18 µΐΐχκ.

Грднв .ДД. U' СВ08ОЖДЕНИИХ11.
,Д. /\ИЦЕЛ\В СВрВШЕНШЕ рД^Д^ЛЕШЕ IECTB

21 CHIE. 1ДКО U"r(0 4λ ο β(ϊ )κ κ w bh оуво 

СВОБОДНН COVTK. WBII ЖЕ рДБИ. И СВО" 
БОДОГ ЖЕ оуво wr(h) ШЕИЖЕ СВОБО-

24 ΑΗΗΐχΒ '4ДЛШШЛЕН0 ББ1с(т0 ил\е . с ице 

пр^д^лмти ПОд(о )бД1ЕТБ.

.В.6 СВОБОДД IECTK ОуДОББСТВО И ПрОС~

27 трднвство ИСт (б)с ТВБ11О1Е. колхоуждо | 

ПрдГ|ЈДКМ|ЈИ д-клдти 1ДЖЕ χοψετ'. ДфЕ НЕ 

ХДКОНБ НЛИ НОу-ЖДА ВБ^Бр ДНИТБ. ΗΟχ-

30 ЖДД ОГБО. ПОНКЖЕ 1ЕГДД χΟΤΕψΟγ ЛМ1 
ll-кчто створити №ЖЕ ^ДКОНБ! ΝΕ шт(0- 

рЕЧЕНО (ЕСТБ. ВЦБрДНИТћ Л\И ΙΙ^ΚΤΟ
33 KptnOCTHIO БОЛШЕК» НОуЖДОу СТВОрИВБ.

281 И ово нам би угодно. благочасно 
пак и радосно - да онај ко има пун 
узраст (тј. пунолетан) не може наслс- 
дити свог сродника из незавештања, 
од кога позван на одбрану своје ства- 
ри, нс побрину се о њој без оправда- 
ног разлога.

292 Пунолетник3 који са малолетни- 
ком живи не може овога наследити 
из незавештања. не трудећи се4 (о) 
његовој имовини.
305 Онај ко има сродника - или глуха 
или нема или безумна илп бесна, ако 
не промишља, нити управља њихо- 
вом имовином, не може их наследи- 
ти. Исто пак то (важи) и за заробље- 
нике.

Грана 34.
- О слободама -

1. Потпуна подела лица је ова: једни 
од људи су слободни. а други - ро- 
бови. А слободу пак, из које. дакле, 
би смишљено име слободних, овако 
треба определити:
26 Слобода је лагодност и простран- 
ство природно, свакоме праштајући 
да ради оно што хоће уколико не за- 
брањује закон или присила. Приси- 
ла, наравно, зато што, кад хоћу да 
учиним нешто што закоиима није 
забрањено, спречава ми неко ко 
већом снагом ствара присилу.

- коупно нема ( 13 иж е... илши . ύ τελείαν άγων ηλικίαν Patm. 205. Zcpi I 7 w irkn нема Palm. 205. Zcpi I 
иод(о)кни C Μ l 9 СкркшЕШЈИ кћ^рдстолш. rp. Ό ένήλικος I 9-10 нЕСврћШЕниимћ, гр. άνηλίκω I 
HECKphuiEHMHMU (ми.) C ■ 13 сродникд] со^родникд P I 15 пролшшлмктћ, προµηΟούµενος Patm. 205, 
προΟυµούµενος Zepi ! 16 κ λ ιΊιιιιιµ . rp. τά πράγµατα I 19 .лд.] тридесЕти и чЕтвртдм P I w 
с во бо ж ден иихн . rp. περί ελευθερίων 120 рд^д-клкно Хил. 466 121 w t (b) нема Μ I 26 о едо ббс тво . rp. 
ευχερεια 26 27 нрострднкство не.ча Patm. 205. Zepi 129-30 ноуждд. rp. βία
, У Zepi гл. 30. a y Patm. 205 наставак гл. без бр. (23).
У Zepi гл. 31. a y Patm. 205 гл. 24.

·' За разлику од малолетника в. напред стр. 147, нап. 1.
Ilapi. iiE iiEKhj с е н е односи се само на обичан шруд, старање, залагање, него и на одбрану, 

nitiiiiiuiiiy нечега. обично иред судом, што је у складу са одговарајућим гр. парт. у изворном 
предлошку µη διεκδικών (в. лат. defendo и vindicio).
У Zepi гл. 32. a y Patm. без бр. 6 ум гл 2t y Zepi је наставак гл. 1.



^АКОН’ ЖЕ 1ЕГДА llpkl|lEIIHIEA5h AIOVKK 

<М(прджшдк> c e творити кже χοψογ.
3 ТВОрИТИ БО ЧТО 110 ВОЛН И 110 г(оспод)к- 

CTBOlf ΙΙΟΙΑΙζΙΙΙι ΙΙΕ п ако с титв.1

.Г.2 РДБОТД IECTK 1Е'4К1Ч11СКАГО3 '^АКОНА

6 ΟγΕΤΛΒΛΕΠΗΚ. Wt (0 Н1ЕГОЖЕ ΙΙ^ΚΤΟ ПО“ 

випбн б βµ βαιε τ ε дроугдго г(о)сподв- 

ствоу противно lECTIiCTBlillOAlOy '4ДКО-
9 ноу. ИБО IECt (1i)c TBO ВСЕ СВОБОДНБ1 ПрО" 

1Г4ВЕДЕ. ^АА\Б1ШЛ£11111£ ЖЕ GpAIIEAlt рАБО~ 
τογ ll^iWfip-fiTE. Брдн'нм БО 'ξΑΚΟΙΙΒ.

12 рДБОЛ\Б ΠΟΒΕλΙβΑΙΕΤΗ БВ1Т11 ПОБ^ЖДЕ" 

НМЛМа рДТИ. И рДБОТДТИ повкд ИВШИЛ\Б 

I! 1ЕА\ШИА\ћ ίΐχΒ.
15 .Д.4 Рдви ИЛИ рджддк>тк СЕ. ИЛИ БВ|- 

ВД1ОТБ рДЖДД1ОТБ CE Wt (b) ΙΙΑΙΒΙΐχΒ 

.i/л pAEhIHh Пр'кБМВДК>ЦЈЕ НАЛ\Б. ББ1ВДК)||ТБ

IS Ж£ ИЖЕ шт(к) 1£^В1ЧВСКАКО ^дко н д . 

р£КШ£ ШТ^) ПЛ'кнА рДБИ IIAAlh СОуЦЈЕ. II 

рДББСКДИ ОуБО ЧБСТБ ΝΙ 1ЕДИНОГО ЖЕ НЕ
21 IipillEiUAETk рД^Д-клЕНИГД. JltcTh БО рЕЦЈИ 

W Н1\'Б ΒΕψΕ ИЛИ AlbHLLIE рДББ. KCTb 
оуво н£пр’ксккол\д рдвотд. w сво-

24 БОДНБ1Х ЖЕ ЛМ10ГА ЦЖр^ТДКЛХБ рД^ЛИ" 
ЧИ1А. ИЛИ 0lfS0 Бл(д)гОрОДБНИИ5 COyTb.

IIЛИ СВОБОЖДЕНИИ.
27 .Е.6 СВОБОДНИИ IIA ДВО1Е рД^Д^ЛћИОТ’ СЕ.

НА Бл(д)гОрОД1ЉП£ II НД СВОБОЖДЕНВВЕ.

Бл(д)гОрОДНБ1И Ж£ IECTK. ИЖЕ ТОГДД

30 KOlfllHO Cb рОЖДЕСТВОЛ\В СВОБОДЕ CLIU. И
Н Ι£ψ£ И ТД(!) рДБОТНДГО НЕ ВКОуСНВК. ΑψΕ 

1ЕЖЕ Wt (b) СОуЖИТША Бл(д)гор0ДНВ1ХБ

33 рОДИТБ СЕ ΑψΕ ЖЕ Мт(0 ДВОК» СВОБОЖ"

а закон кад се претњом мукама спу- 
тавам да чиним оно што хоћу. Јер. 
чииити нешто по вољи и по власти 
бојазан (са.ма то) не спречава1.
З2 Робовање јс установљење незна- 
божачког’ закона. по којем неко би- 
ва потчињен власти другога против- 
но природном закону. Јер. природа је 
све слободним произвела. а замисао 
ратова је изумела робовање. Дакле. 
закон рата прописујс да робови. 
ратом побеђени. раде и победнииима 
и онима који их држе.

44 Робови се - или рађају или постају; 
рађају се од наших робиња које са 
нама пребивају. а постају они који су 
по основу незнабожачког закона. 
односно по основу заробљавања. И, 
наравно. ропски положај никакву по- 
делу не прихвата. јср се за њих не мо- 
же рећи: више и мање роб. Робовање 
је, дакле. непресециво (тј. недељиво). 
А код слободних многе разлике 
налазимо. јер - или су благородни5. 
или ослобођени.
56 Слободни се деле на двоје: на блаГо- 
родне и на ослобођене. А благородан 
је онај ко истовре.мено са рођењем бп- 
ва слободан. још јарам ропски не 
искусивши. ако се роди из сужитства 
благородних - било од двоје слобо-

3-4 по гос11од(ћ)стк к Р, κατά δεσποτείαν Patm. 205, κατά δεσπότου Zepi 14 бо с цн н  Ρ 6 с\-стдкленик. 
гр. διατύπωσις 19 кст(к)ство] кстко. грешка писара. С Н()крлнЕл\к. των πολέµων i 1(М 1 ρΑβοτογ. τήν 
δουλείαν I 12-14 ум. рдБол\к... ιιχκ, y Palm. 205. Zepi κτήµα των κρατουντών θέλει τούς νενικηυενους 
είναι I 13 рдти] нд рдтн Ρ С Μ. Хил. 466 I 15-16 нли ...рлжддкт « нема Хил. 466Ј 16 w t (k )] нж е 
w t (i») Хил. 466116-17 шт(к) ΗΑίιιιιχίι... ндмк, y Patm. 205, Zepi έκ των ήµετέρων ήµϊν προσγινόµενοι 
ύεραπαινών 119 ιντ(κ)... «ογψε. y Patm. 205. Zepi έκ της αιχµαλωσίας I 20 чкстк. y гр. τύχη 22 i;etpin 
Хил. 466 I 23 HEiipicEKOAM рдвотд. y гр. άτοµος ή δουλειά I 24 д\нсгс> Μ : 25 Бл^городкннн. εύ;τνεις 
30 et, jioiKAbCTBOrtib] с род(к)ствол1к C I 31 и тд грешка micapa, треба игд као y Р С М. Хил. 466: 
гр. του ζυγοϋ 131-32 Αψε кж еЈ дц ј е ж е Р С М. гр. εϊγε
1 У вези са реченицом творитн во... н е п лко с тн т к  у гр. изворницима постоји више вар. које еу поослсжсне } 
1пд. Zepi. У Patm. 205, нпр., она почиње ούκέτι, a y Zepi οΐκέτην. · У Zepi гл. 2. a y Patm. 205 наставак гл. 1. 
3 Овде се под иридевеком мм. кхмчнскн (ецмчкски) подрачумева не.хршићански. »нчгочожички. 
незнабожачкч (закон). 4 У Patm. 205 гл. 2. a y Zepi r.i. 3. ' Објашњење ta то ко се сматра 6.ιαΐορούΗ4.4. 
дато је у следећој (5) гл. Још ее под блаГорчднима подрачумева linunt елој л.уди као што с> нпр. кнехеви. 
племн1т. 6 У Patm. 205 гл. 3, a y Zepi гл. 4.
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ДЕН0К*.  А1|1Е 1ЕДИН0 ДИЦЕ IECTE Бл(д)г0- 

Р0ДН0 ДР«[Т01Е ЖЕ СВ0Б0ЖДЕН0И.
.Г.1 ΠψΕ ЖЕ КТ0 II WT^h) СК0Б0Д11Е11Е 
родитЕ Ci л\(л)т(с)рс рАБА ЖЕ U't (e)u a. 

ТДК0ЖЕ Бд(д)городмж KCTh. 1ДКОЖЕ кк’т(к) 

с во бо дн е ! л\(а)тсрс. ii ннавленА w t (k )- 
ιρ-кчв wr(h) влоудд рождв а. не

1---------

1 (1ц ј е ж«

роднтк Ci Л'

ЦД. СИ)
кр-кжддит' Б0 U’Tp04E|TE bn\a/ivpvAU

1ЕЖЕ и’т(н) Блсудд БЕ1БШЕ1Е ^ДЧЕ" 

TIIIE. ДОБД-киТБ ЖЕ СБОБОДН^ ББ1ТИ Л\(а)~ствд

TEpiI ВК Бр4л\Е рОЖДБСТБА. ДЦЈЕ И ^ДЧЕ- 

тшд Bpirt\E в^д^ше к· рдвоу εογψογ.

II противно СЕЛ\Оу ДЦЈЕ СБ0БОДНА 
'^ДЧНЕТБ. ПОрДБОфбНД ЖЕ П0 lffcK0T0- 

рК1Л\К ВИНАЛ\Е ^ДКОНОу ^НА1£Л\Е1Л\К рО" 

ДИТк. СБОБОДНО IECTB рОЖДкШЕИ Ci. ИБ0 
'{ДЧкНШЕК CE НЕ Вр^ДИТБ CE Wt (e) НА~ 

IIACTII 11рИКЛК»ЧБШЕ1Е СЕ Л\(д)т£рИ. 

.И.3 ίϊψΕ н!кдт рДБД СО^ЦЈИ вк вр-ћл\Е 

Вк Н1ЕЖЕ '4ДЧЕТБ Wt (k) рАБОТМ СЕОБ0- 

ДИТК СЕ. Λ\ΑΛθγ ЖЕ BptrtlEIIH Пр^ШЕД^О^ 

ПОрДБОЦЈЕНА БО^ДЕТЕ. И П0ТОЛ\к рОДИ П0 
ПОрДБОЦЈЕНШ BOBErtifiAIErtlE СВОБОДНО^ 

БЕ1ТИ рОЖДЕНОЛ\О^'. ДОБЛ^КТ' Б0 ΕΟψψΕ“ 

Л\Л’ БЕ 4ptfii. ИЖЕ Л\ЕЖД0^ Т^МЕ Бр^- 

Л\ЕНЕЛ\Е СБОБОДНА Б^ШЕ Л\ДТИ.

• 0.4 МОЖЕТЕ КТ0 СБОБ0ДИТИ СБ0ИГО рд~ 

БД. ИЛИ БЕ с (бе)т Е1^Е Др(е)к (е)вДХЕ. ИЛИ 

ири k n e^h . или при дроу^!. или послд- 

ιιιίΕΛχκ. или ве ^Λβίτΐ. или и || шН;л\е  

КИЛ\Б ЛГОБО КОНЕЧНЕ1Л\’ СВ^ТОЛ\Е.
.i.5 ^ап о в^де п о вел^каи те W всдколхв 

СВОБ0ЖДЕНИИ.6 БЕ1ВДК>ЦЈИЛ\Е ИЛИ шт(к)

дних, било да је једно лице благоро- 
дно. а друго ослобођено.
61 Ако се ко од слободне мајке родц, 
а оца роба, такође је благородан; као 
да је (рођен) од слободне мајке и не- 
познатог оца, то јест пз блуда рођен. 
Не штети. наравно, благородству де- 
тета то што је из блуда настало за- 
чеће; довољно је, пак, да у време ро- 
ђења, мајка буде слободна, иако је 
време зачећа знало њу да је робиња.

Т- И супротно томе - ако слободна 
зачне, а роди поробљена по неким 
узроцима познатим закону, слободно 
је оно што се родило. јср се зачето 
неће оштетити од напасти која се до- 
годила мајци.
83 Ако се нека, која је робиња у вре- 
ме у којем заче, ослободи робовања, 
а буде поробљена пошто мало вре- 
мена протекне и потом, по поробља- 
вању, роди, прописујемо да рођено 
слободно буде. Јер, ономе што је у 
утроби довољно је то што мајка у ме- 
ђувремену беше слободна.
94 Може ко да ослободи свога роба - 
или у светим црквама, или при кнезо- 
вима, или при пријатељима. или пи- 
смом, или у завештању, или и било 
којом другом последњом вољом.
105 Одредба прописује о сваком ос- 
лобађању које бива6 - или од војника

3 iKt нема I’ и нема Р М i с во бо д 'н е 1 Р С Μ I 5 тдко ж де Хпл . 466 17 н р ' М । H-t 
ού έλαπόϊ. a y Zepi ουδέ βλάπτει 112 в^д^ше . у Palm. 205, Zepi ειδεν . Плсти (!) С. гр. της 
ιιο κοτορΗΐΛΐ P C Μ! 15 b iih ame. rp. αιτίας I ^н акмиач ј  P C Μ I 17-48 HAn*S HCMa palm. 205. 
συµφοράς 124-25 coviportiey Хил. 466 I 29-30 iio c aah ik mi», rp· δι επιστο ης
Zepi ι 31 (βΙτ ο λ ιε . rp. βουλησει | 33 иди нема Хил. 466
1 У Patm. 205 гл. 4. a y Zepi гл. 5.
2 У Palm. 205 гл. 5. a y Zepi гл. 6.
’ У Palm. 205 гл. 6. a y Zepi гл. 7.

4 У Patm. 205 гл. 7. a y Zepi гл. 8.
' У Palm. 205 гл. 8. a y Zepi гл. 9.
"В. напредстр. 155. нап. 1.
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воинд или w t (k ) лк >двс кдг о чло в(1;)ка .

ДЦЈЕ [кто]1 ЖИВћ СВОБОДИ. Д1|1Е КТО ПрИ"

1 Л1одкскдго] л\ирнскддго C I лидкскдго 4λ ο κ(ϊ )κ α . гр. ιδιώτου 1 3 у.м. господин к, \ Patm. 205, Zepi 
οϊκέτην I ж е  нема Хил. 466 14 чес т к  ие.ма Patm. 205, Zepi I 5 когдд нема Patm. 205, Zepi 6 мно ж днше  
C I 8 проддти] ΗΛίίτιι (!) P I 9 χοτΕψ8Λ\ογ С, χοτΕψθΛ\8 Хил. 466 i 11 писдти] ндписдти С 14 
WC0GH0K ж е кго илукник, у гр. τό δέ πεκουλιον αΰτοΰ I 15 -16 по чес ти г(осиод?кстка, у гр. κατά 
τό µέρος_τής δεσποτείας 116 ΧΜογιµογ w Хил. 466 116-17 св^водкшоумоу C 17 шс о бндг о  h a\4h h u . 
y rp. του πεκουλίου I 18 рдви] рдвшд Р_С М, рдвнд Хил. 466: нема Patm. 205. Zepi I IS 19 ум. 
свовджддкчрдго чес ти , y Patm. 205, Zepi των πατρωνικών δικαίων I 21 дк>во] ливи’ Χιι.ι. 466 21 22 
с ло во п о ло ж ешио ... воудЕТк. y Patm. 205, Zepi λργοΰεσίοι^ ύπύκειται 1 24 н с тех дн пмк  Μ 27 ж е нема 
P I вес ] Βεχκ P 128 ,к.] двддес ети P 129 дес ети ] ,i. C М, Хил . 466 I ж е нема С Μ I 30 дес ет к ] .1, C М. 
Хил. 466 I 32 ,л. тридЕСЕТИ P I дци] дц ј е ли  Хил . 466
1 [ктоЈ додато према гр. τις.
2 [Уколико зајсдличарн одустану да гцзодају свој део, а приме цен\] додато према гр. ,.εϊ δέ 
παραιτήσωνται οί κοινωνοι πωλησαι τό ίδιον µέρος και λαβεϊν τό τίµηµα".
·’ Ty ce y Zepi завршава гл. 9, a y Patm. 205 гл. 8.
4 Ty ce y Zepi завршава гл. 10, a y Patm. 205 наставља ce гл. 8.
5 Шта ce подразумева под златником в. напред стр. 90, нап. 2. 175

3 господин-к. дџе ж е с ко нчдвдј е

се. Д1Ј1Е ΠΟΛΟΒΙΠΙΟγ ДфЕ ЖЕ ТрЕТИЈОГО ЧЕСТК. 

Д1|Ј£ 1ЕЛИКО^ЖЕ КОГДД ЧЕСТК ИЛАДТВ ВК
6 рдвк. ДфЕ ЖЕ ДВД ДЦЈЕ ЖЕ МИОЖДИШЕ 

coyi'k ШБКфНИЦИ. но^ждоу имв им*ћти  

CBOIE ЧЕСТИ проддти. ИЛИ TOAXOV WGB-

9 фпикоу χΟΤΕψΕΜΟγ своводити. или ид- 
СЛ-кдНИКМј" ΙΕΓΟ ПОд(о )бНО ЖЕ fECTh и 

Т0ГО рдвл CL· СВОБОЖДЕНИ1ЕЛ\к ПИСДТИ
12 ндсл-ћдннкд. ДД СДЛ\К ДДСТК СВОК) ut- 

Ιΐογ ДД БОуДЕТК СВОБОДВНК Tb. НИ utilt 

НЕДД1ЕЛ\’к. ШСОБНО1Е ЖЕ ΙΕΓ0 HA\4iHHIE ВСИ

15 ШБЕЏНИЦИ ДД UA\diIOTK ПО ЧЕСТИ. г(ос- 

п о д)ес твд . ВЛДСТК ΗΜΟγψΟγ СВОБОЖДК" 

ШЕМОу СБ010 ЧЕСТК УКСОБНДГО ИМ^НИМ
18 рдви кУт(0ДДТИ СВОБДЖДД1ЕЛ\ОЛ\О^. сво- 

бдж дд1СЧ|ј дг о чес ти πρι ΙχοΑίιΐ εογψιι 

ΤΟΜΟγ. TbKMO СЕОБОЖДВШЕЛММј·.3 ΑψΕ

21 рДБк СЛОВОПОЛОЖЕНИ1О W КОКИ Л10БО 
Blitrk ПОВИНВНБ БОуДЕТК. ОуСТДВЛ1Д1£ТК 

ΚΝΕΙζΒ Вр'кл\Е. И TOMOlf Вр^ЛХЕНИИ ΙΕψΕ

24 ΙΙΕ СКОНЧДВШОХ СЕ НСТЕ^ДНИК ДЛВЖВНВ 
IECTK рДБк ПОд(в)|£ТИ. И ПОДДТИ ΑψΕ 

ЧИЛ\В ДЛВЖкНЕ IECTL· И СВОБОДИТИ СЕ.4 5 ДД

27 БОуДЕТВ ЖЕ Ц^ЈНА рДБД ДЦЈЕ БЕС χΐΙΤρΟ" 

СТИ IECTL .К. ^ЛДТНИКК.·’’ ΑψΕ БОуДЕТК 

БОЛИИ ДЕСЕТИ Л'ктК. ΑψΕ ЖЕ Л\НИИ ИСТК

30 ДЕСЕТБ ^ЛДТНИКВ. ΑψΕ ЖЕ χΐΙΤρΟΟΤΚ H'k- 

κογκ> CBicTb. св-кнк грдмдтичксквиЕ Μ 

ВрДЧЕВКСКВПЕ .Л. '^ЛДТНИКВ. ΑψΕ ЖЕ ГрД~

33 МАТИКВ fECTb ИЛИ ВрДЧБ. грдмдтикоу

или од човека (из) иарода (тј. циви- 
ла); било да жив [ко]1 ослободи: било 
да ко. приопштен господару. сконча- 
вајући; било половину или трећи део. 
или било колики удео роба некад да 
има; било да су два, било пак да и.х је 
вишс заједничара који имају потребу 
да своје делове продају или том 
заједничару који xohe да ослободи. 
или наследнику његовом. Допуште- 
но је. пак. и тога роба писати. заједно 
са ослобађањем. за наследника: да 
сам да своју цену. да слободан тај 
буде. [Уколико заједничари одустану 
да продају свој дсо. а приме цену]1 2. 
онај слободан да будс ни не дајући 
цену. А особну његову имовину сви 
заједничари да имају пре.ма делу 
власништва, (с тим) да ослободилац 
има власт да свој део особног и.мања 
уступи ослобођеноме робу. Делови 
ослободиоца да припадну томе само. 
ослобођеноме.’ Уколико роб при 
полагању рачуна буде одговоран за 
било коју кривицу, кнез одређује 
време и у то.м вре.мену. још док се не 
оконча. роб је дужан да претрпи 
проверу и преда ако је нешто дужан. 
и ослободи ce4. А цена роба да буде: 
уколико је без заната - 20 златника' 
ако буде старији од десет година, а 
уколикоје млађи десет златника; а 
ако зна неки занат. изу-



OyT.O IffeHA ДО .Η. ΙζΛΑΤΗΙΙΚΚ. ВрАЧЕВИ ЖЕ 

ДО .g. ΑψΕ ЖЕ СКОПЦИ Боудоутв рАБИ.

3 БОЛШЕ С0\'Ц1Е ДЕСЕТИ лктк χΐΙΤρΟΓΓΙΙ НЕ 

0уЛ\*кк>1|1Е.  цкил Ιΐχκ ,ίϊ. 'ζΛΑΤΗΗΚΒ. ΑψΕ 

ЖЕ \'HTp0CTh IliiKOyiO вкдЕТк .0. '4ЛАТ- 

6 НИКк. ΑψΕ ЖЕ AVhliUlE БОудоуТБ ДЕСЕТИ 
лктк .л. ^лдтникк.1 Αψε ж е ννεκΙΙψ- 

НИЦИ и’т(к)рЕКОуТК СЕ Η'ΚΐΙΟγ Bh^ETII.

1 цкнд] ц-кнд кс(тн) Р I до нема Р С. Хил. 466: гр. има - έως I .н. п етидес ете Р Μ I 2 до  нема Р С, гр 
има έως ж е нема Хил. 466 I .§.] шес ткдес етк Р. шес тн дес (е)те Μ I 3 дес ети ] ј . С, Хил. 466 I 4 
Μ,·ή\1κ>ψΕ] HmtwqjE .Μ I .н.] п еткдес етк Р I 5 .5.] с едањ дес етн Р I 6 дес ети ] .7. С, Хил. 466 I 7 л ] 
тридкЕТИ 1’ 1 8 ц-knhi Хил. 466 I 9 <ко бо ди т |] с ко детб (!) C I 10-11 wcoGiioy Р Μ I шсовномоу ΗΛ\ίιιιικ> 
гр. του πτκουλίου I 11 сковджддклиго рдсд нема Palm. 205. Zepi I с во бо ж ддкл\дг о  Μ I в] оу Р C М Хнл 
466 17 18 челг ддин б . гр. άνδράποδον 120 κιι] ε κ  Р М. Хил. 4661 поим] п о клхб Р С. Хпл. 466121 сквкоуплк 
c e] chBbKCvuiiBh c e C1231110ј  ιιογ Р124 кк соудии не.ма Palm. 205, Zepi 125 ek ibu ih  Р, ek ik k ii C126 ιιροτικον· 
нлписд. rp. ανπτέγραπται: 27 нж е . y Patm. 205, Zepi οπότε 127-28 скв-кфдлк Μ 129-30 с бчетд 131 ε ββ+,ιιιλ λ η  
М кси] кси t w ii C ! 31- 32 челидин в '<д h k > h h b. C133 с ко бо ди (ле) конј. према P C M
' Ty ce y Zepi завршава r.i. 11, a y Patm. 205 наставља ce гл. 8.
■ Kpaj реченице: ,.чес тел\1»_ж е .._. творити" одступа од извориог гр. текста који гласи: „των δέ 
δικαίων των πατρονικων πασι τοϊς έλευΟερωταις οµοίοίς άρµοζόντων" (= заштитничка пак права 
свим ослободиоцима слично прлпадају). 3 У Patm. 205 гл. 9. a y Zepi гл. 13.
’ Додато према гр.: ,χάν έλευΟερώση αυτήν ή αύτώ παραδώση αυτήν εις τό έλευΟερωύήναι 

J7fj παρ' αυτου“.

9 Гл(аГ0л)|01|1Е 1АК0 И САЛ\Н СЕ0Б0ДИТ1 \0~ 

ψΕΛ№. ВСИ Κ0\ΊΙΠΟ ДА СВОБОДЕТВ. WCOfi- 
H0rt\0y HA\1iHHK> СЕОБАЖДАИЛХАГО рАБА В 

12 НИ\*Б  ПркББ1ВАК>ЦЈ8 ПО ЧЕСТИ Г^ОСПОд)^-

СТВА. ЧЕСТЕЛХ ЖЕ СВОБАЖДАКЧрАГО. BCtrt\h 
СВОБ0ДИТЕЛКЛ\Б ТАК0ЖЕ ПФд(о )бНО ТВО" 

15 рНТИ.2

• AI.3 ЕвС\‘ОТ'к н^кто рдск ЧК>ЖД'ки. 11

СВЕЦЈА СВ г(о)с(пОД1|)нОЛ\К №№. IIHb ЧЕ~ 

18 Л1АД111Ш ВДАТИ ’<А 1110. г(о)с(пОДи)|1К ЖЕ

©VS0 рдвм. или с во бо ди тв к>. или npli- 

ДАСТК 10 ΠθχθτΊ1ΒΐυΕΛ\0γ ИИ. П0ИЛ\ ЖЕ 

21 WHb рДБОГ Η ΕΒΕΚΟγΠΛΚ CE C HEIO H Д^ТИ 
илх^кше w t (k ) HIEIE. NE ВДАСТВ ЖЕ бл(а)~ 

гор Α'ξΟΙ'ΛΜΙΟ 1ЕЖЕ '<Л Н10 υ,’ΒΕψΑΙΙΑΓΟ ЧЕ“ 
24 Л1ДДННА. т-кл\ЖЕ пристоуплк КК СОуДИИ.

ИЖЕ 1|-кк0ГДА БМВМИ г(о)с(пОДИн)11 рд- 

ε4. II ηρΟΤΙΒΟγ НАПИСА К ΗΙΕΛΧΟγ ΙζΑΠΟ" 

27 в-кдк гл(дгол)|01ри. ИЖЕ н11К0ГДА СВЕ-

ЦЈАЛВ КСИ Л\ЕЖДО\,*  С0БО10 И
КГОЖЕ рАБОу HA СΒΒΚΟ\'ΠΛΕΙΙIIIE СЕБ^ СВЧЕ~ 

30 ТАТИ П0МИНА1ЕШИ. IAKO 0\(Г0ДН0 ТИ б4х

II СВЕЦЈАЛћ №СИ | IAKO ДА ВДАСИ Ttl ΙζΑ 1110 

ЧЕА1АДШЊ. ДЛКЖВНВ 1ЕСИ Β^Α^ΤΗ ΙΑΚΟ ΑψΕ 

СВ0БОДи(л11) 10 КСИ. ИЛИ WHOMOf npi- 

зев писарски и лекарски - 30 златни- 
ка; уколико је пак писар или лекар - 
писару је, дакле, цепа до 50 златника, 
а лскару до 60. Ако робови буду уш- 
копљеници старији од десет година, 
немајући занат, њихова цена је 50 зла- 
тника; ако буду млађи од десет годн- 
на -30 златника1. Ако се заједничари 
одрекну да узму цену. говорећи да и 
сами хоће да ослободе - сви заједно 
да ослободе; особна имовина ослобо- 
ђеног роба код њих да остане према 
делу власништва, а поштовање (које 
припада) ослободиоцу. слично тако- 
ђе одавати свим ослободиоцима2.
II3 Пожеле неко туђу робињу и дого- 
вори се са њеним господаром да дру- 
гог роба да за њу [ако је ослободи, или 
је њему преда да је ослободи]4. А го- 
сподар робиње ће њу - или ослободи- 
ти, или је предати ономе који ју је по- 
желео. Он пак, узевши робињу и спо- 
јивши се с њом, имаше и децу с њом, а 
не даде благоразумно обећаног за њу 
роба. Зато, приступивши судији онај 
који је некада био господар робиње, и 
отписа (судија) њему заповест која 
гласи: „Ти који си се некада договорио 
између себе и онога чију робињу ради 
спајања са собом - да склопиш брак - 
помињеш да ти је било угодно. те си се 
договорио да ћеш за њу дати роба, ду- 
жаи си да знаш да? ако си је ослободио
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ДДЛк II Тк СВОБОДИЛ1» io. пр1;врдтити’ 

с во во ж дешп а ВЛДСТИ ΙΙΕ илхдши. н к  
Т1»КЛ\0 Aljie IIE пркиде ВВ рЕЧЕНОИ Кр1»Л\Е 

1ЕЖЕ W ПрклкСТИ НАИМА ШБЕ1|1АНДГО. СЕ 

ЖЕ IECTI» двк л+»т(-к)2. и в-кроу с вец ј - 

авшаг о рЕКШЕ п ис днше просити рд'4- 

дрлти II ДЛкЖкШ» 1ЕСИ Вк^ИСКДТИ 1ЕЖЕ W 
прклксти ДДТИ ТЕск НАНЛАА WBEL|1AHA~ 

ГО. Αψε ЖЕ Otf ТЕБЕ Г^ОСПОД^кСТВО рДБк! 

ΤΟΙΕ WCTAAO IECTI». ΙΐρίΚΤΟγίΙΛΒ Kh ΚΙΙΕ" 
’/,Ογ WEAACTH ΤΟΙΕ. С рОДИВШИМИ CE Wt (k ) 

IIEIE Д'кт‘ЛМ1 Л\0ЖЕШИ 10 ВкСПрПЕТИ. Αψε 

ΙΙΕ ДВИГНЕТ’ CE W Ili» ΙΙ^ΚΟΙΕ Вк^ИСКД- 

1IIIIE.

2 с ко бо ж денме Хил. 466 I 3 н е нема Μ I 4 ум. h ah au шбец ј дн аг о . у Patm. 205. Zepi της άγωγης 
χρόνος I 5 αβΊι] .β . C, Хпл. 4661 5-6 скв кцЈАВмшго Μ ί 6 рекшЕ писдник не.ма Patm.205. Zepi I 8-9 
ум. ндил\д шбец ј ан дг о , у Palm. 205. Zepi άγωγήν I 13 w litu, y Patm. 205. Zepi περί τής τύχης αύτής 
ηΙκο κ  нема Patm. 205. Zepi I 16 л\с>\'жк. y rp. ύ δέ I 17 ДАКЦмуАхоу С. ддк>1|1ол\ч Хил. 466 18 н не- 
ма Хил. 466 I с ао ж еншд нема C I 19 н ап н с ан и к  нема Patm. 205. Zepi i «feo нема C 20 свокк·] сво» Р 
ΒΟΛΕίο ΚΛ\ογ инв. C121-22 тдковомоу нема C122 скстдвнти. гр. συνεστάναι! 24 ж е] ж е н Хил. 466 
26 ΒκχΜψΑΤίι с е , гр. άναρπάζεσΰαι 127 ум. врдкоу. y Patm. 205. Zepi τό πραγµα 32 бн '<ао ж етк Μ 
1 Објашњење за глаголску им. пр кврдџЕНИК в. напред стр. 102. нап. 2.
2 Реч је ту о заспшрелосиш (в. напред стр. 109. нап. 2; 144, иап. 2: 145. нап. 1).
·’ У Palm. 205 иаставак гл. 9. a y Zepi гл. 14.
4 Онде се под им. л\оужк подразумева мутки осопа.

.ΚΙ.3 ΑψΕ ЈЦДДСТк IAKO СВОБОДНО^ c bo io  

ρΑΙϊΟγ г(о)с(пОДк)нк. Л\оужк4 ЖЕ СВОБО" 

ДкНк CblH. B*kpOBABb  ΑΑΙΟψΟγΛΧΟγ ΙΟ по- 

lETk ΙΟ. рдвно II W B^ktrk СЛОЖЕНИ1Д BblB- 

U10V NAIIIICAHIIIO. ΙΙΛΙΙ ΙΙΕ Бк1В‘Ш0Г О^БО 

CF50IEI0 ЖЕ ΙΕΛΧΟγ ΒΟΛΕΙΟ ДЈЈЛО ΟγπρΑΒ" 

AkUJOlf. ΙΙΕ БОуДЕТ!» || ПрДВЕДНО ΤΑΚΟΒΟ" 

Λ\θγ ΙΙΕ ChCTABHTH CE ΒρΑΚΟγ. Hb A\Ab4E“ 
1|1φγ СВОБОЖДЕНН1О ПОСЛ-кдОВАТИ. ΑψΕ 

ЖЕ Л\8ЖЕВИ Αψε ЖЕ ЖЕН^ ΤΑΚΟΒΟΙΕ что 
Wt (0 г (о )с (пОД11)нА BOlfAETh. ПОВЕЛ-к- 

8AIEA\b BbCXbiqiATII CE ΤΑΚΟΒΟΛΚΟγ ИЛИ ТД- 
КОВ-ки Bb Бл(д)горОДИ1Е. И БрДКОу 1ДКО- 

ЖЕ CBOBOA Hbl^b И Бл(д)городнм)^ Bbl- 

ВАТИ. Αψε ЖЕ Tb ογεο κε СКЧЕТА1ЕТВ ВрЛ" 
KA К01ЕГОЖДО ЛИЦА г(о)с(пОДи)нк. ΑψΕ 

ЖЕ BbIBUJEIE II 110 ξΜΤρΟΕΤΙΙ CKpbllETb. ДА 
ПОСЛ-кжДЕ виноу ВК^АОЖИТК HA Cb4E" 

TABbLUAlA CE. A\0\(4HA\b ΤΑΚΟΒΟΙΕ ^ЛОД-км- 

или оно.ме прсдао и тај н>у ослободио, 
не.маш власт да превратиш (тј. пони- 
штиш) ослобађање". Али само ако 
није протекло речсно (тј. одређено) 
време кад се ради о обмани (код) обе- 
haiior најма, а то је две године2. па (до- 
бру) веру уговорача. односио уговор 
тражити да се поцепа, те (потом) си 
дужан да захтеваш оно што јс у вези 
са обманом - да се теби да обећани на- 
јам. Ако јс пак код тебе остало вла- 
сништво те робиње, приступивши 
кнезудотичне области. са рођеном од 
ње децом, можеш ју узети уколико се 
не покрене нека истрага у вези с њом. 
123 Ако господар прсда своју робињу 
као слободну. а муж4 који је слобо- 
дан, верујући оно.ме што је даје - уз- 
ме је, напоредо и писане уговоре на- 
стале о вену. или ненастале. сопстве- 
ном вољом дело управљајући. неће 
бити праведно да се такав брак не за- 
снује. него следити прећутну слобо- 
ду; било да мужу или пак жени тако 
нешто од господара буде. прописује- 
мо да се такав или таква истргне на 
блаГородије и брак да буде баш као 
слободних и благородних. Уколико 
тај, дакле. не склопи брак, господар 
било којег лица. ако оно што се зби- 
ло довијањем сакрије да би касније 
кривицу бацио на оне који су се спо-
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јили, такво злодело кажњавамо ако 
се јасно докаже, и одузимамо власни- 
штво од онога који је смишљао t u r -

bo  лукавство; и опст да будс тај брак 
(онако) како би био и да се сагласио 
онај који има власт; и тај се. наравмо, 
лишава власништва, а одмах тада да 
се работно лице истргне на благоро- 
дије. Код тако настале завршнице, 
било да се сагласио или бпло да је 
злотворио господар, јасно је, дакле, 
да и деца из таквих бракова бивају 
слободна ii благородна.
131 Роб уврштен у војску постаје сло- 
бодан са знањем свога господара.

1 41|ј е]дц ј £ ΛΗ Хил. 466 I 1-2 w t (0k a\aet ii µ  I 4 ιιακ κ ι] п дкм и Р С Μ I 9 с евец ј д С I 10 
г(о)с(ноди)нк. у Patm. 205, Zepi ό κεντηµένος I 14 βε во ииес тво внчитдкли», гр. στρατευόµενος I 
20 Eiirtvw] lllirt\Ki (!) M i ii(ij )iim нема P. a y Patm. 205, Zepi ήδη I uiiKsi^] и tfkKo^io P | 21 
■^дпов-кдЕ] '44ti0 (!) C I 24 ц(д)ркскок M, Хил. 466 I ум. ц(-к)с(д)р(0скок. y Patm. 205, Zepi τύ θειον I 
25. у.м. c лимж е . y Palm. 205 έν αις (односи се на имовину), a y Zepi έν ω (односи се на благајну) I 
н нема P C М. Хил. 466 I 26 л\н о ж ецек > Μ I 31-32 ιιριιχοΑειµεκ. гр. άνήκον I 32-33 ум. ц(11)с(дЈр- 
ΕίκοΐΕ. y Palm. 205, Zepi τώ θείοι | ц(д)рЕСК01Е Μ. Хил. 466
1 У Patm. 205. наставак гл. 9. a y Zepi, гл. 15.
■' У Patm. 205, наставак гл. 9. a y Zepi. гл. 16.
’ У Patm. 205, наставак гл. 9. a y Zepi, гл. 17.
■ O царском скровииипу као царској благајни в. напред стр. 166, нап. 3.

142 Онај ко своме господару јавља 
(да се спрема) убиство, да добије сло- 
боду као награду.
153 Сада од древних знамо неку од- 
редбу која прописује да имовину 
оних што умиру без завештања, у ко- 
јих нема по закону наследника из 
незавештања, (треба) уноситп у Ha-
me царско скровиште\ са којом 
(имовином) много пута и ропска ли- 
ца улазе, тако да се од тада зна да је 
нераздрешив на њима ропски јарам. 
Због тога наша тихост милостивим и 
сажаљивим оком од сада наређује да 
се свако ропско лице које из незаве- 
штања припада нашем царском 
скровишту, у свим нашпм градовима

НИК Д1|ЈЕ Ш!’к ПОКДЖЕТЕ СЕ, И U'T<h)lEA\-

АЕЛ\Б г(оС110д)нСТК0 Св4п |1ДВК-

3 ШДГО ТДКОВО1Е лоукдвкство. И ДД ΒΟγ- 
детв пдкм св врдкв. 1ДКОЖЕ ви Д1|1Е ctik- 

1|1ДЛК И ВЛДСТЕ ил\м. и тк ογπο w t (0- 

6 ПДДДКТЕ г(оспод)кствд. ДБИ1Е ЖЕ ТОГДД

НД Бл(д)гОрОДШЕ ДД ΒΚΕχΗΤΙΙΤΕ СЕ рД“ 

Б0ТН0К ЛНЦЕ. ΤΛΚΟΒΟΛΚγ ΒΕΙΒΛΚ»1|10γ CBph- 
9 iij eh h k » Αίµε ж е св кцЈА или Αψε ^дфд-ки-

СТВОВД г(о)с(пОДи)нЕ. fAB'k ЖЕ оуво 

IECTK 1д|ко И Д'ктИ Wt (e) ΤΛΚΟΒΕίχΕ 

12 БрДКОВЕ СВОБОДНИ ЖЕ Н Бл(д)горОДНИ

БМВДК»ТЕ.
.П.1 РДБЕ ВЕ ВОИНЕСТБО ВкЧИТД1ЕЛ\Б С 

15 В-кдкн1Б£Л\Е своиго г(о)с(поди)нд. сво-

БОДЕ БК1ВД1ЕТЕ.
,Д1.2 Рљ^В-кцЈДЕ ΟγΒΗΙΚΤΒΟ ΕΒΟΙΕΛνΟγ г(о-

18 СПОДИ^НОу. ДД ПрИИЛХЕТБ СВОБОЖДЕННК 

ГДКОЖЕ Вк^МкЗДИК.
,Е1.3 ΒΪΛ\ΕΙ н(ш)н1Д ц-кккк» шт (е) ДР"к- 

21 Βΐπίχκ ^ДПОВ^ДБ ΠΟΒΕΛΪΒΑΚ>ψθγ. OlfMIf- 

рдкмрихв БЕ^Б ^ДВ^ТД ΗΜ1ν Μ№. ИЛ\ЖЕ 

ΙΙΟ '4ДКОН0Л\к lltCTh Wt (e) ΗΕζΛβ^ψΑ- 

24 HHta НДСА*кдНИКЕ.  Bk 1|(Ϊ)((α)ρ(0£ΚΟ№ 

НДШЕ СКрОЕИЏЕ4 ВНОСИТИ. С НИЛХЖЕ И 

ЛАНОЖИЦЕ» И рДБЕСКДГД ЛИЦД ΒΗχΟΑΕΤΕ.
27 гакожЕ α'τ(κ)τοΛΪ нЕрдздр-кшилхоу рд- 

BOTHOAXOVj' нгоу НД ΗΙίχβ ПО^НДВДТИ СЕ. 
СЕГО рдди НДШД ΉΐχΟΕΤΕ м(н)л(о)сТИ-

30 КНОЛ\ ЖЕ Н ЖДЛОСТЕНОЛАЕ WK0A\k. Wt (k ) 

CEA-k ΠΟΒΕΛΪΒΑΙΕΤΗ ВСЕ рДБкСКОК ЛИЦЕ ПрИ” 

Х0ДЕфЕ1Е шт(0 НЕ'<ДВ-кцЈДНШД Вк ц(-к)-

33 с(д)ркСКО»Е НДШЕ СКрОВИфЕ. Bh ΒΕ^χβ
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и у народима. одмах на слободу отпу- 
сти и узведе. А Грцима чинити у све- 
му по њиховим законима, и ако само 
у ропским лицима буде сва имовина. 
Лко пак неко превиди такво зако- 
нодавство. да не добије ослобођење 
(од) сопствених грехова.

Грана 35.
- 0 даровима (тј. поклонима) који 
се дају у завештање, или за живота 

или по смрти
1 Даровник^. односно онај који узима 
дарове. не може да уз.ме део. а другог 
дела да се одрекне.
2 Стадо које је остављено на дар. да- 
ровник узи.ма и оно што је придода- 
то, односно које се природило. Ако 
се и умањи. ако и једно живо остане. 
то узима даровник. ако је и престало 
стадо да постоји. односно скончало.
3 И двор2 ако буде остављен на дар. 
а погори. даровник узима зе.мљу.

4 Ако ко неким случајем, оставивши 
браћи својој посед3 [на дарј4. потом и 
другом неком исти посед намени на 
дар. скупивши се свп даропријемни- 
цц. заједно да приме посед.
5 Наменио сам ти на дар мога роба с 
особном његово.м имовином. а опо- 
равившп се по сачињењу завештања. 
ослободих тога роба или га прода-

ιΐΑίιιιιχίι грдд^ХЕ и Eli Λΐο,χεχίι ιια c eo - 

,<//,; БОДОу ТОГДА BECKOpi и'т(0П®г| ίψΑΤΜ 

3 ;κε и ке^бо ди ти . и грћколм> по цдкон-
ΟΛΜι С11Д'11ЕДТИ ИЛМ1 Eli ECEMh. И АфЕ 

ТЕКЛ10 B11 ρΛΒ1ι£ΚΙιΐχΐι ЛИЦИХЕ ВСЕ

6 IIIIE БОуДЕТЕ. ΑψΕ ЖЕ КТО ΤΑΚΟΒΟΙΕ ΙζΑΚΟ" 
11О11ОЛОЖЕ11111Е πρΙίΙζρΐΙΤΙι. ДД НЕ ΙΙΟΛΟγ- 

ЧИТВ СЕОБОЖДЕНИМ (ΒΟΙίχΐι ΙΕΛΑΟψ rpi" 

9 χοιιΐι.

Грдпк ,л'е. G) ддр’к\ж ддклшхе ве %а- 
Е’кт(|1). или в' животк или по смрти.

12 .Д. ДдрОЕНИКк' рЕКШЕ ВЕ^ЕЛ\Л1ЕИ ДДрМ. НЕ 

МОЖЕТЕ ЧЕСТИ ΒΕΝΕΤΗ II ДрО\(ГО1£ ЧЕСТИ 
WT(li)pEl|JH с е .

15 .н. Стддоу w c t abaeh o y Емвшоу в ддрк. 

II Пр11Б111ЕШД1Д рЕКШЕ ПрнрОДИВШЕЈЕ СЕ 

ΕΙιΙζΕΛΙΛΕΤΙι ддровникв. ΑψΕ ЖЕ И ОуЛ\Д~

18 AUT’ СЕ ΑψΕ ЖЕ И 1ЕДИН0 ЖИЕОТНО ШС~ 

ТДНЕТБ СЕ. ΒΙι^ΕΛΧΛΕΤΙϊ IE ДДрОВНИК’. ДЦЈБ 
11 liptCTAAO Б111ТИ СТДДО рЕКШЕ СКОН- 

21 ЧАЛО СЕ.
.г. И дворћ2 ΑψΕ воудЕТЕ w c t aeaeh e в' 

ДАрЕ И ΙΙΟΓΟρίΙΤΕ. ΕΙι^ΛεΤΕ ДАрОВНИК' 
24 τ ;ε λ \(1ι)λ ιο .

.д. ίίψε кто с ело 3 по прилоучд1о врд- 

ТИИ CEOIEII ШСТДБИВ' | [вн ДДрћ] 110 ΕΙίχΕ 

27 ii ΗΐιΟΛΧογ н'кколлоу то ж де с ело вл\-к-

НИТЕ В ддр11. ЕСИ ΚΟχΠΝΟ СЕЦЉДШЕ СЕ 

ддроприкмници с ело πριιιεΛ\Λΐοτκ.
30 .Е. Β'Λ\1ϋΙΗχ ΤΙΙ Е ддрв ΛΙΟΙΕΓΟ рДБА CL 

WCOEHEIAlb HrtvklllflEAUi ΙΕΓΟ. ОуСТрДБИВЕ 

ЖЕ СЕ ПО СТВОрЕНИИ ’4АБ'ктД. СВОБОДИХЕ

33 рДБА ТОГО ИЛИ ПрОДАХЕ ΙΕΓΟ. ИЛИ
1 ιΐΑίιιιιχΕ ... ΑΚ>Αεχΐι. у Palm. 205. Zepi τή ήµετέρα πολιτεία I 2 KhCKOpt. εύΟέως Palm. 205: Zepi нема 3 
rpbKOrtu, y rp. των ρωµαίων 14 не.ма Ν-ί 15-6 им^ник, rp. ή ούσία! 6 ж е не.ма ΜI тнковок Μ 10 .λ 'ε . ] 
тридЕСЕТи и iiET.ua Ρ С Μ I 10-11 ддкммхк... πο смртн нема Palm. 205. Zepi 12 ДдрминккЈ 
Чдршвникћ(!) Хил. 466: y Patm. 205, Zepi Ό ληγατάριος I рЕКШЕ... ддри нема Patm. 205. Zepi 13 дрнгиЕ 
Хил. 4661 чес ти  нема С115 итгаклкноу Бмкшоу к длрћ. y гр. ληγατευΟείσης 116 ρεκιιιε природикшЕк 
с е нема Palm. 205^Zepi 1 iipiipoAiiKUiata c e P C M. Хил. 46ο 120-21 рЕкшЕ. с ко н  ч ј ао  c e иема Palm. 205. Zepi! 
22 дворв. y rp. οίκος I 22-Z3 у.м. дц ј е... b' ддрн. y Patm. 265. Zepi ληγατευυµένου I 23 даровник нема 
Patm. 205, Zepi 125 с ело . rp. κτήµα 126 w c t abh b ] w c t j be C . 27 и ие.ма C Μ 127-28 βλ ιϊη ιιτ ε  b дарк. y 
Patm. 205. Zepi ληγατεύση I 29 ддропрнкмннцн] ддропрнкм ци P C I 30 B л\ кнн\· τ η ] Βέ µ Ιηη τ η Μ 
30-31 с е... кго, y Patra. 205. Zepi µετά του πεκουλίου αύτοϋ ' 31-32 оустрдвивЕ ж е c e. y rp. έπιζήσας 
1 Овде задржавам изворни облпк даровник којн је у домаћој правној гсрминологнЈН )амен>сн им. 
покзонопримац. иако у изворном облику постоји. што he се вкдети дал.е. дарочрирмник и Зароири.чиц. 
2 Ту нпје реч о дчору (у ιρ. οικος). у данашњем поимању. већ о <)аи». односно о куА« (в. напред стр. 103. 
nati. 2). Од им. диор оетало је да простор око куће зовемо двориште.
’ Поред основног значења и.м. с еао  (село. гр. κώµη, χορίον) она је имала и друга жачења: иоач) (κτήµα). 
нмање. н>иаа (άγρύς). поље, добро. a у мн. ce.ui значи ии.чане, али и upedipahf (προάστειον). > γθ



ПрНЛ0\'ЧН Ci сумр-ктн кл\оу. ш тккл\о 
HA нкл\в llh н НД шеовн-к/ИЕ 1СЛ\С\' нл\-к- 

ННН. ккмкнинии длрл 1ЦНЕЛ\АГА1ЕТК. 

пркв0Ц'крА'4нмл\' бо in ц1;лол\11 соу- 

ЦИМК. (ВСТДБИТИ Ci Ili ΛΙΟΓΟγΤΚ GbIBUlAIA

6 >10 HHX**·  . , IГ fjyjf KO/WOf ЧЕСТЕ ΗΜΈΗΗΙΑ B ΜΈΝ№ 
Нд ВОуДЕТЕ β ДАрБ. И ΟγΗΜΕΊΈ ШТ<0 

9 НДСЛ1ДНИЧЕСКДГ0 ИЛгкнШД. К’т (е)пАДА- 

ИТБ при)рдндго ил\оу ДАрОВБ ИСТЕ^А- 
ΗΙΙΙΑ. W НН\'Ж£ npHIETh H/wblUK. Ε»χΒ 

12 G0 ЧЕСТН НСТЕ^ДТИ Ili ЛХОЖЕТЕ.
Д. ΠψΕ ЧЕСТБ БОГДТБСТВД В ДДрМ BA\i~ 

HHTb Ci. ЈЦБрДНИК НДСЛ^ДНИКЕ ИЛ\АТЕ. 

"*■  15 нли че||с те Ц'т (к) вец ј и и и/и-кним 

ДДТН. ИЛИ uiHOIf HJ(h. WBA4E ЖЕ OlfGO 

IIEpA^-fertllM,*  ВБСЛ1Д ц4»Оу ДА ВДАСТЕ.

18 .И. ·1ψΕ Л\Н0ГБ1 И рД^ЛИЧкНЕ! ВЕЦЈИ 
ит-книи ил\шн. Bb/wfcwof τεεί вв ддрв 

ИДИНЛ' Шт(в) HH^b ИАИ ВЕЦЈЕ. И НЕ !АВ~ 

2Ι ЛК> котордм KCTb WT(b) Ηΐΐχκ. HACrti- 

AhllllKh IfMATb 1ЦБрДНИ№. WT^h) НИУЖЕ 

дд Hi горшоук» вддств ддроприилиш-
-■< ЦМ,*.  flb ср^двнкчо «γψοχ Ц^НОЈФ.

Грднк .лг. О присТДБНИЦ^ХВ.1

•А. ПрНЕТДВНИКћ1 HAliilOTb по грддв- 

27 CKbIMb ξΑΚΟΗΟ/Hb СВОБОДНИИ. ИЖЕ НЕ

сврвшендго рдди вк^рдстд и’Т<в)л\ЏДТИ 

СЕВ-к И ΟγπρΑΒΛΙΑΤΗ НЕ Λ\0Γ0χψΕ.

30 .8. ίίψε ИЛ\ДТ' Iipov С прИСТАВНИКОЛМ» 

CBOHrt\b сирии. н^ждоу ил\дтн просити 
CEBi ПОМОЦЈНИКА.

г. И н1л\ОЛ\О\' ДДИТЕ Ci ПрИСТАВЕНИКЕ. 

дох. или му сс догоди да умре, не са 
мо наспрам њега. нсго и наспрал 
особле његове имовиие намена дарг 
слаби. Јер када (оно што је) прво 
образно не постоји цело. саставитг 
се не могу збивања (настала) после. 
6 Ако некоме буде памењен на дар 
део имовинс, а одузме се од насле- 
дничке имовине, (тај) отпада од при- 
падајућег му потраживања дарова на 
основу којих је задржао имовину, јер 
део ових (тј. наследпика) не може да 
потражује.
7 Ако се део имовинс намени на дар, 
наследник има избор да - или део од 
ствари пмовине да. или цсну њихову, 
али, наравно, за нераздељиву (ствар) 
целовиту цену да преда.
8 Ако многе и различне ствари имо- 
вине имајући, тебп наменим на дар 
једну или више од н>их, а не откријем 
која је од њих. наследник има избор, 
од којих не дати гору даропријемни- 
ку, него ону која има срсдњу цену.
Грана 36. - О приставницима1 -

1 Приставнике имају, по грађанском 
закону. слободни који због непотпу-
ног узраста не могу себе да одбране ц 
да управљају.
2 Ако се сиромах суди са својим прц- 
ставником. принуђен је да себи тра- 
жи помоћника.
3 И немом се даје приставник.

*)

λιράΐον 4-5Л'и' ut' а,П) και τ$ πεκουλίω I 3 βκλ \Ίϊιικ ιιη κ ддрд. y Patm. 205, Zepi τό 
κο^Λυΰήµατα 7 1,л^Мк C0V4*i Mk’)' fP· ΜΠ σωζοµένων I 5-6 Бившдт πο ΗΐιχΒ. y rp. τά παρα- 

' ... нии· ΓΡ· Ήζ ούσίας I 9 ндсл^дничдскдго Ρ I им^ним. гр. πράγµατα I 9-11 
’(b) Ρ I npnKTb HA\innK. y Patm. 205, Zepi

I *r  * Λ A». »1 n*

|>'11лддктк... нстцднии нема Μ I 11 w] шт\о/ * . ·Τ......- ...... -........ । κ 4,nh.i κ.
^αρακαιέσχε πράγµασι 112 η ε л\о ж ел\к  С. ιιε могоутв Μ I 13 бо г дтвс твд . rp. ου
лдрк С 16 ддти] ДД1ДТН С I шмче же не.ма Palm. 205. Zepi I 17 НЕрдЧА^лно^ (1еД^>■ Р' µ . 
(;о илре:о )\· (мн.) i utiw нсма р м 11« мно п ј и  С I 18-19 вец ј н илгћним, у гр- πραγµ
\ϊ х ‘ "е, ,utiAW· -ν 'Τ’· µή ^λώσω 121 которд С123 дд нема СI горшЕЕ Хил. 466 I-3--· Д Ρ Р «
Ј ^.^i24cptAH1£e ωγψ£Χ„.7.466Ι25 .as ] трндЕСЕТИ и u k c t a ia Ρ I 2ί>

|>/л\1|ЈД1 н. y Patm. 205. Zepi δεφενδεύειν ήτοι διεκδικεΐν (έκδικεϊν Palm. 20-) 
ΊΟΛίοψιΐΗΚΛ.ιρ.κουράτωρα .
Πο.ι ирштааницима (пристдкниш. rp. οί επίτροποι) подразумевају ce: cuu4,aiae ■ 1 

1^,еЉи-1,1,1 Ш())"Ш{и.на<)3о1)1111Ц11.



.д. Смноки к г о ж е шт (б)цб вб плтћ- 

ΙΙΙΩΙΙ1Ι1. ПрИСТДБНИК Н£ ДД1ЕТБ СЕ. Нћ 
3 ХрДНИТЕЛк H/wtllJHIO ДДКТБ ce. ВБ^" 

ВрДТИВШОу БО СЕ ш(т0ЦО1(. БМВДКТћ 

ΐεηχογ c(hl)llb пдкн подв влдстшо. ико 

6 н и ко диж е плкшеноу вмвшоу.

Л. И ил\оуфЕл\оу пристдвникд недоу- 

ЖБНД ИЛИ СТДрЦД. ДД1ЕТБ СЕ ХрДНИТЕЛБ.

9 ИЖЕ ПрДЕИТЕДЕ ПДЧЕ lECTli. И
Гл(дГОа)еЛ№1И ПОМОфНИКБ. Б^ДВ! рдди 

ПрИСТДБНИКБ WT(h) КНЕ^Д ПОСТДВЛГД1ЕТБ 

12 с е .
.2. И ΙΕίΙΛρκχκ. И КНЕ^ћ. и илхоуже до 
вркл\е»£ ПОВЕЛ^НО БОуДЕТБ 1£ПДрБШБ- 

15 ГГБО прдвитн. КДИНДЧЕ ΚΝΕζΟγ 0χΛ\Β~ 

ршоу. ПрИСТДВБИКБ! ΜΟΓΟψΤΚ ДДГДТИ.

11О1ЕВОДБ1 ВСЕ ПрИСТДВНИКШ ДДЈОТБ.
18 1Љ ТБКЛ\0 КДИН^МБ СОуфНМБ Шт(к) 

ГрДДОВБ H^h. ИЛИ шт(0 ΕΟψψΙίχΚ под 

НИЛ\И СЕЛБ.
21 .И. 4(k)cThH'hmnE соутк WT(h) ЖЕНБ 

моужи ВБ ПрИСТДВНИЧБСТВО. СВрБШЕКИ! 

В1<4РДСТОЛ\Б ΕΟψψΕ. ДфЕ ТБКМО НЕ м (а)~ 
24 ТИ ИЛИ БДБД Пр-ћдЛЕЖИТБ. Ή БО ПрИ“ 

'4Б1БД1ЕТД СЕ ВБ ИрИСТДВНИЧБСТВО. ЧБСТБ 

(ΙΛλΟγψΗ ПДЧЕ ВСДКОГО ХОТЕфДГО ББ1ТИ 
·■··?«<? 27 ПрИСТДВНИКД. II ΙΓζΕΤΟΜΒ С<Мј"фЕЛ\Б. ТБКЛХО

ИЖЕ ВБ ^ДВ^тк ШСТДВЛЕНБ1ЛАБ.

Ближнии сродникв пристдвникк

30 ББ1БД1ЕТБ. ДЦЈЕ ЖЕ МНО^И ТОГОЖДЕ БОк'~ 

ДО^ТБ СТЕПЕНЕ. ВСИ ПрИСТДВПИЦИ ББ1“ 

ВДГОТБ.

4 Сину чијије отац у заробљеништву 
не даје сс приставник, него се даје 
чувар имовине. јер кад се отац врати 
син опет њсму бива под влашћу. као 
да никада није био заробљен.

5 И ономе ко има болесног или стар- 
ца приставнпка даје се чувар, који је 
вшпе управник имовине. а зваиог 
помоћника, због опасности (од) при- 
ставника. поставља кнез.

6 И епарх и кнез и онај коме привре- 
мено буде дозвољено да управља 
епархијом кад је можда кнез умро. 
могу давати приставнике.
7 Све војводе дају приставнике. алп 
јединим они.м само који су из њи- 
ховнх градова, или села која су под 
њима.
8 Мушкарци су у предности више од 
жена за приставничество кад су пу- 
ног узраста. само ако мати или баба 
не пострји ту. јер оне се призивају на 
приставничество. предност имајући 
више од сваког приставника који би 
хтео (то) да буде. Изузети су само они 
који су завештањем изостављени.
9 Најближи сродник бива прис- 
тавник. а ако многи истог степена 
(сродства) буду - сви бивају приста- 
внпци.

ЗгрднитЕЛћ, гр. κουράτωρ 13-4 вн^рдтившсу (!) Μ 14 бо  нема Χιι.ι. 466 14-5 идки вивдкт клку 
инв. С I 5 подв влдстик» нема Хна. 466 I 7 И] 0 (!) Μ I ммоуцЈОдгоу Хил. 46б 8 урлннтЕлв. 

гр. κουράτωρ 19 ил\-кнпк>, гр. πραγµάτων I 11-12 ностдкликт c e и,'т(в) кнг<д инв. С 13 кпдрв- 
χι». гр. έπαρχος I кнг^в. гр. ό αρχών ! 13-14 до кр клинЕ не.ма Хил. 466 I 17 Вокводм. гр. Oi 
στρατηγοί I 18 твкл\о нема Patm. 205, Zepi I 20 ннли М i 21 Ч(к)сткн-кшиЕ tafTh. гр. Προτιµώνται 
22 свврвшЕННМв Μ I 25-26 чвств нмоуцЈИ. гр. προπµώµεναι I 26 χοτειµιτο вмти. у гр. όφειλον- 
τος I 27-28 тдкмо орт.-јез. црта Μ I 28 иж е нема С I шстдвлЕНОли*  С
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Грднк .Λΐζ. w TOMh когдд п о д(о )бд*™  

^ИЛ\ОДАВЦ«Мк »ОТГ4ДТИ НДСЛ-ћдНИКБВ 

3 СКОНЧДКШИХ' «.
,'л. ΙΙοκεΛ±κΑ»€Λ\ НИКОЛ\С^Ж£ шт (ен}- 

н^-дв НЕ илгкти влдсти. или ндсл-ћд- 

6 НИКОЛЊ СКОБЧАВШАГО С6. ИЛН рОДИТЕ"
Л£Л\К. ИЛИ Д-ктели». ИЛИ ЖЕН'к. ИЛИ СрОД-

НИКОМК. ИЛИ HlliirtMj пород« кго или 
9 ||0р0^ЧНИКОЛ\К. Пр^ЖДЕ ДЕВЕТИ д(в)нИ

Пр1жДДНИ1Д. ВВ НКЖЕ ПЛДКДТИ CE WBbl- 

чди η λ \Ίϊµ τ β . о е влдгдти вв виноу ни 

12 потг^дти ιιχκ. или кмл\в лкбо кмврд- 
’40rt\h СТ^ЖДТИ ИЛ\В. ИЛИ lltKOH ВБСПО- 

МИНДНИК ИЛ\В npiHKTH. ИЛИ НА СО^ДИЏЕ 

15 н\-к по^ивдти. дц ј е длвгд рдд» суо- 
ДЕфДГО WT(h) оулњршдго. или иншк 

KOTOpblK рдди ЛК?БО Bltllbl. χρΕψΕΙΕ | 

IX WCOGIIO НДПОМЕНОВЕНДМ ЛИЦД.
.в.1 ΠψΕ ж е пр-кжде скончднига девети  

д(в)нИИ. ДрВ'411£Тћ КТО. ΗΪΚΟΙ£

21 пр*кжд£  ρΕ4ΕΙ1ΒΐχΒ лицк ити. или ογχιι- 

трити Ηίκοκ ИСПОВ^ДДНИЕ. ИЛИ υ,’ΒΕψ- 

ДНИК ИЛИ ПОр«ј'ЧЕНИ1£ Шт(0 11ИГО ВБ^Е"

24 ТИ. Т-кл\В ВС-кл\В IIE ТВрБДОЛ\К Бк1ТИ 

ПОВЕЛ-квДИЛ\В.2

.Г. ’ По Пр-кшвствии ЖЕ девети д(0НИИ.

27 Дф£ КТ0 С ТДКОВВ1Л\И Л1ЦВ1 МНИТћ С£ nii-

КАИ ПОТфНИИ и/и4ти. ТД ПО ^ДКОНОМк 

ДД ВВ^В^ЦЈЛИТВ И С^ДИТБ С£. НИК0№~ 

30 ЛУОГЖЕ ИВ-fc рДС^ЖД£1Ш1О Н£ ΒΒΙΒΑΙΟψΟ^ 

ΠΟΤηζΑΙΟψιΐΜκ. Ц’т(в) тдковдго пр^ждд- 

НИ1Д и МСТДВЛЕНИМ Bpirt\EIIE ИЛИ ВБ инои
33 В' КОКИ rttOEO прдв д-к и'Т<Би)нО^ДБ.

Грана 37.
- 0 томе када доликује .мјмодавци- 
ма да туже наследнике скончалих -

1 Прописујемо да нико уопште нема 
власти - било наследнике скончалог, 
било родитсље или децу или жену 
или сродникс или друге љеговог по- 
рода. или заложнике - пре рока од 
девет дана, у којима имају обичај да 
плачу. окривљивати нити их тужити, 
или на било који начин досађивати 
им, или неко подсећан.е им подноси- 
ти, или их на суд позивати акоје због 
дуга који потиче од умрлог, или због 
другог неког разлога који се односи 
на поменута лица.

21 Ако се пак пре окончања девет да- 
на дрзне ко да неко од напред рече- 
них лица затвори, или изнуди неко 
признање или обећање. или залог од 
њега узме, прописујемо да све то 
буде неважеће2.

З3 По истеку пак девст дана, ако ко 
сматра да према таквим лицима има 
нека потраживања, та по закону да 
саопштава и суди се. Никакво јавно 
пресуђење тужилаца да не бива од 
таквог рока и времена застарелости, 
или при било ком другом правдању 
уопште.

М. Хи1ГИ- ** 7ЛЛ\4МР ' К0ГЛ<,Ј кдко! Хил. 466 I п о д(о )бдктк,у гр. δειI 2 ндсл11дникшРС 
Ptm.205 0'7> ~i in'T штинлрдн Р Μ I 5 влдсти, у гр. έξεΐναι I 9 девети ] .·£. С: εννέα
σίπασυσι isΡ1 1 "ΛΛΚ4ΤΗ ίΕ· У ΓΡ· πενύεϊν I 11 ββ βιιη η  С I ум. в’лдгдти... ιιχι», y Patm. 205. Zepi 
17 котоомк p*̂ f ЛЛиГ4 ^4ΑΗ· ^alm' ZCP' ειτε θνόµατι χρέους 115-16 исходефдго Хил. 4661 
Patm. 205. . "(’"”Β·'’€Η0 1РМ« нема Μ I винм. гр. αιτίας I 19 девети Ј .❖. С, Хил. 466; εννέα
26 \ek et h ] а г  γ °YX,,Tpn rn] ογχΒίτιι Хил. 46612.3 нкго, αύτοϋ Patm. 205. αύτών (мн.) Zepi I 
2Х-29 \ м. no ’ , 466: εννέα Palm· 205’ ύ ’ ZeP' । 28 тд] тдко P C, y Patm. 205. Zepi ταύτας I
“Р^ждЕниа p"-’,W|AHI1’ cc’ У Patm· 2(^· ZcP> έγ/υµναζέτω I 29-30 ιικκοκΜοχ] никомох P131-32 
1 y Patm. 205 ocj 0p' "Ί У ^1'”' 2°5’Zcp' ТОр1 1 rtK>Goi ЛИБ® Х,,л· 466 1 33 ,,P‘‘B'A’k' гр· б1Ка1оХо7* а 

Ζριωστειταϊ κώΤ'■ ^κπ*πτπν_τΠζ ιδίας αγωγής, και άπαιτεΤσΰαι άλλο τοσοϋτον δσον 
’ у Patm. 205 Gei бр*̂ П’}(Ја τΡ* τον της αύτοΰ περιουσίας και ατιµοΰσϋαι.
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Грдпк ,λ ϊι. w здднии ιιοιικιχκ домовк1 2.

1 Под do.uveuMi подразумевају се ку/ie (уп. напред стр. 103. нап. 2. и стр. 179. нап. 2). Овде 
задржавам изворну реч до.м.
2 В. напрсд стр. 179. нап. 2.
’ Онде се поцριιόοίΰο.» подразумева право с.чужбеностч. тј. право коршиКења или yiiompeoe.

И W ПОНОВЛЕПИИ ΒΕΤχΒΐχΚ. II W ΙΙΙΐίχκ 

3 ΒΕΙ|1Εχ*Β.
.д. Мово д1»ло творитж illiKTO. или 

с е^ддти χοτε. или рл^дроушити Ц-к- 
6 ЧТО. II пр-кднии шврд^ и^^книти.

.в. Ραηογ ^иждоуџоу довр-к пороучд-

■’/љ' |ЕТ11 nliKTO. дд НЕ оуил\Ет(в) || ini при-

9 IIMETh rtvkCTA. рДББ ЖЕ Др8Г0Л\0у ^ИЖ" 

Αογίρογ пормрчити ΙΙΕ ЛАОЖЕТВ.
.Г. ίίψε Λ\ΙΙΟΓΙιΐχΒ ΙΐΐκΒίχΒ БОуДЕТВ ΒΕψΒ

12 W 11'киЖЕ BblKAlETL· Д-ћло. ДЦЈЕ И 1ЕДИ- 

IIOMOlf ТБКЛ\О HOBErtlillO ΒΟψΑΕΤΒ. прдво 

ББ1ВД№ТБ IIOBEA-kllHIE. II МНИТћ СЕ Kh

15 ВСклМ> г (о )с (пОДе)л\В ББ1ТИ. ДфЕ ЖЕ 

1ЕДПЊ w t (b) г (о с п о д)и II ПО ПОВЕЛ-ћнИИ 

ПрИ^11ЖД£Тћ ЧТО. НЕ ПОТЕ^Д1ЕЛ\И ББ1ВД-

18 10ТБ W ТОЛЉ Д^Л^ ипии. ιιε п о д(о )- 
ВД1ЕТВ БО 1ЕЖЕ Шт(н) И11ОГО БМСТБ ТОГО 

рдди вр^дити НЕ СТВОрШШЕ.

21 .Д. ΠθΒΕΛ1ίΒΛΙΕΛ\Κ ИЖЕ ΒΕΤχΚΙΗ ДВОрК2

и’Б11ДВЛ1Д1Е. ДР^ВШДГО ШБрД^Д ДД НЕ 

IjpiiAvkllHTL·. И НЕ Шт (б)|1Л\ДТИ св^ктд

24 ИЛИ ПрО^ОрД СОускдОМ'. ДЦЈЕ ТБКЛХО тд- 

К0ВБ11Е РАБ0ТБ1 NE ИМДТБ ПО ΕΒ^ψΛΗΙΙΚ) 

ΙΙΛΙΙ 110 ВБПрДШДНШО ШСТДВЛЕШ 1ЕЛ\0у II
27 ΙΙΟΒΕΛίίΒΑΙΟψε. 1ДК0ЖЕ χσψΕΤΒ ΒΕΤ'χωΗ 

HptrtVkHHTH ШБрД^Б. ИБО ΤΑΚΟΒΟψΙΟ 

ИЛМДИ рДБОТО^3. NE ЕБ'4БрДН'|10 1ЕЖЕ χθψ“

30 ЕТБ ДД ^ИЖДЕТБ. Αψε И ПДКОСТБ ТВ0“ 
ритв соуск|дол\к. ПОНЕЖЕ СЕ ΓΙΟ CEtipA" 

Νΐιιο или по внпрдшдншо ΠΟΒΕΛ^ΙΙΟ

33 ΙΕΛλΟχ EBICTh. 1ЕГДД ЖЕ ДВД ДВОрД ΕΟψΑΕ-

Грана 38.
0 градн>и нових домова' и о 

обнављању старих; и о другим 
сГпварима

1 Ново дело неко твори или кад хо- 
ће да сазида, или нешто да разруши и 
раиији изглед из.мени.
2 Робу који зида. добро (је кад) неко 
поручује да не приграби шп и да нрм- 
ми место. Роб пак другом који зида 
не може поручити (тј. наложити).
3 Ако многих неких буде ствар око 
које бива дело. уколико и од једног са- 
мо буде одобрено. одобрење исправно 
бива и с.матра се да he наспрам свих 
власника бити (одобрено). Ако један 
од власника и после одобрења нешто
дограђује. други не бивају тужени за 
то дело, јер не треба због тога што је 
од другог настало. оштстити оне који 
нису (то) починили.
4 Наређујемо да онај ко обнавља ста- 
ри двор2 не измени древни изглед. 
HHTJI да одузме светлост или поглед 
суседима, сем ако такве послове не- 
ма по уговору или по молби. остав- 
љене њему и дозвољене да. како хо- 
ће, измени стари изглед. Јер онај ко 
има такву работу3 несметано зида 
оно што хоће. било да и штету чинл 
суседима. пошто је то њему дозво- 
љено по уговору или по молби. Када 
пак два двора буду један наспрам

1 .ди.] трндЕСЕТн и wcrtMiA Р I 1-3 ум. w ^дднни... ΒΕψιχκ. у Patm. 205. Zepi Περί καινοτοµιών 
2 ιιο η ο ε λ ε η ιιη ] п о с тдвлкши  Μ 14 η ϊκ τ ο  творитв ΠΗΒ. Ρ I 7-8 пор^чдктв] почнтдктв (!) \ί. гр. 
παραγγέλλει 18-9ум. дд η ε ... λ ιρέ τ α , y Palm. 205. Zepi περί καινοτοµίας 13 покЕлкно в^детв . 
у гр. παραγγελΰη 114 п о вел^н н к . гр. napayyrXta I 15 г (о )с (|1о де)дњ . гр. τούς δέσποτας 26 клхоу] 
ел\о ! Хнл . 4661 у.м. и, у гр. ή 128 шврд^в пр^дгкнитн инв. С130 дд не.ма М 30-31 пдкоств ткор- 
итв. у гр. βλάπτει 131 со^скдолмЈ с о с едфањ  (!) М
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ΤΑ npOTHKOV "0Α<’>Β4*ΤΗ Λ'ε"

ЖДО\' ИЛ\Л БМТИ ДК^МАНАДеСЕТС сго- 
3 ПДМД1. НДЧННДИМОМД Мт(к) ЛЕЖЕфДГО нд

ШСНОВАНИИ ХДДНИ1А. Л0Ж£ 11 А° КС£,е ВЕ,_ 

сотм хрднимомд. с ел\о \' б® рдстомник·

6 хрднил\«р. rtiiTh истн комоуждо нд бе-

MHCAhNMfK» BhlCOTOf CBOII ДОЛ\В В^ДВИ"

ΓΗΟγΤΗ. II WKbllUA ВВ нил\к творити 
9 ИЛ\ИЖЕ пр-кницд(ти)2 χΟψΕΤΕ. АЦЈЕ ЖЕ

НОВО СВХДДТИ. ΑψΕ ЖЕ ΒΕΤχΜΙΙ ДВОрВ
ШБНОВИТИ. ИЛИ WT(b) итшд рд^дроу-

12 ШЕНК1.
.Е. Е’ СЕЛ\ћ ΕΟΓΑΤΪΛ\Κ ГрАД1. рЕКШЕ Вк 

ц(-к)с(д)р11 грлд-ћ. προχορΛ соускднм.

15 ДКОКЧ1АДЕСЕТЕ СТОПО^ ТККЛХО ΙΚΤΕ!ζΑΚ·ψΑ 
ΙΙΕ Шт(0ИЛ\ЕШИ. ΑψΕ ΓΙβΑΒΟ ^рИТВ К

Λ\θρκ» CTCUE Bh CBOIEAUi ДВОр^. ИЛИ сћдЕ

18 В HKrtlb И NE HOfAHAUi шврдтити CE НА 
стрднох 1ДК0ЖЕ БМ ВИдктИ МОрЕ. ΑψΕ 

ЖЕ ВЕ1|ЈЕ ДВОКЈНАДЕСЕТЕ СТОПОу ЛиЖДОу
21 ДВ-кли II ДВОрОЛ\А БОХДЕТВ РАСТО1АНИ1Е.

Λίτκ KCTh ΙΙΕΒΒ'^ΒρΑΙΐ’ΐΙΟ '4ДДТИ χοτεψε-

Л\ОГ. II ωγψΗ НА Л\ОрЕ прот4орћ соу- 
24 С-кдоу и'т(к)ити.

.г. ΠψΕ ЖЕ кто шт(в) повдрницЕ. или 

WT(h) ПОХОДННЦЕ нли шт(н) СКДЛМ.

27 рЕКШЕ WT(h) CTAhGBI. НЛН Wt (k ) Гл(а~ 

ΓΟΛ^ΕΛΜιΐχΚ ΟγΛΙψΒ. идоржЕ члов('ћ)ци 

ΜΗΗΟγίΟΤΒ. προ^ζορκ НА Л\ОрЕ ИЛ\АТВ ТД“
30 ΚΟΒΒΙΗ npo^oph. и иж е вноутрв СТА 

CTOIJh '^НЖДЕ ПЕВБ^БрДН НО WT^h^HMETb. 

ΑψΕ ТНКЛ\О ДВ^НАДЕСЕТЕ CTOfli. EOIfAE-

33 ΤΑ МЕждар дв"ћл\А двороли. Αψε жг и

другог. међу њима дванасст стопа' 
да буде. које почињу од лежеће осно- 
ве грађевине и држе се до крајље ви- 
синс. Јер код очувања таквог расто- 
јања, свакоме је допуштено да па не- 
ограничену висину подигне свој дом 
и истурена окна на њему да прави, са 
којих хоће нагнут да посматра2, било 
да нов гради, или пак стари двор 
обнавља. или од огња разрушсн.

5 У овом богатом граду, односно у 
Цариграду. суседу који захтева само 
дванаест стопа не одузимај поглед 
ако право ка мору гледа, стојећи у 
свом двору или седећи у њему, те да 
није принуђен да се окреће на страну 
да би видео море. Ако пак буде више 
од дванаест стопа растојање између 
два двора, допуштено је да несмета- 
но зида онај ко хоће. и суседу посто- 
јећи поглед на море да ускрати.

6 Ако ко, пак, из кухиње. или од ну- 
жника. или од скале, односно од сте- 
пеништа, или од званих (споредних) 
улица куда људи пролазе има поглед 
на море, такав поглед и онај ко је 
унутар сто стопа зидао несметано 
одузима само ако дванаест стопа бу- 
де између два двора. Уколико пак и 
уговор постоји онога који је некоме

р ' ?Λ.ΚίιΤί' δω&Υ*. fatm· 205. ιβ' Zepi I 2-3 с то п аах а . rp. πόδας I 3 н ачин акма Μ I 4 w c iio - 
γ ’λ π χ<·, ААЖе Μ· Хпл. 4661 5 хрАнил\оли. φυλαττοµένου Patm. 205. φυλαττοµενους Zepi | 
Γη Ηι>ηίΧ«ζ-Ι Ο XΈ KCTt· [Ρ· ες.εσπ 1 0-7 НД GEMHCAliHOVIO BblCOTOV К0Л\0ГЖД£ IIHB. C I 8 WKMl’lJA. 
v P c m rrC ■· ,|Ра',,иНдгП|) конј· према P C M. y rp. παρακυπτικας I 10 ум. ново. треба новв као 

0llS0V ! pAMarmeiihiB P I 13-14 лекше... грАД'в нема rp. I вб
19 r i? к'1· *1' д^РигР4Д^ М, Хил. 466 I 14 tipozopA. rp. άποψιν I 15 и с те$дк>1|И Хил . 466 I 
HA VCETE V P hnΤηΙΐ ω '"CM;1 ,М 1 ВИА^ТИ1 види те (!) Μ I 20 Βειµε] вешно  (!) Μ I ум. двом- 
ιιοοζοοκ гп <;-т“ ε-5ατυν· Р, । -®1· С । 22-23 χοτεψοντΗογ С. χοτειµοΜογ М. Хил. 466 I _3 
Is r A'nixi in i'n°VlV 26 "°X°A,"|tuJ ποχα'τκιιµε Хил. 466; rp. άφεδρωνος I или w t (b)] и ц ј д(н ) 
v m илн Л(иЈД'нзнад и Д°писано или C 127 рекшЕ w t (h ) с тлвбм  нема Patm. 205. Zepi 127 29 
παροδικών (7,-п■ )a-!m· 2P5· ZeP*  βεσταρνίου (Zepi βαστερνιων) ηγουν των λεγάµενων 
20χ έκατόν /,·η ^ίζΡθό0,ν^ Ψθ1 διαβατικών 129 ιιρο^ορκ. rp. άποψιν I 30 c t a]' .p. С. сто I Μ. Patm. 
•Μ Aetna ?'ρ !;uj 2?)5Κ'δώδε,Η Patm 2θ5' 132 ΤΛΚΛ'° орГ' je3‘црТ 1

1X4 Ρϋ'ΐ'ώο iiiH7-r!?V^e MePa ia ДУжииу која одговара дужиии проссчног људског стопала (0.324 м). 
164 )с о посебно истуреним прозорима попут Хжстш/, бЛкона.



сг:'к||1дии1Е иств πο βε λ Ιϊβαιε 1гккол\оу- дозволио да зида дом. уговорено да 
домв ^иддти. дд дрвжит' с е св’к- се држи ако и штету лричињава сусе-

.1. 317и

ду (кад се ради) о погледу ка мору. 
било да се сам тај који сада господа- 
ри домом буде сагласио. било пак 
они који су му предали до.м. јер не 
приличи да се некоме постојсћи ра- 
дови насилним законлма понилггс.
7 Радове на заједничким домови.ма 
не може налагати један од заједни- 
чара без воље другог.
8 Наспрам дрвећа. наравно. и на- 
спрам вртова службеност која се 
односи на видике не чува се.

1

9 Када постојећом тесном пли ши- 
роком средино.м [пута]2 подиже [не- 
ко]3 свој дом. ако и више од дванаест 
стопа има тесне или широке мере4. 
вишак да се не одузима и не придода- 
је сво.м дому. Јер није на штету јав- 
ног пута заповест одредпла дванаест 
стопа, него да ваздух (тј. ваздушни 
простор) не буде тешњи од дванаест 
стопа међу дворовима. Када се пак 
нађе да је мера стазе или улице већа. 
ништа од н>е да се не одуз.ме, него 
град да сачува цело своје. А ако се 
код постојећих старих дворова нађс 
међу н>1ша чист ваздух (тј. ваздушни 
простор) тешњи од дванаест стопа, 
ниједно.м од њих није допуштено да 
мимо старог изгледа узвисује свој 
двор или велнке прозоре лрави.

3 i|j a iio ie. дц ј е ли и лдкоств творитв 
соускдоу w лро^орк иж е к Λίοριο. дц ј е  

ж е τη сдл\в иж е п (в ј )нм г(ослод)вство-

6 1ЕИ (!) до л\о л\в с в^ц ј дл ’ во^детв . αψε 

ЖЕ Пр*кдДВШЕИ  1ЕЛ\8 ДОЛ\В. ИБ0 НЕ 110" 

д(о )бД1ЕТВ ΕΟγψΜχΒ ΙΐΙίΚΟΛΙΟγ рдвот

9 НДСНЛНММИ ^ДКОШ погоувлити.
РДБОТВ! ПДЛДГДТИ 11Д ννβψΕΙΕ Д0Л\М.

1ЕД1НВ шт(в) ΐνΕΒίρΐΙΙΙΚΟψ БЕ^ ΒΟΛΕ 

12 Др01(|гДАГ0 IIЕ Л\0ЖЕТк.

.ii. 1"д др-кв-кхв оуво и нд врвтогрдд-кхв. 

рдвотд1 w προξορίχΒ UE хрднитв СЕ.

15 бгдд ср-кд-к (ογψΗ т-ксн-к или шг 

роц-к. [поути]2 пр-клокри [н-ккто]3 свои

Д0Л\11. Д1ЈЈЕ II ΒΕψΕ ИЛ\ДТВ ДВ0Ј0НДДЕСЕТЕ
18 стопоу т’ксндго или широкдго лгкрд.4 дд

1ΙΕ ΐντ(ΐι)ΐ!Λ\ΕΤ1ι СЕ И^ОБИЛНОК И КВ CBO"

ΙΕΛ\θγ Д0Л\0у ДД НЕ ПрИЛОЖИТВ CE. НЕ НЛ
21 ПДКОСТВ В0 Л10ДВСК0Л\0у поути дв-кнд- 

ДЕСЕТЕ стоггк ПОВЕЛ^ ^ДПОЕ^ДВ. НБ 1ДК0 

ΙΙΕ тксн-кишоу БВ1ТИ ΒΒΓ4Α8χθγ ДВ010НД-

24 ДЕСЕТЕ стопоу МЕЖДО^ ДВОрШ. 1ЕГДД ЖЕ 
Б0ЛШИ ШБр-кфЕТК СЕ ίΤΒΓΗΛΛΜι ИЛИ 

оулици Л\'крд. НИЧТ0ЖЕ шт(в) ΗΕΙΕ НЕ

27 ΟψΙΕΤΙΙ. Ilh грддох илгкти СЕ01Д Ц"клА.

АЦЈЕ ЖЕ ΒΕΤχΒ1Λ\Β COlfipEAlh ДВ0р0Л\11 ШБ“ 
ρΙϊψΕΤΒ СЕ Л\ЕЖД01( ИЛ\И ЧИСТВ ΒΚίζΑΟγχί»

30 тксн-ки СМИ дво 1о ндде(с е)те стопоу. 
НИКОМОуЖЕ WT(b) Ηΐΐχκ. НЕ Л^ТВ IECTK.

Iipk’4h ΒΕΤχΐιΙ ШБрД^В БЦКћКИТИ свои

33 дворв. или προξορκι II ВЕЛИКВ11Е творити.

2 дол\11 ^идати . у гр. οίκοδοµίαν I 2-3 св кцмнок] ^в кцЈлнок М 3 ли нема Р С Μ. Χιι .ί . 466; гр. η 
και I творитв] свтворитв Μ 14 u'... κ ιιοΛίοριο. у гр. περί θαλάσσης άποψιν ' 5-6 г\ч'спод>нствл'к 
Ρ С Μ. Хил. 466; гр. δεσπόζων I 7 пр-кдАВШЕИ, y rp. oi προκτησάµενοι I 9 у.м. н ас н л iik iau iJ п о с иа н и - 
ими С, y Palm. 205. Zepi των γενικών I 10 ινε ψΕκ] шбвц ј шС. шбвцт  Μ НЗ врвтогрхукук. гр. κήπων 
19 iizowBhirtbnoK Р C Μ. гр. τό περιττόν 121 л»дбс к0ММ[· ιιλ 'τ η . y гр. του δηµοσίου 21 -22 дкђ н аде- 
c et eJ .ii. C, Patm. 205 δώδεκα. Zepi ιβ' 122 мко] г лко ж е P C M. Хил . 466 ■ 23-24 дко мнмкс г е ј  .κ ι . 
C. Patm. 205 δώδεκα. Zepi ιβ' 124 дкорм. rp. των οϊκων I 25 стагндлш. гр. τής ρύµης 26 л-лнци. y гр. 
τής πλατείας I 27 ιιµ ^τ ιι. rp. περισωζεσύαι I 28 дкороли». rp. των οίκων 30 дк 0К>н а,\е(«)те конј. 
према Ρ С Μ. Хил. 466 I .ei. C, Palm. 205 δώδεκα. Zepi ιβ I 32 свои] свои и-врА^в ιι Ρ I 33 ιιρο^ρω. 
rp. θυρίδας I βε λ ηκ βικ  нема Patm. 205. Zepi
1 B. напред стр. 183. нап. 3. 2 [поути] додато према Zepi - όδοϋ. Patm. 205 нема.
·’ [н ккто] додато према Patm. 205. Zepi - τις.
4 Под iliecHOM мером подразумева се пут. улици. а под широком .иерч.ч подразумева се шрг. тј. 
слооодин, неизГрађен иростору Грчду (в. даље стр. 191. нап. 4).



101 Ако, дакле, десет стопа буде по 
средини, а не мање, тада. наравно, 
ономе који зида није допуштено да 
прави велике прозорс преко којих се 
нагиње, уколико их није имао раније. 
А светларникс дозвољсно јс да пра- 
ви изнад пода шест стопа. који се от- 
варају: никоме пак није омогућено да 
у свом дому прави лажнп под па због 
тога прави отвор који уноси свстлост 
л с којег се нагиње.
II2 Заједничке зидове ниједан од за- 
једничара не може разрушити или 
обновити без воље заједничара. јер 
није сам власник.
12 Кад је место наго нема забране 
узвисивати дом.
133 Ако онај ко урушсн двор усхте- 
дне узвисити и (тиме) окнима суседа 
сметати, или што друго (усхтедне) 
учинити на штету суседа. принуђенје 
да и изглед и распоред ранијег дома. 
и стари лик сачува.
144 Онај чије су грађевине ради слу- 
жбености вишље, у власти му је да 
их неограничено издигне. с тим. на- 
равно, да грађевине суседа испод не 
оптерети службеношћу тежом већма 
од оне коју су дужни сносити.
155 Није добро кад неко забрањује 
свом суседу да отвара врата према 
јавном путу, унутар крова куће. због

.I.1 Πιµε o v g o  дес ет к стопк воудЕтв по 

cpi,\i д n e ли»нк. то г да сдуно ΒΕΛίιΚΒίχκ 
3 ιιροχοροΒκ НЛ\НЖЕ пркннцАТИ НЕ Л'ктк

KCTh '4НЖДОу1рО\‘Л\Оу тнорнти. ДфЕ NE 
IIAviiAh H\h lEfTk npi/KAE. WKhHlJA ЖЕ 

6 лћтк KA\OV IECTK творити. НАДК помо-

CTOAU». ШЕСТИ10 СТОПК ДОТВДрДКАХД. Nl"

К0Л\0\'ЖЕ NE ΜΟΓΟγψΕ ТВОрИТН ЛЖНДГО

9 I10M0CTA Bh CBOIEA\h Д0А\8. Ii СЕГО рДДИ 

св-ћтоу ВКВОДЕфОуК' двврв творити и 

пр4ннцдти IEIO.
12 .41.2 ОбЦЈЕК CTillbl. НШЕДИНВ ЖЕ w t (0 

WGbipilHKOy НЕ Л\ОЖЕТЕ рд^дроушдти. 

ИАН WBNOBHTN GE^ BOAE ШБћЦЈНИКА.
15 ПОНЕЖЕ llic(Th) KANNh г(о)с(пОДи)нк.

.βΊ. (Ϊ)τ (κ ) НДГД A\tcTA tiiCTh Bh^Gpa- 

IIEIIHU ВВ^ВМШДТИ ДОЛШ.
18 .п.Ј Πιµε п адшин дворв w g h abaia ie .

ΒΒοχοιµετΒ ве^вшс ити и iiak o c t h t h  
СОускдНИЛУВ ШКћНЦЕЛШ. ИЛИ ИНО ЧТО 

21 створити нд вр^дк соускдоу. ноудил\в

IECTL· II ПОд(о)бН№ II CTpOIEHHIE Πρΐ~ 

Д|пдго| долхоу И ΒΕΤχΚΙ IVGp.V^K ХРДНИТ1.

24 ,Д1.4 6Г0ЖЕ ДОАХОВЕ pAGOTbl рДДИ Пр^Ј"

BklUJhUlE COyTh. ВВ ВАДСТИ ΙΕΛ\θγ lECTli 
ι:εχ A\ipbi cum вћздвнгноутн. ИАЛЖЕ ογ- 

27 GO ПОДК IIIIA\b (ΟγψΝΜΚ ДОЛ\ОЛ\Е COycfc-

ДНИЛХВ IIE ШТЕГЕЧИТИ. рДБОТОК» ТЕЖк~ 

ШЕК>. ПДЧЕ К»ЖЕ ПОНЕСТИ ДАЕЖНИ COyTh.
30 .«.' 11E AOGpi н1кто Bh^GpAIIMIETb соу- 

скдог свокл\оу. а’твдрдк>фоу врдтд нд 

ЛКДкСКћЈИ ΠΟγίΈ. ввноутрв с покровд
33 хрд(л\и)ни τεκογψΑΓΟ рдди двждд.

1 ДЕСЕТћ] .I. С. Palm. 205 δέκα. Zcpi ГI 2-3 κΕΛίικυχΕ... пр^ницдти. у гр. παρακυπτικάς I 3 л-ћтк] 
rttrio! Xn.i. 466 I 4 ^ижд«уфЕмоу Р С I 4-6 дц ј е ие илгћлћ... творити нема Μ I 5 емккицл, гр. 
ςκιπαγοηυύς' 6 τκοριιτιι] сктворити РI нддн нсма Palm. 205. Zepi 18 н е ΛΌΓογιµογ Р С Μ 18-9 л'жндго 
ПОЛ1ОСТД. гр. ψευοοπάτιον I 10 дкнрн. гр. θυρίδα I дкерк орт.-јез. црта Μ I 10-11 и пр^ницдти к». 
\ jp. παρακυππκήν 12 οτίιιυ. гр. τοίχον I никдннћ, гр. ουδέτερος 115 п о н еж е] п о н^иж е С. гр. επειδή I 
1 / домк нема Palm. 205. Zepi 1 18 дкорн нема Μ I w g  iu bamk h  С I 19 сидкостити Р С Μ I спдкостити 
с е Хил. 466 I 20 WKhHiiEAib. гр. φαχπν I 22 п о д(о )би к . гр. τόν τύπον I 24 рдвотк! рдди. у гр. δικαίω 
δουλείας I 24 -25 ιιρΐκωιυ'ιπιι СI 28-29 теж мп ек>] теж ек » Р I теж ко м  Хпл . 466 I 31 врдтд! по\'тк (!) 
М. г р. πυλεωνα ! 31-32 нд лкдкскин ιιογτκ, у гр. κατά, της δηµοσίας I 32 с нема Р СI покровд. нема 
( 32-33 с покрокд... дкждд. у Palm. 205. Zepi τοΰ από των κεράµων αύτοϋ σταλαγµού I 33 
,\-рд(лАи)ни ко н ј . ирема Ρ С Μ
1 Palm. 205. бс ј  бр. гл. - Palm. 205. беч бр. гл. ■’ Palm. 205. без бр. гл.
' Palm. 205. i л. 13. 5 Palm. 205. гл. 14.

186



ИЛЛЖЕ ΙΙΕ ВркжДА1ЕТЕ с е оулицА. рекше 

ЛК>ДВСКМИ ΠΟγΤΒ.
3 .21.' ПфЕ ИСТОЧНИКк w t (r ) н ег о ж е ni- 

KTO КЕДЕТћ водоу. rip-kcbxb 'џ н-кко- 

ЛИКО Кр'кл\ЕНД. ДБШЕ Kb CBOHAAb βΜζΒβΑ-

6 TMTb С£ ЖИЛДЛМ». И IIAKhl ВОДА HA4bll£Tb 

ТЕфИ. ДД WBIIOBHTh СЕ ΙΕΜΟγ рДБОТД. И 

ДД оустроитк С£ ΙΕΜΟγ ВОДНОК ТЕЧЕНИ1Е
9 |дко ж е б1; и npbB-kiE.

.ф.2 Ни ПЕфИ НИ ПОВДрНИЦЕ Iipt^b кди- 

ιιογ ΗΈΐιίµογιο Ετΐιιογ н е мо ж етв н и к-

12 ТОЖЕ творити. ИЛ\ЖЕ №β’ψθγΚ> ΕΤ^ΗΟγ 

UTIIb вр+Ј 1ЖДД1ЕТБ.

.ιϊι.3 ίΙψΕ ΚΤΟ створитк ШКћНЦЕ. шт(0

15 НЕГОЖЕ AhlrtUi ΙΚχΟΑΕ ПДКОСТк ТВОрИТБ 
ЈфквШШЕ ЖИВОуфИМВ. ΛΙΟΓΟγΤΚ пдкостк 

НрШЕАШОфЕИ Вк^БрДНИТИ ΙΕΜΟγ ПО ^Д-

18 KOIIO/Hb НЕ ВкСПОуфДТИ дш\д. TbKrttO 
АфЕ IIE llklCbllE рДДИ ПОТр^Бк! WCTABHLL1E 

Ι£Λ\θγ (ΠιΝΊΟγφΛΤΙ AbIMb. Hb И ПрОТИВНО
21 ΕΕΜογ. дфЕ иж е нд κκιιΠΗίιχκ покров-kxb 

Ж1ВС»Хф£И. ΕΟΑΟγ A’klOTb или гнои смп- 

AIOTb. II IJAKOCTb TBOpETb Bb НИЖИИХк
24 XpArtX^Xb ЖИВОуфИМк. Bb^BpAHIAWTb СЕ 

творити. ТОЛИКО БО rt^Tb lECTh Н^КО" 

Λ\0γ творити Bb CBOIEAtb Α©Λ\θγ. ΚΛΙΙΚ0-

27 Ж£ ΑρογΓΟΛ\«γ ДД ΗΕ CnAKOCTIITb. С£ ЖЕ 
u w слхрддн-кл^ гнок· coYAHTb c e.

.<M.4 ίΙψΕ ст-кнд ТВО1Д HA Л\ОИ A0rt\b

30 fipiKAOHHTb СЕ ДфЕ И IlOAb CTOIlbl ΗΟγ- 

ЖДОу ТИ ΕΤΒΟρογ дд шпрдвиши К».
.к.5 ίΙψΕ дркво смрскдд л\оиго nocpi-

33 А’к Α0Λ\0γ (!) 1£ГО CTOIE. ВЕЛИКО простр-к

кише која се слива. чиме се не штети 
улица. односно јавни пут.
Ј6! Ако се извор из којег неко вади 
воду. пресушивши за неко време, по- 
ново врати својим жилама и опет 
вода почне да течс. њему да се обно- 
ви службеност и да му се васпостави 
течење водс као што је и раније 
било.
172 Ни пекару ни кухињу нико у заје- 

дничком зиду не може да прави. чиме 
оган> оштећује заједнички зид.

183 Ако ко направи отвор из којег ис- 
ходећи ди.м чини штету онима који 
живс изнад, оштећсни могу законом
да му забранс да испушта ди.м. сем 
ако му. ради неке потребе. оставише 
да испушта дим. Али и супротно то- 
ме - ако они који живе на вишим 
крововима проливају воду или бацају 
смеће и причињавају штету онима 
који у нижим просторијама живе. 
спречавају се (да то) чине. Јер. допу- 
штено је некоме да у сво.м дому чини 
онолико колико да не штети друто- 
ме. Исто то се. пак. и о смрадном 
гнојиву суди.
194 Ако твој зид нагиње на мој дом. 
било и пола стопе. присилићу те да 
га поправиш.
205 Ако дрво мог суседа. које посред 
његовог до.ма! (треба: дворишта)

1 аршцд,у гр. τήν πάροδον I 1-2 рекше... πογτι» нема Palm. 205. Zepi I 4 всдстк. ιρ. έλκα 4-5 
н ккодикоЈ 1ИОКОДИКД Ρ С, н еко дикд М. Хил. 466 I 8 и дд лчтронтк c e. у Patm. 205. Zepi 
άνανεοϋται I оустрок>тк с е Μ I 8-9 коднок течен и к . у Patm. 205. Zepi ελκυσµος I 9 н нема Р 10 
ιΐΕίριι] птрн (!) Μ111 ст-kncv. гр. τοίχω 112 о б ips Μ114 шкенце . гр. ιυρεψεΐον 1? пдкостк твор- 
итк. ν гр. καταβλάπτει I 16-17 пдкостк πριικΛίΛΚίρΕίι. у гр. οι βλαπτόµενοι 19 ум. η έ κ κ ικ радн 
потр^ш, у Patm. 205. Zepi τι δίκαιον 120 ΕκσιογψΛΤΐ] η ε (!) ккспсуфдти Ρ С Μ. y Patm. 205. Zepi 
εϊσπέµπειν I дили Ρ Μ121 нд] η нд Μ122-23 сипл»тк. Γρ._ρίπτουσιν 23-24 κκ ннжниу \рал\ κγκ 
«ιικογψιΐΛΐ, y Patm. 205. Zepi έν τοΐς χΟαµαλωτέροις οϊκουντας i 24 урамта-к нема^ли.! 4ο6 6 
ткорити. y Patm. 205, Zepi ποιεϊν п I вк Д^"^' c eo k aik  iij ib . C: y Patm. 205. Zepi εν τοις εαυτου _ 
дд η ε спдкоститн нема Μ 128 w сд1рддн’к'"1* гно». y Patm. 205, Zepi ττερι δυσωδίας ι ιιοκΊ гнои 
Ρ Μ I соудитк c e нема Patm. 205. Zepi 130-31 нсужд к Ρ I 31 створоуЈ ткорк> Р. творл; С Μ. Χιι i 
466 I wiipaBiiuni] шпрдвдиши (!) С. Хил. 466 I 33 ум. доллоу. y Patm. 20?, Zepi µεσαυλιω κι\Ί 
л\окго (!) С, Хил. 466 I прострн Р C M. Хил. 466; гр. έκτεϊνον
1 Patm. 205, гл. 15. - Patm. 205, гл. 16. ■’ Patm. 205. гл. 17.
4 Patm. 205. гл. 18. 5 Patm. 205. гл. 19. 187



стојећи, простре велико корење (и) 
прави штету тсмељу мог дома. паред- 
бом кнеза присиљен да буде мој 
сусед да га посечс.
211 Ако ко на туђем зиду насилно на- 
прави прозоре, присиљен да буде да 
својом градњом! (треба: о свом 
трошку) васпостави зид прсма дре- 
вном изгледу.
222 Нико не може да сипа гнојиво 
близу туђег зида. сем ако му пије 
потребно због рада.
233 Ако буде нека потреба да се из- 
мене подземне цсви од опеке, које 
(воде) од нужника, свако од свог нуж- 
ника полазећи да поправи све док не 
достигне до нужника другог суседа.
244 Подземне канале, односно цевн 
од опеке треба чистити и поправља- 
ти тако да свак, почињући од свог 
места (чисти и поправл>а) све док не 
стигне до места других власника. од- 
носно нужника, сходно напред рече- 
ном, и до постојећих нисходећих заје- 
дничких нужника (тј. септичких ја- 
ма). А уколико и кроз вртове иду та- 
кве подземне цеви, власнику врта ис- 
копати земљу која се натопила тог 
смрада. и очистити (тј. отклонити) 
насталу од тога штету. уз прикладну 
и усмеравајућу улогу држаоца таквог 
врта, избацивањем смрада из тог

коркник. WCHOBAHHIO долхоу Л\0№ГО
Кр^Дк | ткоритк. ПОКЕЛ’кнИ№Л\к ΚΗΗζΑ дд 

3 п о н с чг ж ден к воудЕТк с^скдк л\ои по- 

ckl|lH №.
,кд.*  ί1ψ£ кто вк чоужд’ки ετΐιιΐί по

6 НОГЖДН WKkHlJE СТВОрИТк. прННОуЖДЕ- 
Нк БОуДЕТк СКОИЛХК ^ДДНИ№Л\к П0 Др’к" 

BH№A\«f Ц’врд^0\' огстроити сткноу.

9 .КВ.? НИКТ0ЖЕ НЕ Л\ОЖЕТк ГНО1Д БЛИ'4к

Ч10ЖДЕК crkllbl СМПДТИ. ТкКЛХО ΑψΕ ΝΕ 

рДБОТк! Д-krttA ТркБО\'№Тк №ГО.

12 .КГ.3 (1ЦЈЕ н-ккдм БОуДЕТк ПОТр^БД. 1Ц~ 

Л\+»НИТИ П0Дк'^ЕЛ\ЛкНк1№ Чр^ПНМК Τρθψ“ 

Бк1 НЖЕ Ц'т(к) 11ОХ<)ДН1ЦЕ. КБЖДО Wt (l )

15 СВ0№№ ПОХОДНИЦЕ ГрЕДкН ДД ОупрДВИТк. 
донд-кже до с ти г н етк до дроугдго соу~ 

скдд ПОХОДНИЦЕ.

18 .КД.4 П0Дк'4ЕЛ\ДкНк1№ ИСТЕрШЈ. рЕКШЕ 4pi- 

ПНк1№ ТрОГБМ. ТДКО ПОд(о )бД№ТБ W4H" 

ЦЈДТИ И ИСПрАВЛГАТИ. НДЧИНДК КкЖДО
21 Wt (0 СВО№Г0 л\-кстд. ДОНД-кЖЕ ДЦЈЕ 

ДОСТНГПЕТк ΑρογΠιΐχΐϊ г(оспод)ии ЛХ-к- 

СТД. рЕКШЕ ПОХСДНИЦк по рдвнмр пр-к-
24 ЖДЕ РЕч(е)нЦ1(11. И ΕΟχψΙΐχΒ ДОЛО\'С)(О~ 

ДЕЦИХк ШБЦЈИХћ по(хо)дниц1>. ΑψΕ ЖЕ || 

"*·  >1 скро^-к ВркТОГрАДкЈ ИДОуТк. ТДКОВкНЕ

27 ПОДк'4ЕЛ\Лк»к1№ ТрОуБк! г(о)с(пОДи)ноу 

врктогрддд ИСК0ПДВДТИ ндпившоук> СЕ 
и'т(к) ТОГО сл\рддд ХЕЛ\(к)лК>. И W4H"

30 ЦЈДТИ мт(к) ТОГО ПДКОСТк ΕΒΙΒΙΙΙΟγΚ». 

ЧЕСТИ ПОд(о)БН-к II 0χΠρΑΒΛΙΑ№Λ\11 мт(к) 

ДркЖЕЧЈДГО ТДКОВкШ врктогрддк. СЛ\рДД8

2 повсл^никмк. у Patm. 205. Zepi προνοία I 4 к. αύτό Palm. 205; Zcpi нсма I 6 шккнцЕ. rp. θυρίδα 1 
/ у.м. зддникмк. греба иЗДАиникмк као у Р С М и гр. άναλώµασι I 8 οτΊυιογ нема Patm. 205. Zcpi I 
9 ГНО1Д. гр. κάπρον 110 смпдти] π ιο ιλ сипдти Р | πιο ια нема Р С М. Patm. 205. Zcpi 110-11 тккмо... 
кго. у Patm. 205. Zcpi εί µή τοιαύτην δουλείαν εχη I 12 η^κ ο ια Ρ 113 чр^пЕИкж Ρ С Μ I 14 ποχοΑίιιµΕ. 
гр. των καύεδρίων I 15 да оупрдкитк. гр. διορόούσύω I 18 .кд. у Ρ испуштено I истЕрнм. гр. 
καράβους I 18-19 ч |)1п ени к Р С Μ I 22 Λρο\τκιχι» г(оспод)ии, у Patm. 205 έτερον έτεροδεσποτον 
(једн.) a у Zcpi ετέρων έτεροδεσπότων (мн.) I 23 походницн. у гр. χριστηρίων I 25 шбц ј и пЈ 
ич> ψιιυιιχκ ( ιιο(χ0)Αΐιιιµΐι конј. прс.ма Р С М. Хнл. 466: у гр. καΰεδρίων I 26 скрогк] сквогк С 
М 28 ископовдтиС М
' Palm. 205. гл. 19 (!) 2 Ра(т 205 гл 2() 3 ра (т  2()5 г д 2 ј
’ Patm. 205. гл. 22 (у којој јс без бр. и гл. 23).
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ίΠιΐιΐι ιΐ'^ΛΑ’ΙίΤΛίΕΜΟί' νυτ(0 того врвто- 

грддд.
3 .ке.1 IIe с бс тдвд |Д|£т в c e тдко вми w b- 

рд'411 рДБОТВ!. 1ДКО ДфЕ HE Л"кт Λ\ΙΙ БОу- 

ДЕТ11 E дол\оу MOIEML· Bk ПОЕДрНИЦИ

1 Palm. 205, гл. 24. ’ Patm. 205. гл. 25.
4 Patm. 205, гл. 27. 5 Реч је о itehii за купатило.

6 ШГШД ЕЕ^ГН-ћтИТИ. ИЛИ ШГШД ВВ^ЖЕЦЈИ 

и с кд кти, или вднтти с е . ткмжЕ дџе  

ТДК0ВД1Д СЕ-ћфДНД БО^ДОуТБ. 110 '^ДКО"

9 ПОЛ\В IIE кр-кпкд COlfTh.

.112.2 бликд СВ-ћфДШПД вкдоутв против-

НД. ИЛИ ^ДКОНОЛАВ ИЛИ ДОБрММћ WBbl"
12 ЧД1ЕЛ\1а . СИЛ\В НИКДКЕПЕЖЕ IIE ИЛ\+1ТИ Kpi- 

ПОСТН. шт(0 И^В^СТћНДГО ^дконд ес т ‘.

,1Ц.3 ίΙψΕ КТО ПрОДДЈЕ ДОЛ\Е. рЕЧЕТВ

15 ΚΟγΠΕψΕΜΟγ и^в-кствно. гдко рдвоток» 

МТЕГВЧЕНВ IECTE ДОЛ\Б НЕ НОуДи|мк 
IECTB СВОБОДНДГО Wt (0 рДБОТБ! Iipi"

18 ДДТИ. ткмЖЕ ДЦЈЕ ΝΕ рДБОТДЛЕ ЕЕСТН 

ЛХОЖЕТВ рДБОТОу НД HL· НДЛ0ЖИТН. npi~ 

ЖДЕ О\'БО Пр^ДДНИт. дд или дол\оу.

21 11рОДД1О1|ЈДГО рДБ0ТД1ЕТБ ИЛИ ЧОуЖДЕЛ\01( 

ΑΟΛ\Οψ. ДЦЈЕ ЖЕ 1ДКО ПрОДДЈЕИ ШСОБНО 
РЕч(е)тВ. ШНВСИЦИ рДБОТД1ЕТБ ДОЛАВ. И 

24 шс тдките томоу рдвотоу. ввпрдшднигд

НЕ НЛ\ДТВ.
.κϊι.4 Νε λ Ίϊτ ιι никомо1рж£. дмл\д w t (0 

27 ПОВДрНИЦЕ ИЛИ шт(0 ПЕЦЈИ BAHhHOIE5. НД 

соускдд поуфдти. или гнои или водоу 

проливдти. СЕ БО WSpA^h рДВОТМ IECTB.
30 .к*. 6 ίίψε длкжвн ти к с бл\б рдвото10.

1ЕЖЕ ΙΙΕ СБ^ДДТИ НИЧТО И СК^ИЖДО^. И 
Ир киДЕТБ ДЛБГО BptrtAE. Шт(01ЕЛ\ЛЕТВ СЕ

33 ТЕБ'к 1ЕЖЕ НД AUli рдвотд BptrtlEHE рдд|.

врта ван.

251 Не заснива се такав вид службе- 
ности да ми не буде допуштено па- 
лити у мом дому. у кухињи. ватру. 
или запалити ватру и седети. или ба- 
њати се. Дакле. ако тако нешто угово- 
рено будс, неважеће је по законнма.

262 Она уговарања која буду против- 
на - или законима или добрим обича- 
јима. таква никакву пак снагу да не- 
мају; из поузданог закона је (то).
27' Ако ко. продајући дом. одређено ка- 
же купцу да је дом оптерећен службе- 
ношћу, није принуђен да га слободног 
од службености преда. Дакле. ако нпје
имао службеност, може на њега нало- 
жити службеност, наравно пре предаје 
- да службеност има било на дому про- 
давца или на туђем дому. Уколнко. пак. 
као продавац посебно каже да је дом 
оном неком у службености. и препусти 
томе службеност. испитивања нема.
284. Никоме није допуштено да дим из 
кухиње или из бањске пећл' пушта на 
суседа: или да пролива гнојиво илп во- 
ду, јер то је впд службености (суседа).
296. Ако сам ти обавезан, (услед) слу- 
жбености. ништа да не сазида.м. а са- 
зидам. и протекне дуго време. пони- 
штава се службеност која је против 
мене. због (протека) вре.мена.

6 шгнм uh^ni kTHTii. гр. εστίαν άπτειν I итни вк^ ж еџи . гр. πυράν άπτειν I 7 вднити ct Р М 8-9 
по ^AKoiiortMi. κατά νόµους (мн.), Patm. 205 κατά νόµον (једн.) Zcpi i 12 н н кдкмкж е] н и кж с  (!) Р 
н и к Геж е М 1 никдковоу1ожЕ Хил. 466 I 13 ес т '. у гр. αναµφιβόλου νοµίµου ^τίν !
проддк] проддкд\ол\' РI до лув нема Р115 κογιίΕψ^Λί«!*  С. κογιικιοψοΛ*»  Хил. 466 1Цвђ с т кн о . у 
гр. γενικώς 117своводндгоЈ своводнд тогоСМ. Palm. 205. Zcpi ελεύθερον αυτόν ; 21 ироддкчрЕго 
С I 27 повдрницЕ. ποδεψίου Patm. 205. ποδοψείου Zcpi (в. та.мо стр. 210. нап. /4) 32 iv  t (k )iia ie t  с е 

Хил. 466

3 Patm. 205. гл. 26.
“ Patm. 205. гл. 28.
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30' Лествицу близу заједничког зида 
могу поставити, јер никаква штета 
не бива од тога зато што је лако н>у 
склонити.
312 Ако си ми дужан такву службе- 
ност3 - да ти није допуштено да свој 
дом дижеш у висину; да не сметаш 
светлости мога дома. која кроз пос- 
тојећа окна на мом зиду улази к ме- 
ни, а ја због неког посла на дссет или 
двадесет година заборавих моја окна, 
или их зазидах, односно заградих и 
осташе у том виду за поменуто вре- 
ме, право моје службености пропада 
тада када ти узвисиш свој дом и он. 
подигнут, остане на (својој) висини 
за време од десет или двадесет годи- 
на. Јер, гле, и ја нисам корпстио слу- 
жбеност тада када сам имао загра- 
ђена окна и ти си себи прпуштио сло- 
боду да узвисиш дом, услед чега је 
мени пропала службеност. Ако сам, 
дакле, држао заграђена окна на то- 
лико време, а од тебе ништа новије 
не постаде, односно ниси узвисио 
свој дом, службеност ми је цела, и 
ако отворим окна после десет или 
после двадесет година, а ти хоћеш да 
узвисиш дом, могу ти забранити због 
припадајућег ми права.

2 н и какдм ] никдко Р. iiHKAtu С Μ 12-3 и'т(в) того] νυτ(κ) н ег о  Р М, у гр. έντεΰΰεν I 3 п о н еиж е I 
ум ст-kfii. у Patm. 205. Zcpi οϊκω (в. тамо стр. 210. лап. 82) I квходитв кк λµ ιΊϊ . у гр. έχορηγεΤτό 

оп- 7 ΛΒΛΛΚΕΤ".С1 16 сво" нема С; Palm. 205. Zepi има - σήν I 17 тв нема Р М. Хил. 466; Patm. 
aty Zcpi има - αυτή i кисотк Р118 део ти ] .7. С ! 18-19 дво ј о дес ето г ] .к . С I 27-28 дци и инв. 
\t - · ]ΛΚ.Ε.Γ ј *' С’,АК£Т|* Х,,л· 466129 дв8дес £т«ј ·] дво к >дес етн  Р. Хил . 466, .к. С. дво в ј дес ет« 
ιρ ј в г | ИИ'о1 'Р В|,сХ0||иши] χοψΕΙΗΗ С 130 вв^вшситв С I 31 приБВЈВВшик Р Μ I Д'<·нема Р· 

• Patm. 205. гл. 29.
- Patm. 205. гл. 30.
' В. наиред стр. 183. нап 3.
Patm. 205. гл. 31.

324 Ако ми се уступи службеност Ta-
xo да ми буде дозвољено да моје гре-

.л.1 AicT KHUOif бли ’4·» u ’i;i|j eie ст Iu im 

MOTOIf ПОСТДВИТИ. НИКДКД1Д ЖЕ 60 Wt (l ) 

3 TOTO НЕ БВ1ВДЈЕТВ ПДКОСТК. ПОНЕЖЕ Ц’т(к)

КТИ 10 0^'ДОБНО кстк.
.ЛД.2 Πψε ДЛВЖВН Л\Н 1КИ Τ4ΚΟΒΟΙΟ рд- 

6 Β0ΤΦΚ'?. ИКОЖЕ НЕ rtiiTh ти к с т к II нд

ВККОТОу ВВ^ДВИГНОуТН СВО1ЕГО ДОЛХОу.
ДД ΙΙΕ СПДКОСТИШИ Εκίτογ л\окго до-

9 Λ\Ο\". ИЖЕ Ц’КОНЦК1 ΕΟγψΗΛΜΙ ВБ Л\О№И 
CT-fclll ВВ^ОДНТБ КВ Λ\η Ίϊ . а '<б ж е Hi- 

КВНЕ рдди рДБОТШ НД ДЕСЕТБ ИЛИ НД
12 ДВАДЕСЕТБ λ ΙιΤ^α) ^ДБМ\*Б  Л\О1Д шкбнцд  

НЛИ '4Д'<ИДДХБ 1Д. рЕКШЕ '^ДГрДДИХБ. и 

нр-квмшЕ Tirt\b шврд^олш ί ,α ндрЕч(е)-

15 нои вр"кл\Е. ТОГДД 11ОГВ1БДЈЕТВ л\оки рд-

БОТМ прдвдд. 1ЕГДД ТШ Bb^BklCHUJH свои 
ДОЛ\В. И lipiiElilCTB тк нд ввкотоу вв^- 

18 ДКИЖЕНВ. EpirtVE ДЕСЕТН ИЛИ ДБОК»ДЕ~ 

CETOV л-ктв. СЕ БО ТОГДД И Д^В рДБОТБ! 

НЕ потр-квовдхв ВМ1ЕГДД ^ДГрДЖДЕНД

21 ΗΛ\ΐχΒ КГКВНЦД. Η ΤΒΙ СЕб! ΟγΕΤρΟΜΛΒ 

ИСИ СВОБОЖДЕНИК Bh^BBICHTH ДОМБ.
ИМЖЕ ПОПЈБЕ rtUlt рДБОТД. ДЦЈЕ ЖЕ О\'Б0

24 Л\н4 ^ДГрдЖДЕНД ΜΜβφογ ШКБНЦД нд 

ТОЛИКО BpirtVE. НИЧТОЖЕ ΐντ(κ) ТЕББ НЕ 

БМс(тв) HOBtlE. рЕКШЕ НЕ Bb^BblCHAh 1£СИ

27 СВОИГО Д0Л\8 Ц^З/УА Л\И lECTb рДБОТД. И 

АЦЈЕ ШТВОроу МЉНЦД ПО ДЕСЕТИ ИЛИ ПО 
ДВ8|дЕСЕТС»у rtiiTb. Tbl ЖЕ ΒΒΕχΟψΕΙΙΙΜ

30 Bb^BblCHTH ДОЛ\к. ΛΧΟΓΟγ ТИ вћ^Брднити 

ПрИБћЖШЕК Л\И рДДИ ПрдВДМ.
• ЛВ.4 Πψ£ WT(h)riM1'CTHT’ Л\И СЕ рдвотд. 

1ДКОЖЕ rt^Tb Л\и БО^ДЕТВ Л\О1Е Пр^КЛД-
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де положи.м на твоје домове и тако. 
пробивши твој зид. ту положих моје 
греде, а потом их извадих и остадох 
десет година ггс полажући мојс гредс 
у настале рупе; ако пак рупе остану 
тако отворсне. какве су билс када 
сам из њих извадио моје греде. нијед- 
но баш време нсћс ти устројшТш 
слободу. Ако пак, кад ја извадим гре- 
дс. ти рупе заградиш и зазидаш. и по 
зазиђивању прође десет или двадесет 
година, припада ти слобода, јер си та- 
квим поступањем - зазиданим рупа- 
ма за толико време. узео то влас- 
ништво. А уколико ништа новије 
ниси створио. нсго их оставио у виду 
у каквом беху, заувек ми је цело 
сачувано право службености. И ако 
ми се. усхтевши. догоди да после де- 
сет или после двадесет година опет 
положи.м грсде на твоје зидове у исте 
рупе, ништа ми се не супротставља 
зато што ниси зазиђивањем створио 
себи слободу.

331 За пут којн води ка гробовима 
никада се протеко.м времена неко- 
ришћења службеност2 не губи.
З43 Онај ко без цареве наредбе. по- 
слате градско.м епарху. многе тр- 
гове4 или некс делове од њих пригра- 
ди својим домовима. или се прико- 
сне5 тремова. одузевши их за своју

Д111 НА ΤΚΟΙίχΚ 11ОЛОЖИТИ ΑΟΜΟχΚ. II 
ΤΑΚΟ ПрОВИВК ΤΒΟΙΟ ΕτίΐΙΟγ TOlf ΙΙΟΛΟ- 

3 ζΚΙΐχΐ» ΛΧΟΙΕ ПрккЛАДМ. ΓΙΟ СЕЛ\ Ж£ Η'^ΕχΚ 

ΙΕ И ДЕСЕТК rtiiTh ΓΐρΙίβΚίχΚ ΗΕ ΠΟΛ4ΓΑΙΕ 

Λ\θ1ΐχκ ПркКААДОВК. ΕΚ БКШШИХК СКЕО- 

6 /ΚΗΙΑχΚ. ΑψΕ ЖЕ ΙΐρΊίΕΚΙΙΙΙΕ СКВОЖН1Е ΤΑΚΟ

WTBOpEIIKI. 1АКОЖЕ Β^χοχ 1ЕГДА ΓφχΚ ΙΓζ 

ΙΙΙΐχΚ Λ\ΟΙΕ ΠρΙίΚΛΑΑΚΙ. НИ 1ЕДИПО ЖЕ τι 

9 вр'кл\£ оустроити СВОБОЖДЕНИ1А. ΑψΕ ЖЕ

AMlii пркклддк| ΗζΚΜΚΠΙΟγ. Thl СКЕОЖНЕ 

ΖΑί’ρΑΑΙΙ И '^ЦЦА IE. Н 110 ОДИДАНИИ ДЕ~ 
12 СЕТК НЛН ДВАДЕСЕТЕ Λ^τ(κ). Пр'киДЕ.

ПрИБМВА1ЕТК ΤΙΙ СВ0Б0ЖДЕНИ1Е. ΤΑΚΟΒΟΙΟ 
БО ΒΙΗΟΙΟ ЕЦЕЛК IECH г(оСПОд)кСТВО СИК.

15 '4А ТОЛИКО вр кл\Е ОДИДАНШМИ с кво ж н г а- 

Л\И.(!) ΑψΕ ЖЕ НИЧТОЖЕ НЕ СТВОрИЛК 1ЕСИ 

л.<ли IIOBklE. Ilh WCTABMAb || №СИ CHIE ИЛ\ЖЕ

18 ШБрА'4ОЛ5К Β^χοψ. Ц'клО MH IECTK ВСЕГ- 

ДА рАБОТК! ПрДВЕДН01Е. И ΒΚΕχΟΤ^Βωογ 

Л\И ЛЦЈЕ Пр1Л0уЧИТК СЕ ПО ДЕСЕТИ ИЛИ ПО
21 двоудЕСЕтох AiT(h). ΠΑΚΒΙ приложнтиС’) 

ИрккЛАДК! HA TBOIEH CTtllt ВК Т^ЖДЕ 

СКВ0Ж1ПАХК. НИЧТОЖЕ ΗΕ ΠρΟΤΗΒΙΤΚ Л\И
24 СЕ ПОНЕЖЕ НЕ СТВОрИЛК 1£СИ СЕБ^ СЕОБО" 

ЖДЕН1ПА '4А'4ИДЛНИ1ЕЛ\К.
■ ЛГ.1 Kb гроволхк ΒΕΑΟγψΑΓΟ поути.

27 НИКОЛИЖЕ рАБОТА2 BptrtXEHE пр^ТЕЧЕНИШ 

ПОНЕЖЕ ПОТр^БОВАТИ ΗΕ ΠΟΓΟψΕΙΙΤΗ.
.лд.3 Иж е кто бес повЕл^нит ι|(ϊΧ(α)- 

30 рЕВА ПОСЛАНАГО КК ΙΕΠΛρχογ ГрАДКСКО-
Л\оу. Л\Н0ГК1 СТКГНК14 ИЛИ И CTpAHhl wk- 

κκιΐΕ w t (k ) ιιιιχκ пригрддитк кк своил\к 

33 ДОЛ\ОЛ\К. ИЛИ ripilKOCHETK СЕ5 ΠρΗΤΒΟρΐχΚ

1-2 ум. и... τον. у Palm. 205. Zepi και τόν σόν βαρύνειν τοίχον 12 тоу нема Χιι.ί . 466 4 κ нема Palm. 
205. Zepi I дес ет к! .7. С15-6 с кбдж шдх к Р С I 6 сквджнк Р С I 7 ΐφχκ гц! ΗχΗίχκ Хил. 466 
8 кдинок Р I 9 οιττροιιτιι. у гр. περιποίηση I 10 сквджне Р С. сквожнго Хил. 466 11 иЈ Хил. 465 
11-12 λ κ ε τ κ ] л. С I 12 двдд»«™ ·*·  с- Хнл· 466 1 13 м ' 15 ^"ΛΛ"ωΗ'"^Η Р
15-16 ум. сквожними. треба сккожне. односно сквлжне Р С. сквожнк М. Хил. 466: ι р. ш, οπα. 16 
ц-krtO ми] ц-krtOMO (!) М. y Palm. 205. Zepi σώζεται µοι I 18-19 всегдд нема Р. гр. има - Οια παντός 
20 дес етн ] .7. С. Хил. 466 1 21 abo v aec et o v ] .к. С! дко мдес ето ^· Р М. дво г о дкетн λ Ιιτ ϊ» Xj i.l  466 
ум. придожити, треба положитн као у Р С М. Хил. 466 и гр. αποΟεσΟαι сквлжн ! χ С 
скпротивнт Хил. 466 I 26 ιιοντιι] πογτίΜΚ Р. где пнсар грешком испушта гекп све до речи 
посалндго из чл. 34. спајајући га са чл. 33 I 28 потр4вов4ти] н е потргеовлти С М 29-.,0 
n(7i)c(A)pEB4] ц(л)р£кд М. Хил. 466130 кк нема Р
1 Palm. 205. гл. 32. ’ В. напред стр. 183. нап. 3. ' Palm. 205. гл. 33.
4 Под сткгнм. гр. ρύµας(ΜΗ.) подраамевају се не са.мо ιίιρ/οβιι (гр. л/а/анхН. о тлна γ 
у граду (обнчно на раскршћу улица) окружени лрадама. него и ипнсоч t. . Р 
узани, знаии сокици (гр. στενωπός). Ј9Ј
' нрикосштк се (гр. καταχρήσεται) у значењу иоссгне.



потребу. (тај) без икаквог изговора 
да врати стара права граду.

35' Ако у заједничку водотеч јсдан 
од заједничара потроши (новац), об- 
нављајући је, има повод да против 
свог ортака једини за ту заједничку 
ствар (поднесе) тужбу. потражујући 
насталп издатак који је поднео.
362 Ако ти ко уступи на коришћење - 
да црпиш воду која је у његовом вла- 
сништву, принуђен је. и нс хотећи, да 
тн уступи службеност пута уколико 
другачије не можеш користити цр- 
пљење (воде) до задовол>ен>а.

4 ρ''"" r;i' 34· / Pa,,n·205·гл·35· 3 Patm. 205. гл. 36.
( Patm. 205. гл. 37. ’ Patm. 205. гл. 38.

Λ<4·ροιο в крок' (rp. καλή πίστει. лат. bona fides) подразумева ce нечија добра вера у смислу: 
192 ^ора намера, савесност, поиипење.

З73 Никоме није дозвољено да под- 
земне цеви призида. односно да при- 
поји заједничком зиду и (преко) тих 
уведе воду.
384 Свака службеност и свако кори- 
шћење протеком времена губи се за 
оне који (то) не упражњавају; нара- 
вно, (неупражњавање) од стране ту 
постојећих, за десет година, а од 
стране оних који су даље (тј. одсут- 
ни) - за двадесет година губи се.
395 Онај. дакле, ко добром верол^ ку- 
пи голу земљу, а потом сазнавши за 
њу да је туђа. сазида нешто на њој. 
издатке, наравно, не потражује. а ос- 
тавља му се да [узме] само [грађевину] 
место земље на којем је сазидао. без

HA CKOK1 потркноу Ц'т(к)ИА\В. KE7,h ксл 

кого 1цв1»тд др^кммм еупрдклЕНИга 

3 грддоу и'т(к)ддст.

.Λί.1 ΠψΕ Kh ινΒψογ» ко до течв . идинк 

w t (k ) u 's k l |j h h k0\' и^даите w bh abaia ie 

6 СИ». HAAATh HA дроугд СВОЕГО ΒΗΗΟγ.

ТОГО КДИНОГ0 ИЖЕ '4А ινΒΒψογκ» h’El|lh 
ΠΟΤΕΙζΑΗΗΙΑ. ИСТЕ^АК I БМВШАГО ИЗДАНИМ 

9 U' НИХ'ЖЕ И'<ДА1АЛВ tECTh.
.лг.2 Пц ј е кто и.'т(в)поуститв тн нд 

ποτρΐκογ ЧрћПДННГД ωγψογιο вв ВЛАСТИ 
12 ΙΕΓΟ кодсчр. нордим’ tECTh И НЕ χοτΐ 

рДБОТОу ΠΟγΤΗ ит(к)п8СТИТИ ТЕБ^.

Αίµε нндко н е лх о ж еш ! тр-квовдти по- 

15 ЧрКНАНН1Д ДО ChITOCTI.
Νε λ ϊτ κ ιεοτκ николипржЕ подв- 

ίζΕΛΧΛΒΗΒΐχΒ TptBh(!) при^иддти. рЕКШЕ 

18 ПрИЧЕТДТИ Kh WBhl|JHHhl(!) εΉηΪ. И 

τΊίΛΙΙΙ ВЕСТИ ВОДОу.

.ЛИ.4 Всдкд рдвотд И ВСДКД ПОТр^БА. W 

21 НЕ riOTpiBOKAHhlXh. nptlBhCTBHIEAlh Βρΐ~ 

Л\ЕНЕ HOrhlEAfETh. Wt (e) TCAf ΕΟγψΗχΒ 

«fBO И НЕВКСП0Л\ЕНОуВШИХК. ΙζΑ ДЕСЕТБ 
24 A-fcTh. WT(h) εαρψΗχΒ ЖЕ далече . ^А 

ДВАДЕСЕТЕ A-fcTh ПОГИБАКТЕ.

.ЛЧ>.? ИЖЕ OVBO доврок*  В'крок>6 KO^IHIBh 
27 '4е(е)лК> ΓΟΛΟγ. H0T0A\h ЖЕ ОуВ^Д^ВЕ 

СИК> 1ДКО ЧОуЖДА ECTh. СК^ИЖДЕТВ НА 
HIEH н-кчто, ИЗДДМШШ OVGO НЕ HCTE^AKTh.

30 προψΕΗΟ ЖЕ ил\оу tECTh ThKA\O A\tCTO 
’4ЕА\(к)лЕ НА НЕАХЖЕ СБ^ДДЛВ tECTh. БЕС 

ПДКОСТИ г(о)с(поди)нд '<ЕА\(в)лЕ.

штете власника земље.
1-2 бц вс ако г о «ΐζβίτΑ. у гр. άναµφισβητήτως I 5 изддкпЈ и^ддетб единн Хнл. 466 I 
tymuBAUKTh Μ I 6 лроугА. гр. του ετέρου I 8 и с тех диик  С I изддни1д] н^дд|дншд Р С Μ I 9 иеддлк 
Хил. 466 I 10-Ц ум. нд ποτρΐκογ, у Patm. 205. Zepi δίκαιον I 13 πογτε Ρ C Μ I 14-15 почрнпджд 
де chiTWTH тр кБокдти инв. Хил. 466 I 15 до ситости. у гр. διδικαίω I 16-17 п о дк^еахленшхе 
нема Palm. 205. Zepi 117 τρίιικ] треуд!» (!) Ρ. τρονοκ С Μ. Хил. 466: rp. σωλήνας I 18 причитдти 
Χιι.ι. 466 u-GhqjHHki] w g ij j h k  P. ш6ец ј и и C M. Хил. 466: Patm. 205. Zepi τω έτακοίνω I 19 вес ти ] 
bg k ec t h  Ρ M. Patm. 205. Zepi έλκειν 123 ιι nEBhcnoAuiioyKtimxk нема Patm. 205, Zepi I 22 п о п ј вдк тв  
нема Patm. 205. Zepi I 23 дес етв] .7. C, Хил. 466 I 24 ιντ®... ддаече . y Patm. 205. Zepi έτή δέ 
απο\ των и ;е нема P C MI 25 двддес етн  ΡI двддес ете] .к . С, Хил. 466 I двддес етв Μ I 30-31 нро- 
фЕно... кст в. y Patm. 205, Zepi συ'/χωρεΤται δέ του εδάφους περιελέϊν τό οικοδόµηµα



I

"νΛ .Л\Ј ΠψΕ 11 Ч10ЖДЕ СЕЛО ΙΙί В'кдЕ1И llliKTO 

ДОВрОЕО Β'ΙψΟΙΟ KOyilHBE. ctlETE или 

3 '<ИЖДЕТК ВК ΙΙΕΛΜ». ПОд(о )бА1ЕТ11 соудии 

IIE 1АК0ЖЕ прилоучитк СЕ. ΤΑΚΟ ШСОУЖ- 

ДДТН. III» ЛНЦ1» Н ВИ1Н» СМОТрИТИ. ЛИЦЕ
6 ογκο с ице . Αίµε истинвнии г(о)с(по- 

Д1|)н1» СЕЛА БОГДТЕ CBIII ТАКОВАЈА ЖЕ 

χθΤ-кшЕ творити. II ^ИДАТИ ИЛИ WpATH

9 II clilATH СЕЛО. кУСО^ДИТИ ΙΕΓΟ ДАТИ 

ББ1ВШЕ1Е 1ЦДА1АНН1Е. И ΤΑΚΟ СЕЛО ВЕ^ЕТИ. 

СЕ ЖЕ IECTE 1ЕЛИКОЛ1К ЛОуЧЕШЕ БЕ1СТЕ С£~

12 АО КТОЛИКО ИЗДА1АНИ1Е ШСОуДИТИ ΙΕΓΟ. 
CHIA OlfGO Αίµε бо г ат к с мн г (о )с (п о дн )н к  

с елд χοτΐιιιε тдко кдг дж е творитн. Αψε

15 ЖЕ lipilKAIO4HTk СЕ ΟψΒΟΓΕ CL1H. II ιιε χο- 
τΐιιιιε ΤΛΚΟΒΕίχκ творити. довл-кктЕ 

довроЈО κΐροιο дрнжгфЕл^оу с ело бес  

18 пдкости с ела w t (k)iet h вс а г аж е ство- 

рилк ес т ’. Αίµε ж е г(о)с(поди)нк с ела го- 

Τ0Β1» IECTI» ДА1АТИ ДрЕЖАВШЕМОу ΙΕ КЛИ"

21 кдж е χοψετκ ве^иматн п о раудроуше- 

IIIIII СК^ДАНША ВЕЦЈИ ПрОДД1Е. ВИНК Ж£ 

сице п о д(о )бд |£те сл\отри|ти. по при-
24 лоучА1О Αίµε с ела г(о)с(поди)ш». вб κογ- 

пли ιιλ ιΊιιε τ ε ιε ј ако ж е χοτε проддти к. 

ТОГДА БО ιιε WCTABIITb Ci ΙΕΛΙΟν Αψε
27 И ΟψΒΟΓΕ 1ECTE. «ДИН8 ^А\(в)л10.(!) 

ИД^ЖЕ СЕ^ДАНШЕ ВДАТН Ζ,Α µίΐΙΟψ. НК 

Αίµε и в чглм» лоучБшг бк к те сгло. н в

30 толм» шсоуждгнк БоудгтЕ.
,л\д.2 ίίψε кто '4ΛΟΙΟ в^рок»’ εειµιι ni- 

κκιιε дркжг. или проддникли» или по
33 ддроу нлн индко c h ia w t (k )aac t k . Λΐιιειι

401 Лко нско. не знајући. добром ве- 
ром купивши туђу њиву сеје или зида 
на њој, судија трсба да пресуди нс от- 
прилике. него да гледа на лица и уз- 
роке. На лица. наравно, овако: да ли 
јс истински власник њивс. будући бо- 
гат, хтсо тако нешто учинити и зида- 
ти, или орати и засејати њиву њега 
осудити да настали издатак да. и тако 
њиву уз.ме. што ће рећи. онолико ко- 
лико је њива постала боља. толико 
га осудити на издатак. То, дакле, уко- 
лико је власник њиве, будући богат, 
хтео тако нешто чинити. а ако се до- 
годи да. будући убог. не хтеде тако 
нешто чинити. довољно је од држао- 
ца њиве у доброј вери одузетп. без 
оштећења њиве. све што је створио. 
изузев ако је власник њлве спре.ман 
да њеном држаоцу да онолнко 
колико хоће да узме по разрушењу 
здања. продајући ствари. На узроке. 
пак. овако треба гледати: у случају 
ако власннк њиве. при куповнни ње, 
има намеру да је прода. тада сс. нара- 
вно. њему не прашта било и убог да 
је. само за зе.мљу! (према гр. треба: 
материјал) где је грађевина датп 
цену, али ако је у нечему њива поста- 
ла боља. и за то осуђен да буде.

1 с едо , гр. αγρόν 11-2 до бо о к > в’кри'к> κΐκτο инв. Хнл. 466 i 4-5 итоужддти. ι ρ. άποφαίνισόαι 
5 лицк2] лицее С17 ж е нема С18 и] илн С19 wc^-дитк С i 11 ж е не.ма Хнл. 466 бек(те) л^-чеше  
ин в . С 114 тдко ваиж е] тако вамж де  Р М, Хнл. 466: у Patra. 205. Zcpi ταυτα µεν ου\ 6 дц ј е 
... творитинемаХил.466115приклкчитн с е] прилоучитк с еР.прилоучит Ра,1т·
Zepi τυχόν I 17 докрок·] довршк· ж е Хил. 4661 дрвж£ф«|,л1«1' Р С · дрвжЕфомо\· 4 Ј ιιε  
М. Хил. 466; Patra. 205. Zepi µή 120 к не.ма Patra. 205. Zepi I 21-22 рд^роушЕшга I . _ вец ј и . гр. τας 
ϋλας(материјал) I Bittihh С124—25 ксупли] коу! пропустписара С ·27-_8 ум.ДЕлцК Д·"... ч чкч . 
у Patra. 205. Zepi την των υλών παρέχειν διατίµησιν 129 ац ј е ιι β чемв . y Zepi αλλ εις οπ. a y I atra. 

205 άλλ’ εϊ τι 131-32 ιιϊκ ε ικ  ΒΕψιι инв. Хнл. 466
1 Patra. 205, гл. 39. 2 Patra. 205. гл. 40.
’ Под '<ЛОК> K kpoto (гр. κακή πιστέ., лат. tnala fides) подразумева се нечиЈа χία односно вера
или намера да непоштено, несавесно и прошивправно иосшу пи.

412 Ако ко злом вером држећи неке 
ствари ове отуђи - или продајом. или 
по основу дара (тј. поклона). или дру-

i



ЖЕ Η СЕ ВМТИ TAKOBbIMb BEl|JEA\h г(о)“ 

с(|1ОДн)нВ. СЕ В’кдМ пркждЕ с ко н чдн н ј д 

3 ДЕСЕТН Л’ктВ. Л\£ЖДОу тоу СОуЦЈНЛМ!

ЖИВМИ. II Нр^ЖДЕ СКОНЧДНН1Д ДВО1ОДЕ~ 

CETOIf Л’кт'. ЛХЕЖДОу ДДЛЕЧЕ С0уЦЈНЛ\Н. 

6 НЕ ^ACB-fcAiTErthCTBOyiETb ПО '-ζΛΚΟΗΟΛΧΒ 

коупкцсу. ИЛИ В ддрк ПрН1ЕЛ\Л1О1|ЈЕЛ\Оу.
НАН TOAIOV К НЕЛ\ОуЖЕ ΒΕψΗ ΗΙΐ4ΐΛ\Ε 

9 KblA\b ΛΙΟΒΟ микрд^олчБ пр^идоутв. тд- 

KOBblK ΒΕψΙ ПрН1ЕЛ\ШЕЛ\0у ТВрВДО CHIE 
ΗΛ\1ίΤΗ 110 ДЕСЕТИ AiiTb. 1ДБ’к ЖЕ CE 

12 ECTb Wt (k ) СОуЦЈИуК тоу. ПО ДВ010 ЖЕ 

дссстоу л-ктв пр-куод-к w шт(к)шкд’- 

Ulliyb ДдЦлЕЧЕ. ДЦЈЕ ЖЕ НЕ B'kcTb НСТН" 

15 Hllblll г(о)с(подн)нн ΠρΟΑΑΗΗίχΕ ΒΕψΗΗ.

ΙΛΚΟ ΒΕψΙ 1ЕЛ\0у lipHyOAHbl COlfTb 1ДК0 
BbICT' HA\b Η ПрОДД1ДНИ>£. ΙΙΟΒΕΛ^ΒAIEAXb 

18 ΙΙΕ ИНДКО CErt\0y iipiliptllOy BbITH рд^в^ 

ДЦЈЕ IIE IipilBhCTBHlErt\b. .Λ. ΛΪτ (β) ΙΙΕ 

Λ\0Γ0γψ0\' ГЛд(гОЛд)тН ΒΕψΗ CHA\b WB" 

21 pd^OMb ДрВЖЕЦЈЕЛ\Оу. 1ДК0 Tb ДОБрОК) 
Btpoio дрвЖЕТВ НЖЕ Н^КОГДД w I дрв- 

ЖЕЦЈДГО ΙζΛΟΙΟ B'kpoio fjpillETb. W WCT4- 

24 BAEIIH ЖЕ ДЕСЕТИ A^Tb СН1Д ОуСТДВНТН 

CA\blCAHXOA\b. 1ДК0ЖЕ ДЦЈЕ КОГДД ΙΙ^ΚΤΟ 

Bb ρΕΜΕΙΙΒίχΒ ДЕСЕТН A^Tb Bp^AUHE WC“ 

27 ТДВЛЕНИИ. нд ιιϊκ αιλ оуво λ Ίιτ λ ДОЛ\Д 

CblH. НД Ц-ккД1Д ЖЕ WT(b)x©AE ДДАЕЧЕ. 

ΜΙΐΊάχΚ ТОЛНКОЖДЕ 1ЕЛ\©у A^Tb Пр1Л0ЖИ-
30 ΤΗ. 1ЕЛНК0ЖЕ WT(b) T^Xb ДЕСЕТН A^Th 

Bb WIUbCTBHH npiiGbICTb.
.λ ϊβ.1 Движилим HAvkiiHta. ^д трн лктд 

33 ΒΕίζΒ ΒΒζβίψΕΙΠΙΜ ДpbЖHΛ^Д. г(оспод)в-

гачије, а онај који сматра да је тај вла- 
сник таквих стварн, сазнавшн то пре 
истека десет година. живећи ту међу 
постојећима, а пре истска двадесет го- 
днна (живсћи) међу онима који су 
даље постојали. не засвсдочи по зако- 
нима: купцу, или ономе који је на дар 
примио, или ономе коме су стварп на 
било који други начин припале - онај 
којн је такве ствари примио, чврсто да 
их има после десет годпна наспрам ту, 
што је пак очевидно, постојећих, а по- 
сле протека двадесет година наспрам 
оних који су далеко отишли. Уколико 
пак стварни власник проданнх ствари 
не зна да ствари њему припадају и да 
се продаја истнх догодила. заповедамо 
да тај не буде другачије спречен сем 
ако није протекло 30 година. не мога- 
вши држалац, који на такав начин (др- 
жн) ствари, да каже да (их) он добром 
вером држи. које је некада примио од 
онога који је злом вером држао. О 
застарелости пак (од) дссет година - 
то осмислисмо да проппшемо тако да 
ако некада неко у времену застарева- 
ња од речених десет година на неколи- 
ко година буде код куће, а на нсколико 
одлази далеко. да му се дода толпко 
годнна колико је од тих десет година 
пребнвао у одсуству.
42' Покретна имовина, која се три 
године без приговора држи. власнич-

1 н не.ма ( 2 пркждЕ скончдним. у гр. εντός 13 дес етн ] .7. С 13-4 тоу соуцЈити живми, у Patm. 
205. Zcpi των παρόντων I 4-5 двоидЕСЕТсу] двддЕСЕТк Р, .к. С, Хил. 466 I 5 ддлече соуцЈилт. у 
latm. _05. Zepi των απάντων I 10 npiEAiiiioAi« Хил. 466 I снк] c e Р I 11 дес ети ] .7. С I 11—12 ιλ βέ  
ж е с е кств. у Patm. 205. Zepi δηλονότι 112 и’т(н)] w М, rp. έπχ I двок>] дво (!) Р I 12-13 двок> ж е 
,,£.-Ет.л’. ·-■ 91 Р wнсма РС М. Patm. 205. Zepi има - έπϊ I 13-14 и>т(в)швд ιιιιιχίι ддлече . у Palm. 
- Zepi των απάντων ι 17 нл\к нема Μ. Patm. 205. Zepi I и нема Р, гр. има - και I продд|ДНИкЈ про- 
ДДН1Е М 18 CEAIS ΙΙΕ ИНДКО ИНВ. Μ I 19 .Λ. 1 ТрИДЕСЕТИ Р 121 дркжЕшоглхоу· С I 21-22 довроук» κίρ»
.С М. Хнл. 4661 w] С, гр. παρά I 23 ^доук» Μ I 24 дес ети ] .7. Р С, Хил. 4661 

ove гдвитнј огстдвиголн! (!) Р. Patm. 205. Zepi διατυπώσαι 126 вр1А\ЕНЕли> Μ I 27 ум. дол\д. у Patm. 
-U5. Zepi παρών 128 н ккд СI ум. дддече . у Palm. 205. Zepi απών 129-30 λΙτ ε  пр1ложити] κ ε  дес ети  
С,;-т'?/ "Ри!'ожити М С. Хи.1.466130 дес ети ] .7. Р С, Хил. 466131 ви шиљствии пр^вистк. у Palm. 
205. Zepi απών γεγυνεν i 32 три] .г. С

Palm. 205. ι.ι. 41; Zepi. гл. 43. а прескочена је гл. 42. која је у Законоправилу гл. 61.
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ка је.
431 Онај ко н.ма службеносиг која јс 
- иапајати и напасати у тво.м имању5 
овце. можс да и.ма службеносш да на 
њс.му направи и колибу.
44' Онај ко хоће близу туђег гумна 
да сазида нешто. у че.му је штета љс- 
говом власнику. овај да му забрани.

455 Онај ко кроз туђе ммање спрово- 
ди воду са знањем власника и.мања, 
има на том и.мању службеност. уза- 
коњену за време. што ће рећи - три 
године. Уколико му пак пре окон- 
чан»а тог времена власник имања за- 
бранп да спроводи воду. не може од 
њега захтевати издатке које је имао 
за водотеч. него и на тој водотечи 
власник бива онај ко је власник зе- 
мље све док водотеч цела стоји. а кад 
се она раздрушп. грађу може да узме 
стари власник.
466 Ако први саздатељ' имања или 
двора није могао да забрани проход 
воде. ни онај ко је садашњи купац не 
може забранити, јер се сматра 
купцем са такви.м теретом.
47х Нижа места имања дужна су ви- 
шим прећутну службеност за доби- 
јање сопствене н.м воде. имајући.

_ — — *· — Qуместо тог шереша. ириошиак да све 
гнојиво онпх вишпх .места прихвате.

CTEOlflEAU COVTh.
.Λ'Ι'·1 Ил\ми ρΑΒΟΤΟγ2 1ЕЖЕ 11ДПД1ДТИ И

3 ПДСТЕИТИ E СЕЛ'к' TBOIEME ШВЦЕ. MQ~ 

ж етб илткти рдвотоу. творити в' 11ЕЛ\Е 

II κιοίψογ.

6 .Л\Д.4 ΛΟΤΕΙΙ ΕΛΙΓΜΕ Ч1ОЖДЕГО Γ0ψΛ\ΝΑ 

СЕ^ПДДТИ ν Ί»4ΤΟ. ВЕ НЕЛЛЖЕ ПДКОСТЕ 

IECTI1 г(о)с(пОД1|)|1Оу ΙΕΓ0. ВЕ^БрДИИТЕ СЕ

9 Wt (e) ΙΙΕΓΟ.

,λ Γε .··’ Иж е скро^! ЧОуЖДЕ СЕЛО ВОДЕИ 

водоу. Б-кдо^фоу г(о)с(поди)воу СЕЛД.

12 иллдте нд t o me СЕЛ'к рдвотоу оу^дко- 

ΝΕΠΟψΙΟ Вр'кл\ЕНЕЛ\К. СЕ Ж£ IECTE Три Л’к- 

ТД. ДфЕ ЖЕ Пр кжДБ СКОНЧДНИ1Д ΒρΪΛ\ΕΗΕ

15 СЕГО ВЦВрДННТЕ lEMOIf г(о)с(пОДи)нЕ

СЕЛД NE ВОДИТИ ВОДЕ1. НЕ ЛХОЖЕТЕ ИСТЕ“

'4ΛΤΙΙ ΙΕΓΟ. ИЖЕ W ВОДОТЕЧЕ БЕ1ВШИЛ\Е IE"
18 Л\оу ИХДДНИП. HL· И ТОН ЕОДОТЕЧИ г(о)" 

с(п0Ди)|1Е БЕ1ВД1ЕТЕ ИЖЕ ^ЕЛ\(е)лИ г(о)“ 

с (п о ди)ве . до нд^ж е ц'клд СТОИТЕ водо-

21 ТЕЧЕ. рД^ДрОуШИЕШИ БО CE 1ЕИ ЛХОЖЕТЕ 
ΒΕψΙΙ др-квнии г(о)с(поди)нв поимдти.

.Л\2.6 ΠψΕ ΠρΕΒΕΙΝ СЕ^ДДТЕЛЕ ΕΕΛΟψ ИЛИ

24 ДΒΟρογ. NE Л\0ЖЕ ВЕ^БрДНИТИ ВОДНДГО 
проходд. НИ ИЖЕ ν (ε ι)ν ΙΛ ΚΟψΠΙΙΒΕΙΙΙ NE 

ЛХОЖЕТЕ ВЕ^БрДНИТИ. ИБО С ТДК0ВО10 ТЕ"

27 ЖЕСТИ1О ΚΟγΠΙΙΒΕ rtUIHTE СЕ.
,лц.7 Нижшд|д лгкстд с еле . млечдлн о ј о

РДБОТ01О ВЕ1ШНИМЕ ДЛБЖНД COlfTE. НД
3206 30 Iipif 11IETIIIE ΕΒΟΙίχΐι ИЛ\Е ВОДЕ. ПрИББГ 

ТЕКЕб ΙΙΜΟγψε В ΤΑΚΟΒΕΙΙΕ Λλ^ΕΤΟ ТЕЖЕ" 

СТИ. BEOIf МДЕТЕ ВЕ1ШНИ^Е rtvkCTh ПОДЕИ"

33 мдти.

3 пдствити] пдсти Р I 5 н нема Palm. 205, Zepi I κογψογ Р С Μ I 6 чкжддго М гсч;ки.> Р 8 кстк 
нема С I βε ζβο λη ιιτ ιι « Р Μ I 9 WT<h) НЕГО, ές αύτου Zepi; Patm. 20? нема i 10 скво^кЈскк^И 1 ( 
M. Хил. 466 I ко деи ] ВЕДЕ С I 12 имате . у Patm. 205. Zepi κταται I 13 τριι] .r. C ι 14 же не.ма Μ. п> 
има - δέ I 17 w] w t (i>) Р C I во до течи Р С М ; водоточш Хил. 466 I 18 надднии] ихддинии I С М 
19 иж е] нж е ii Р Μ 120 цћлд стоитн. у Patm. 205. Zepi συνέστηκεν 121 киЈ ки (!) M, у Patm. 20?. 
Zepi αύτοΰ 121-22 веши л\и'Ж£тк инв. Хил. 466 | 23 прввш с кхдателе . у Patm. 205. Zepi ο πρυκτη- 
τωρ I 23-24 селоу нли двороу не.ма Patm. 205. Zepi ' 25 ни] нни C I 31 тдковкшк I 3_ «мдсткЈ 
влдс(тн) (!) грешка писара M: у Patm. 205. Zepi την λιπαρότητα i /mt j c t k . y Patm. J 5. Zepi t o j v  
γηδίων 132-33 п о диметв P M. нод(к)ил\дктк C
1 Patm. 205, гл. 43; Zepi гл. 44. 2 B. напред стр. 190, наи 3.
3 O значењима ИМ. c eao  b. напред стр. 179. нап. 3.
4 Patm. 205. гл. 44; Zepi. гл. 45. 5 Patm. 205. гл. 45; Zepi. гл. 46. Patm. 205. гл. 46. Zepi. i л. 47.
7 О значењу и.м. саздчтељ в. овде стр. 198. нап. 1.
8 Patm. 205. гл. 47; Zepi. гл. 48. 9 О значењу им. прнБМТЕКК в. напред стр. 10- нап. 1.



48' Ако пет година не упражњава 
(неко) службеност на мом имаљу, а 
продам га другом. купцу се приброја- 
ва пет година да би тај, ако не упра- 
жњава службеност за других пет го- 
дина, отпао од ње. Јср. при стицању 
слободе службености захтсвамо не- 
прекидно све законско времс, а уко- 
лико се (службеност} губи због не- 
упражњавања, задовољавамо се са- 
мо тиме што се (она) не упражњава 
за све законско време и не испитује- 
мо да ли је један или су пак више 
(њих којн њу) не упражњавају.
492 Ако ко јавни пут или земљу од ту- 
ђег имања копа, међу да не прсступа. 
503 Ако (ко) копа. хотећи ограду да 
зида, од туђе међе да остави једну 
стопу: а ако дом зида. да остави шест 
стопа; уколико пак ров или ја.му ко- 
па, да остави толико колика је дуби- 
на; а ако кладенац (бунар) копа. да 
остави сежањ4 уколико одраније ту 
близу нема суседниковог кладенца и 
штети се због новог посла. Маслину 
пак и смокву садити девет стопа од 
туђе међе. а друга дрвета - пст стопа.

515 Ако близу твог имања имам водо- 
вађу, прећутно таквој службености 
следује обнављање тог тока и то - да 
је слободно улазити, мени пак и мојим

.ЛП1.1 ίϊψΕ lIETb Л'ктБ НЕ ΤρΙίΒΟΚΑΒΚ рд- 

BOTbl СЕЛД МО1ЕГО. прОДАКЛХЕ И Αρογ-
.3 Γ0Λ\0χ. ПрИЧИТДИТВ CE ΙΙΕΤ1» лкт(к) коу- 

ΙΙΙΙΒ111ΕΛ\θγ. ДД ДЦЈЕ Tb '<Д Αρθ\ΤθγΐΟ IlETb 
Л-кт(к) Н£ потркБоуизж рдвотш WT<h)-

6 ПДДДКТк ИИ. Bb СТЕЖДНШЕ БО СВОБОЖ" 
ДЕНИ1Д рДБОТМ Т0Л\0\' HCTE’44I£A\b Πρΐίζ’ 

ВСЕ ^ДКОННОИ Вр1л\Е. ДЦЈЕ ЖЕ П0Г8БИТИ

9 НЕТркБОБДНШД рДДИ ДОВОЛННИ KCMbJ. 

1ЕЖЕ ни потр-квовдти TbKMO Iipt^b ВСЕ 

ЦДК0Н'Н01£ Βρ^Λ\Ε. И НЕ ИСПМТОВД1ЕЛ\К

12 ДЏЕ ЖДИНВ ДЦЈЕ Ж£ ЛП10ЖДИШЕ COIfTh НЕ 
потр^квовдвшЕ.

• AVO·.2 ίΙψΕ κτο лк»д’скм портћ. или
15 '4ЕА\(в)лК> Wt (k ) Ч1ОЖДЕГО СЕЛД KOIIAIETb. 

пр-кдклд ДД Н£ ΙΐρίΕΤΟγΠΑΙΕΤΚ.

.н.? Πψε сткноу χοτε ^иддти копдктк.

18 Wt (0 ЧК>ЖД£ГО Пр-кдЕЛД СТОПОу КДИНОХ 

ДД WCTABHTb. ДЦЈЕ ЖЕ AOrtVb '^ИЖДЕТћ. 
lUECTb CTOIIb ДД WCTABHTb. ДЏЕ Ж£ |

21 pOBb ИЛИ ΙΑΛΐΟγ КОПДКТВ. 1£ЛИКДЖ£ BOIf- 

AETb ГЛОуБИНД ТОЛИКО ДД WCTABHTb.
ДЦЈЕ ЖЕ KAAAEgb KOflAICTb СЕЖДНК4 ДД WC"

24 TABHTb. ДЏ£ H-kcTb τοχ ίΐρ-кжДЕ BrtH^b 

клд(дс)^» соускдшж. и новдго рдди 

Д^клд вр-кдитћ СЕ. MACAHHOf ЖЕ и сл\о-

27 К0ВНИЦ8 ДЕВЕТИ CTOIIb WT(h) Ч©ХЖДДГО 

пр^д-кдд СДДИТИ. ИНДГД ЖЕ Др"квЕСД П£-

ТИ CTOIIb.
30 .НД.5 ίΙψΕ GrtH’^b ССЛД ТВОИГО ВОДОВД" 

ждоу HA\AA\b. послкдоуитк л\лнчдл'но 

ТДКОВЕИ рДБОТ^к СИ10 ШБНДВЛ1ДТИ строу-

33 10. И ИЖЕ B0AIIO ВБХОДНТИ ΛΜΐΊ; ЖЕ и

1 П£Тк] .e. Р C12 продАкл\к] проддл\к Ρ М. Хип. 466 I 3 п ете] .e. Р C I 4 iie t g ] .6. Р C I тк] t e l  С, 
гр. εκείνος 13-4 κογιπίβΐιιοάνκ Хил. 46615-6 и'т(к)»ддЕтн Ρ Μ I 7 томоу. гр. τον αύτόν 111 и нема 
MI 14 ум. илн. y Palm. 205. Zepi ήτοι 117 χοτε не.ма Palm. 205, Zepi I ^иддти χοτε инв. C I копдкта. 
Patm. 205 όρύττη. Zepi нема I 17-18 ^иддти... пр±дглд не.ма Patm. 205. Zepi I 19 ^иждгтћ нема 
Patm. 205. Zepi I 20 шес те] .s. Р C121 клнкджг] кликожс C I 23 клддг^и] клддгжк Р. гр. φρέαρ I 
копдктћ. όρύττη Patm. 205; Zepi не.ма I с еж еик  Р, сгжмњ Μ I 24 дц ј еЈ Λίρε же Хил. 466 I пр^ждг 
TMj- инв. Р C М. Хил. 466 I 25 клд(дг)^н конј. пре.ма Р С, Хил. 466: не.ма Μ I соускдннн клд(де)^е 
инв. Ρ I 27 дгкгти] дгвгтв Хил. 466 I .♦. Р C I ч»ждгго Ρ I 28-29 πετιι] ιιετΒ Хил. 466 I .e. Р CI 
31 нлм/нкЈ ii/Hb (!) грешка писара ,М. гр. εχω
1 Patm. 205. гл. 48; Zepi. гл. 49. Patm. 205. гл. 49; Zepi. гл. 50. 3 Patm. 205, без бр. гл.; Zepi. гл. 51. 
' Им. сгжднћ (гр. ύργυιά. лат. orgyia) је мера за дужину, која одговара размаку хоричонтално 
раширених руку (лвшп). односно дужшш око 5-6 стопа (в. напред стр. 184, нап. 1).
' Palm. 205. без бр. гл.; Zepi. гл. 52.



занатлијама ради обнаиљања водо- 
вађе. А дужан си ми оставити и рас- 
тојаљс места тако да и по десној и по 
лсвој страни ходам над током. и да на 
ље.му полажем зсмљу и камење и 
блато ΙΠΤΟ из водотече излази; и 
креч и песак ради обнављања водо- 
вађе.
52Ј Ако сс, продајући део имања, 
договоримда кроз љега уведе.м воду. 
а не направивпш водовађу прође уза- 
коњено вре.ме. уговорно право ми је 
цело; ако сам пак направио а нисам 
користио - пропада (тј. губи се).
532 Ако се службеност воде овако 
установи - да се она само у току жс- 
тве користи, или у једном мссецу. 
или више од године или више од .ме- 
сец (дана). време некоришћености се 
удвостручава. Исто и (кад се ради) о 
путу: уколико је пак више од дана. 
или више од часа. или један час или 
један дан. или једну ноћ - пропада 
(услед) законског времена, јер служ- 
беност је једна\
544 За међе и за постављаље међа 
дуго време застареваља [не] противи 
се суду, него само застарелост од 30 
година има важносг.
555 Код испнтивања која су у вези са 
међама судија треба да следи или под- 
сетнике, или јавнс пописе саставље-

Л\ОИЛЧ» ХИТркЦЕМЕ НА WEIIOBAEHIIIE ВО" 

ДОВАЖДИ. ДЛВЖВН' ЖЕ Л\И ЈЕСИ и рдсто- 
3 ΙΑΙΙΙ1ΙΕ WCTABHTB ЛгћсТА. 1ДКОЖЕ ПО ДЕ“ 

снки и но лквки стрднк ходити л\и нд 

CTpOlflO. И ДД IIA IIEAlb ΠΟΑΑΓΑΙΟ ПрћСТћ и 
6 КДЛ\£НИ1Е II ΚΑΛΙι ИЖЕ Шт(0 КОДОТЕЧИИ 

К11СХ0ДЕ1|111И. И ΒΑρίι И llkChKh IIA 110110“ 

ВЛе(||1|)|Е во до вдж де .

9 .IIB.1 П1|1Е ПрОДД1£ ЧЕСТВ СЕЛД СВЕфАЈО 

CKpO^di HIO BbBECTII ВОДО^. И IIE створ’- 

1118 Л\И ВОДОВДЖДЕ Οψ^ΑΚΟΗΙΕΗΟΙΕ Γΐρΐ||~ 

12 ИДЕТ1» BpiiA\E. ц кло AUI lECTh СВЕЦЈДНИ1А 

1Г(1рДВДД111ПЕ. АфЕ ЖЕ ΕΤΒΟρίΐχΐι НЕ 110“ 
Τρ'ίίΒΟΒΛχΒ ЖЕ. П0ГВ1БД1ЕТ11.

15 .НГ.2 РДБОТД В0ДНА1А АфЕ СИЦЕ СВСТА"

ВИТВ СЕ. 1ДК0ЖЕ ТККМО ВВ ЖЕТВО^ Τρΐ“ 

БОВАТИ ΙΕΙΕ. ИЛИ Вћ 1ЕДИНБ Л\(11)с (е)цЕ.

18 ΙΙΛΙΙ ΒΕψΕ Л'ктД. НЛИ ΒΕψΕ М^С^ЦА. 

COlfrOifBUTL· СЕ Вр-кл\Е ΗΕΤρ^ΕΟΒΑΗΙΙΙΕ. 

ТАКОЖЕ И W П8ТИ. ДЦЈЕ ЖЕ ΒΕψΕ д(0№

21 ИАИ ΒΕψΕ ЧДСА. ИЛИ 1ЕДИНВ ЧДСВ. ИЛИ 
1ЕДИНБ д(01Љ. НЛИ КДИНО^ НОЦЉ. 

^AKOHHhlAV’ ΒρΪΛ\ΕΗΕΛΜι 110ГБ1БА1ЕТБ.

24 1ЕДННД’ БО IECTB рАБОТД.
.нд.4 СЗ пр-кд-кл-кхБ и w п о ло ж ен ии  

Пр^Д^ЛВ соудиџоу. ДЛБГА Вр-кл\ЕНЕ ШС“ 

27 ТАВЛЕНИ1Е [η ε ] lipOTIIBIITh СЕ. НБ ТВКЛ\0

.Л. Л'кт(|1). WCTABAEHHIE AltcTO HA\ATh.

.IIE.5 Gi) ΒΒΙζΙΚΚΛΗΗΙΐχΒ ИЖЕ w пр-кд-к- 

30 Л'кхк. ПОд(о )бА1ЕТБ соудии посл-кдо-

ВАТИ. ΙΙΛΙΙ В11С110Л\И11ДНИ1ЕЛ\Б. ИЛИ Л1ОДБ- 
CKklAXh ΗΑΠΙΚΑΗΗΙΕΛΜι ПркжДЕ НАЧЕЛА 

33 ChCTABAEHhlAVL·.6 АфЕ ТкКЛ\0 ΗΕ ρΑΙζΛΙΙ- не с почетка6, са.мо ако се покажу да
1 л\оил\Ј с ео иаљ М, y Patm. 205. Zepi τούς έµούς 12-3 ρ.κτοΐΑΐιιικ (једн.к y Patm. 205 διαστήµατα 
(мн.), a y Zepi διάστηµά п ca нап. (145)....R: διάστηµα sine τί“ 14 crpaiii нема C. Palm. 205. Zepi
7-8 п о н о 8ле(н и)к  конј. према P С Μ, Хнл. 466 I 9 ||роддк> Хнл. 46ο I 10 скро'<к] скво^4 Р С \1, 
Хил. 466 I нк>]ш£ Хил. 466 I 11 кодокдждоу Хил. 466; y Patm. 205 τον όλκόν. a y Zepi τύν όχετόν 
12-13 uirto... шпрАвддннк. y Palm. 205. Zepi σώζεται µοι τύ δίκαιον I 13 ж е нема Р. гр. има - δέ 
15-16 chCTABHTh c e] с вс тдва 1лкт ’ c e C I 16 кк ж£тк«ј·. v Patm. 205. Zepi τω Οέρει I 18 imii ... 
л\('к)с(Е)цд нема C I 20 тдко ж е] тдко ж де М, Хпл. 466 I д(к )н е Р С Μ I 21 -22 или кдинл*  ноф. 
или кдиш» д(в)нк или кдинв чдс(|») инв. C127 [н е] додато пре.ма гр. ούκ I 28 .л.] трндЕПТЕ М 
л\’кстд Ρ М. гр. χώραν
1 Palm. 205. гл. 51; Zepi. гл. 53. 2 Palm. 205, гл. 52; Zepi. гл. 54.
3 кдинд, y ij». µία са значењем: јединствена. одређена.
4 Patm. 205. гл. 53; Zepi, гл. 55. 5 Palm. 205, гл. 54: Zepi, гл. 56.
6 За лакше поимање речи пр^ждЕ ндчелд с н с тдклешј лч ,. дословно преведеннх са гр. προ της κατάρ- 
ξειος (Patm. 205; προκατάρξειος) συσιάση, у изд. Zepi наведеие су три варијанте: а) της προκατάρςεως 
συστάσει. б) τή πρό τής υπάρςεως συστάσει, β) της πρώτης κατάρςεως συστάση.’ «θ-



4NU\*h  СК^ДДТЕЛК1 Пр1јИЛ\д|нИ1£Л\К. II 

ССуДОЛШ НЖЕ HA BptmfHA ΑρΚΜΕψΗχίι-

3 ii^iii iHE c e пркд^ли покджоутБ ce. 

тогдд αιχκ пркд^лв сллотритн иж е  

νντ(κ) СКХДАТЕЛК оуСТДВЛЕНИ ББ1ШЕ Д Н£

6 ΒΕτχωχκ.
.нг? бгдд ЛКДБСККЈН поутв. или троу-

соу НрИКЛ1ОЧВШОу СЕ. или НДВОДНИНИ-

9 КЛ\К р-ккм ПОГИВНЕТВ. НЖЕ TOV БЛ1ЦБ 
ЖНКК1Н г(о)с(пОДи)н!1. HOfAW/Hh IECTI1 ДА- 

ТИ ПО\'ТБ Л1ОД£Л\К CKpO^t СВО1Д Л\'ксТД.

12 .|ц.4 ίίψε piKA течет к поср-ћд-ћ двок» 

CEAOtf. CE ЖЕ lECTh ПОСр^Д^) ТВО1ЕГО Η 

л\окго. η τ ακο  no Λ\ΑΛογ и в' жкв^до-

15 Λ\Ίί нриложнтк ^ε λ \(κ)λ ιο  К Л\0ИИ '^ЕЛ\(11)- 

ЛИ. 1АК0ЖЕ НЕ AtOLJJIf KOA\Otf pA^OlfA^TH 

КОЛНКО И ВК которои Bptrt\E НАШЕГО

18 г(оСПОд)кСТВА ISCTb ПрНЛ0ЖЕН01£. С£ 

Л\ОК БК1ВД1ЕТВ. Αψε ЖЕ р1чНД1Д НОуЖДД 

Ii ОГСТрВЛХЛЕНШЕ ЧЕСТВ Η^ΚΟΙΟ ΤΒΟΙΕΓΟ
21 СЕЛА α'τ(0Ι£ΤΒ И К Л\01£ЛА0у ПрИЛОЖИ 

CErtOlf. lAfit КСТБ ΙΑΚΟ ПрИЛОЖЕНОИ ΤΒΟ" 

Ј£ГО БМВДКТБ г(оСПОд)вСТВД. НЕ В НЕВ^-

24 AOrt\t БО ЈЕСТВ СЕ.

.НИ.5 ΠψΕ II ВОДО\[ ΒΕΑ0γψ0\[ л\и водо- 

ВДЖДЕ10. ТЕЧЕТБ О^БО ДО AttcTA Н^КО"

2 ИГО. НЕ lABrttAIETt ЖЕ СЕ 110 Всћи ЕОДО- 

ТЕЧИ водд. рдхдр^шивши с е по πρίΛογ- 
чдк» водовджди поср^д^. НЕВр^ДНД по

30 Bctll ВОДОТЕЧН рдвотд ХрДНИТБ С£.

.н*. 6 bCAKh НД|£Л\Б приходнши ч(0СТБ-

33
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НОА\ОУ' AOAXOV. рЕКШЕ Цр(в)к(в)вИ. ИАИ 

АИЧНШИ. рЕКШЕ IliiKOIE ИАгкнИК. ИАИ П0~

нису - преузимањем (од стране) раз- 
личитих саздатеља' п судом повре- 
мених држалаца2 - међе измељене. 
Тада пажњу посветити овим међама 
које одређене бише од саздатеља, а 
не старим.
563 Кад јавни пут пропадне - или од 
земљотреса, или поплавом рскс - 
власник који ту близу живп обавезан 
је дати пут људима кроз своја места.

574 Ако река тече посред двају има- 
ња. што ће рећи, посред твог и мог, и 
тако помало и неосстно нридодаје 
земљу мојој земљи тако да јс немогу- 
ће некоме да схвати колико и у којс 
време нашег власништва јс прлдода- 
то - то моје бива. Уколико. пак. ре- 
чна силина и устремљење откнне не- 
ки део твог имања и придода мом 
имању, јасно је да прпдодато остаје 
твоје власништво, јер то није наста- 
ло неосетно.

585 Ако вода коју доводим водова- 
ђом тече, наравно до неког места, а 
не показује се вода по свој водотечи. 
оштетивши се случајно посред водо- 
вађе, службеносш се чува неокрњена 
по свој водотечи.
596 Сваки најам који припада часном 
дому, односно цркви. било лични. од- 
носно неки иметак; било заложни, као

, ШДјз I IO llptlflvoiPiiv.x. Ј -
ждд. гр. ή βία I 20 твокго] и'т(к) тв о е г о  Μ I 21 

ј  Кст(н) С, у Palm. 205, Zepi µένει 123-24 
— :Лг> пптп Μ I

' ’ 14""i»'11 a»a(0mii no\'Tb инв. СI скро<к] cKKMji р С М. Хил. 466 114 по л\дро\. гр^ к у patm. 205
Kb HEBiAOMi P.y Patm. 205. Zepi ανεπαισΟητως I 1« пр» тво^о Μ I 21 

προστιθέµενον, a y Zepi προσγινοµενον I 19 н«гждд. rp. η ρια ρ 205. Zepi µενει ι ζ - ΛιΟκτκΙ ц-тМклд C. Patm. 205. Zepi άφείλετο 123 бшвактвЈ кст(к) <Г. у Р орт‘ _јез. црта М ।

кн иЕв-кдол1-к. v Patm. 205. Zepi άνεπαισΟήτως I 25 Β£Λοχ4ΐ®'ί1 n4A£%%; 7eni αγωγή i 33 ρΕΚ^ί 
29 воддвджди ΜI невр-кдно C i 31 ιιριιχοΛίιυιι] ιιρίχοΛίιιιι M. y Га1т‘г’:« patni. 205. Zepi · 
нм-кннк нема Patm. 205. Zepi 133-1 ιιο λ ο κ ε ιικ ι] ПОЛОЖЕНИ1Е

C’ o Jh o c h o  лниа која »MaJ-Под {цддтел !» (ген. мн.). ιρ. των κτητύροιν подразумевају сс < )ΐαιιΙιΐι·
чињеничну и правну власт над својином. . _«ичН0 има право апа Са
дрх«.шцје лицс које нма ствар у чињеничној власти; лицс ко ј с енична власт по 
чан,а ствари. Уколикоје истовремено и титулар права. тада се 1
правном B.iaiuhv.
■ Patm. 205. г л. 55: Zepi. гл. 57. 4 Patm. 205. гл. 56: Zepi. гл. 58.
Patm. 205. r.i. 57: Zepi. гл. 59. 6 Patm. 205. гл. 58; Zepi. гл. 60.



пгго су то нека места. поседи или домо- 
ви. не премаша 40 година. прилагођа- 
вајућих сваком таквом часно.м дому на 
временска (роковна) застарсвања. који 
(тј. домови), наравно. чувају своја вре- 
мена (односно рокове застаревања). 
601 Ако ко оштети слободно тело. (тј. 
не роба) бива осуђеи за издатке лече- 
ља и за губитак посла. а не за безличје. 
јср се тело слободног не процењује. 
Али ако ропско тело оштети. бива 
дужан, уз напред речено, и уколико јс 
у нечему умањена његова цена.
612 Онај ко има суђење с неки.м око 
непокретне ствари. не држаоце.м по 
основу правног узрока. а није спре- 
чен протеком 30 година. нити је пак 
изгубио (рок) за своју тужбу. вас- 
поставља се у свом праву.
62? А долично на.м би и ово пропи- 
сати - да се они који су због кривице 
послани у изгнанство. н у свом дому. 
временом ограничавају.
634 Али ни за царске работс се. они- 
ма који (љу) нису напустили. не ура- 
чунава (оно) време колико пребивају 
у местима царске службе, све док сс 
не вратс.
М' Глух. нем. бесан и заробљеник се 
не ограничавају временом (застарева- 
ња); њпхово пак време почињс да тече 
тада. наравно, кад један изађе из заро- 
бљеништва. а други сс ослободе муке.

Л0ЖЕ1Њ1. 1ДКОЖЕ CE ||1и>Д1Д ЛгксТД СЕЛД 

ИЛИ ДОЛУОВЕ COyTh. IIE Пр^ОДИТ!» .М. 
3 л'кт(к). под(о)вмБ^к КОЈЕЛХОужДО тдко- 

ι;οΛ\ογ ч(к)стм1ол\оу дол\оу вркл\ЕН- 

ΙΠιΐχΐι МСТДВЛЕНИИ. ХрДНЕЦЈЕЛАБ ΟψΒΟ CBOId 
6 Вр'кл\ЕНЛ.

·3.! ίΙψΕ вркдит' κτο Ήλο своводно.

ШС01рКДЕ1Љ Б111ВД1ЕТВ ВБ ИЗДД1ДНИИ ВрД- 
9 чевдн пд ii погискли д1;лд. д iie g e^g w - 

врд^шд. ткло БО СВОБОДНО НЕ Ц'к||ИТБ 

СЕ. ДЦ1Е ЖЕ т кло рДБШЕ Вр^ДИВБ. ИСТЕ" 

12 7/Ик ББ1ВД1ЕТБ Кк ПркжДЕ рЕЧЕ11Б1Л\Б ДфЕ 

И в' ЧЕЛ\Б оулмди СЕ Ц-кнД ΙΕΓΟ.

.•р..2 Илши соудк с и'ккк!л\1л ш н едви - 

15 ЖНЛУки БЕ1|Ј1. | IIE Wt (k ) ПрдВЕДПБПЕ ВИ" 

llh! ДрБЖПЛ\Б1И II ΙΕψΕ НЕ Вћ^БрДН’НБ 
ctiii. пр^одоли» .л. λ4;τ (κ ). н и погоу- 

18 БИВ' ЖЕ СВО1ЕГО Вк^В^фЕНШД. ВБ СВСЧЕЛ\Б 

ПрДВЕДЦ-к/ИБ О^СТрД1Д1ЕТБ СЕ.

,£в.5 /Vkno ЖЕ II СЕГФ ББ1с(тв) ндл\б п о - 

21 БЕЛ'кт1. ДД ИЖЕ ВИНк рДДк(!) Вк И^ГНД-

IJIIE ПОСИЛД1ЕЛ\И. И Вк СВО1ЕЛ1Б Д0Л\8 Вр'к“ 

Л\ЕНЕЛ\Б ШПИСДЈОТк СЕ.
24 .0Г.4 Нк НИ рДБОТБ! ц(-к)с(д)р(Бс)кШ1Е НЕ 

МСТДВЛ1Д10фИЛ\К. НЕ СБЧЕТД1ЕТБ CE Bpi- 

Л\Е 1ЕДИКОЖЕ Пр'кБк1ВД10ТБ Вк ΛλΐοΉχΒ
27 СЛОуЖБМ. ц('к)с(д)р(|1с)кБ11Е. ДОНД-кжЕ 

ДфЕ ББ^БрДТЕТБ СЕ.
.^Α·5 ΓΛ8χω нклши. в^снвш. и плкн 

30 НИКБ ΝΕ 0ПИСД10ТБ CE BptrtAEHErtXk. ТОГДД

ЖЕ Бр'кл\Е Ιΐχΐι НДЧИВДКТВ СЕ ТЕфИ. 1ЕГДД 

WBh 0ψΒ0 ВК^ИДЕТБ w t (0 пд-кнд с и ж е  

33 Wt (g ) стр(д)сти СВ0Б0ДЕТБ СЕ.

ж ени к  С11 мко ж е с е н ккдм лгкстд не.ма Palm. 205. Zepi I 2 .л\.] ЧЕткфкдЕСЕТћ Р. чЕТК1рмЕс(е)ти 
Μ I 5 ХрДНЕЦЈЕМк] ХрДНЕЦЈЕЛЧ» ЖЕ РС Μ IχρΑΗίψΙΙΛΙ ЖЕ Хил. 466 ! 7 КТ0 кр^дитк инв. Хил. 466 
8 и2;ддт1К Р I 9-10 БЕ^кШБрд^шд] ^и'Брд'4И1Д (!) Р. гр. τής άµορφίας I 11 вр-кдив] кркднт c e С 
13 оулилит' с е Μ 114 соуд, у гр. άγίογηv 118 κ κ ’<βϊι|ιε η ιιι4. у гр. την εναγωγην I 19 м стрлмктк c e . 
гр. αποκαΰίσταται I 20 Λίπο, у гр. Ουκ άπρεπες I с ег о Ј c e год-k P C M. Хил. 466; y Palm. 205. Zepi 
τοΰτο έδοςεν I 21 рддв (!) грешка писара И, треба рддн као у Р М. Хнл. 466 21-22 кв »цпмнн е  
ПОСИДДКЛМ!. у Palm. 205. Zepi οί περιοριξόµενοι I 22 у.м. н. у Palm. 205. Zepi καν (код Zepi y нап. 167; 
„C; και") I 22-23 у.м. кр-кл1ЕИЕД\к шпис дк >тб c e. v Palm. 205. Zepi µή παραγράφονται (Zepi: 
περιγράφωνται) χρόνω 123 w iih c ak t k c e P124 ц(д)р(н)скмк Ρ Μ 25 с кчетдмтб с е] с кчн тлк т c e I’ 
Μ I 26 KfJ нд M. у гр. έν I ΛΐίΕτίχκ (мн.). y Palm. 205, Zepi τω τόπω (једн.) I 27 ц(д)р(к)ск1»1к Р. Хил. 
466 I 28 вк^врдтит c e P 130 н е нема M, Patm. 205. Zepi има ού 131 ж е нема C. Palm. 20?. Zepi има 
- δέ I НДЧИНД1ОТ c e Μ 133 с во бо дит c e P
1 Palm. 205. гл. 59; Zepi. r.i. 61. Patm. 205. гл. 42; Zepi. гл. 42 (н. напред crp. 194. нап. 1).
■’ Palm 205. гл. 60' Zepi. гл. 62. 4 Patm. 204. гл. 61; Zepi. гл. 63. ' Palm. 205. гл. 62; Zepi. гл. 64.
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ГрАНк .Л*·.  W ΚΑφΙΕχΚ.

1 .Λ«·.] тридкети и ДЕВЕТА1А Р I 2 Н4 врдни рдтншк, у гр. τούς πολεµίους I 3 ум. свок. у гр 
ρωµαίους I 3-4 глдви <м 1ч^чен и кл\н . у гр. κεφαλικώς I 5 ογΒΒίµΑχΒ. у гр. άνδροφόνων I 10 тогддј 
го грешка пмсара Μ ι 11 бе^ б^дм н е мо ж дше ин в . Р I 12 ум. своихв. у гр. των όωια'ι'κών I 13 
ΒΐΓΑΚψΗκ Р М. б4г д»ц ј еи  С121 крдмолницн. гр. οί νεωτερικοι 121-22 метеж е Μ I 23 w c t at ii с е] 
4'с тавитн с е Μ I 24 того] ц-fero! Хил. 466 I 24-25 и ιιε... np-knhiBAioTk нема Palm. 205. Zepi I 25 
ЕвЈ и вв C 26 л\£теж е C ; бе(с )чиниш конј. пре.ма С. Хил. 466 I ве^к чин п д Μ I 27 и' нема С I 27-28 
и ... бв 1вше нема C. Palm. 205. Zepi има - καί πρύτερον κολασύέντες I 29 пр-квмшЕ нема C. Palm. 
J)5. Zepi има επέµειναν I 30 постр1ЖЕНи] иктрижЕни Хил. 466 I 32 w толхв нема Patin. 205, Zepi 
1 Palm. 205; Zepi. гл. 4.

Palm. 205. Zepi. гл. 3.
β. напред стр. 11. нап. 3: стр. 55. нап. 1; стр. 83. нап. 1.

.A. РАЗДрАЖАК HA БрАНИ pATHkltE. IIAII

3 ПркдАНАК (ipOTHKHKIMh CBOIE. ГЛАВМ οχ- 

ck4£HI1№Mh лкоучитк CE.

,B. ИЖЕ W ΟγΕΙΙψΑχΚ '^AKOHOAUi A\Wf-
6 411Tb CE. CTBOpHBKI || ЧАрОДЕ1ДНИИ. ИЛИ 

HA ΠΦΓΟγΚΛΕΗΗΚ 4ΛΟ>β(10Κθχ. ИЛИ οχ СЕБЕ 

ИМВН1. ΗΛΗ ПрОДАВВ.
9 .Г.  ίίψε Bh НОЦЈИ КрАДО^ЦЈАГО оувнктв 

нккТО. ТОГДА БЕ'4 Λνογκκΐ БШВАКТВ. ЈЕГДА 

НЕ ЛКОЖАШЕ БЦ Б'кдК1 ПОЦЈЕД^ТИ ΙΕΓΟ.

1

12 .Д.2 ИЖЕ Ц’т(к) СВОИ\'К БОИ К рДТНШЛХБ 

Б'кгАКЧ|1ЕЈЕ. 1АК0 рАТНКНЕ Л^Тк ЕСТ’ БЕ^" 

Б^кднс ОГБНВАТИ.

15 .Е. ПЦЈЕ Н'ккто В^ДВШ СВОБОДНА Н^КОГО
К8ННТК. НЛИ ПрОДАСТВ ΙΕΓΟ. ИЛИ Wt (0~ 

ДАСТВ. ИЛИ ВБ B-klli' ИЗДАСТћ. ИЛН |Ц-

18 AvknHTh. 1ЕДИНОН ΕΗχΒ ВННБ ГАВ-

ЛВШИ СЕ. ΤΑΚΟΒΟΛΧΟγ ДА С^скчЕТА СЕ 

роуц-к.
21 .2. Гл(аГОл)еЛ\И КрАЛ\ОЛНИЦИ. ИЛИ Л\Е-

ТЕЖВ ВБ ΛΙΟΛεχΚ ΤΒΟρΕψΕ. ΑψΕ О\'БО ПО" 
ЛХЕНЕТК ИЛ\к ВЛАСТЕЛВ WCTATH СЕ Шт(0

24 ТОГО. II НЕ ПОСЛО\'ШДВШЕ В ТАКОВМХ’ЖЕ. 
Пр^ББЈВАИгТВ. ВВ 1ЦГНАНН1Е ПОСИЛАКЈТк 

с е . Αψε ж е л\ногк1 метеж б ii бе(с )чин н г а

27 створишЕ. н л\ножицгк? ј ет и бивше . и 
пр-кждг л\оучЕни бмвше . в τΑκοΒΒΐχ’ ж е  

пр-кБмшг χΛΒίχ’ I шбмчаиихб . ви кми и

30 постр1ЖЕНи w t (bh)h o y ab да иждЕноутв 

с е . Αψε ж е воудЕтк н е полиноулв име  

W T0rt\h КНЕ'<к. ТККМО ПАЛИЦАМИ БИКНИ

33 БК1ВЦЈЕ ΙΚγψΕΗΜ БОХДОХДВ.

Грана 39. - О казнама
1 Онај ко раздражује ратникс у боју, 
или своје предаје противиицима, 
кажњава се одсецањем главс.
2 Ко је у вези са убицама, законом се 
кажњава - онај ко правн отров ради 
погубљења човека, било да има код 
себе, било да је продао.
З1 Ако убије неко крадљивца у ноћи, 
без казне бива тада када га не 
могаше поштедети без опасности.
42 Оне који из своје војске прсбегну 
непрнјатељу. допуштено је. без опас- 
ности, убити као непријатеље.
5 Ако неко свесно купп неког слобо- 
дног, (па) га или прода. илп поклони, 
или у вено3 преда, или размени - та- 
квоме, потврди ли се једна од ових 
кривица, да се одсеку руке.

6 Звани бунтовници. или они који чи- 
не метеж међу људима, уколико се. 
опоменути од властелина. не оставе 
тога и, не послушавши, остану упор- 
ни у томе. шаљу се у изгнанство. Ако 
пак многи (тј. велики) метеж и беш- 
чиње створише, и много пута затва- 
рани бише, и раније кажњавани би- 
ше, упорно остајући у таквим злим 
навикама - истучени и острижени 
трајно да се прогнају. А ако их кнез 
за то није опоменуо, (онда) само па- 
лицама бијени, пуштени да буду.
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.7,. Иже приБ-кгвшдго вк пркс(в£)тогк> 

Цр(|0к(|0Б11. HA СБ01Е г(оСПОд)вСТЕО НА~ 

Α'ΙίΙΕ СЕ ИСТрКГНЕТВ. БИ1Е1Њ EhlEh Wt (k h)- 

11О\'Д1» Bh ΙΕζΓΙΙΑΙΙΙΙΙΕ IIOCHAAIETh CE.
.и. ПовЕл-квми колхоу оукити нккого. 

ΙΑΚΟ оупиицА шсоужддкт' с е .

НПКТОЖЕ ДА IIE ПрОДАКТВ ЕАрВА- 

рол\!1. рЕКШЕ И Ι1ΙΙΟΙΕΙζΒΙ4ΙΙΙΙΚΟΛ\Β. О^СТрО" 

IEIIA иироужим. ИЛИ IIEOlfCTpOIEII А. ИЛИ 
ЖЕЛ’к'4А. ПОНЕЖЕ ТДКОВМ1 ГЛДВНО1О КД^- 

IIHIC лхоучит’ СЕ.
Ј. ИЖЕ ПА Сп (д)с (е)|1И1Е u(t)c(A)pEBO 

ΤΚψΕΤΙΙΑΙΑ ΙΙΟΟγΜΛΙΟΤΚ СЕ. ΟγΕΙΙΒΛΙΕτ’ СЕ 
II ДОЛ\к ΙΕΓΟ ДД рДСХМТИТ1 СЕ.1

3 иза laiKiib у Patm. 205, Zepi следи: кш κουρευόµενος I 3-4 игг(кн)но\-д. διηνεκώς 8 и је сувишно; нсма га Р С 
Μ I 10 τ λ κ ο βµ ι нема Patm. 205. Zepi 110-11 глдвно» κχζκιιιο мсучнт ct. у Patm. 205. Zepi κτοαλικώς πµωρεϊιαι 
12 ц(-к)с(а)р£ко] ц(1)с(д)р(кс)тво С. ц(д)р«во М. Хил. 466 ' 13 тмрггнди noapuioTk се (мн.). у Patm. 205. Zepi 
µελετήσας (једн.), повучдкт’ ct (једн.) Р С М. Хил. 466114 дд нема Р С Μ I рдс\мтит' «] рдс\-кн|1акт ct С 15 млд- 
дћнцд, гр. τόν νήπιον I 16-17 двокдксто^ н пгги] .м. С. Χιι.ι. 466119 н!ко*го Χιι.ι. 4бп швдвннкд ссуцм. > Patm. 
205 γοητείαν και, Zepi нема και 120 вс кло, л1од{мк. у Patm. 205. Zepi τή δηµοσία δψει 21 :κ£ нема С λ ι»6ο ] λ η κ ο  
Хил. 466 I 22 кондчпоу» орт.-јез. црта Μ I 24 вк жнт-k нема Patm. 205. Zepi 32 тдкггки ж<] тдкокеткде М
1 Под речима дд рдфатит' ct подразумева се оду шмање привагног добра. односно и.а ниОоа непокрс ι них ιι.ιιι 
покретних стварп у корнст државнс касе, utro је познато под им. мнфискчција tt p. δήµευστς. i.u eonfiseatio). 
3 Patm. 205; Zepi, гл. 12. ’ Patm. 205: Zepi, гл. 13. 4 Patm. 205; Zepi. r;i. 14.
5 Ум. кв ικ η τ Ϊ. треба: новчц, према Patm. 205 µονήταν it Zepi µονίταν. Moiictita je новаи. осооито κιχ.α/ια 
новац. Им. .чонепш потиче од рнмске богиње Junonis Monetae.
6 [новвцд] додато према Palm. 205 (µονήτα) н Zepi (µονίτα).
7 Под и.м. ΛΟΜοκΗΗκι. (rp. ένοικος) подразумсва се лице које жпви у дотичном дому.
* [д1|и ж£ τ ο µ ό βΊιιικ ιΟ додато према Р С М и Palm. 205, Zepi είτε εργαστηριακός. Овде тркгокникк (гр 
εργαστηριακός) значи затшиијеки помоКник (тур. шегрт. κα.ιφα). γηι
9 Patm. 205, Zepi гл. 15.

,Д1.2 ОуБИБШИ Л\ЛАА'к||ЦА. оувниствд 

Л\оуцк IlOBHHlillL· IECTL·. и лхкншд дво- 

ЕОДЕСЕТОу И ПЕТИ A^TL· OlfBUBh. соудитк 

СЕ || ΙΛΚΟ оувиицд.

.ΒΪ.3 Свкдши »гккого шбаен ика соуџд. 

1ЕЛ\В ΙΕΓΟ ДД Пр-кдДСТБ Вскл\Е ЛК>ДЕЛ\Е. 

ΑψΕ ЖЕ которми Л1ОБО 4ΛΟβ(^)κ Ε КЛ\к 

СЕГО ΙΙΕ Пр'кддстк ЛК>ДЕЛ\к. КОНкЧНОуК) 

ПОДкИЛУЕТк AWfKOlf.
.fi.4 ΠρΟΚΑΙζΟγ ΤΒΟρΕψΕΜΟψ bl  жит45.(!) 

II ΠΟΛ\ΑΓΑ!ΟψΙΙΛ\Β IEA\O\f. pOlfKhl ДД OlfCk- 

коутв СЕ. СЕЛД ЖЕ ТОГО ПрДВИТЕЛк Б HIE" 
Л\ЖЕ ELICITI») ΙίρΟΚΑΙζΑ. [нОЕКЦд]6 ΑψΕ 

рДТАИ. ΑψΕ ЖЕ рАББ. ΑψΕ ЖЕ ДОЛ\О~ 
ВННКћ.7 [ΑψΕ ЖЕ ТркГОВНИКк]8 ПОЛХОГЛЕ 

БОуДЕТЕ fi' ТДКОВО1Е СћГркШЕНИК. II Т0Л\8 

роуцк дд о^сккс>1[тв.
.Д|.9 КЛЕВЕТНИКк. ТАКОвки ЖЕ СТр(д)- 

СТИ IIOBIHhHb IECTK.

7 Онај ко прибеглог у ирссвелу пр- 
кву истргне. ослањајући се на своје 
власлвовање пошто бијен буде. 
трајно да сс пошаљс у изгнанство.
8 Онај ко заповеди коме да некога 
убије - осуђује се као убица.
9 Нико да не продаје варварима. од- 
носпо инојезичницима направљено 
оружје. или ненаправљено, или 
гвожђе. јер he такав бити кажљен 
обезглавл>ен»ем.
10 Онај ко се против царевог спасс- 
ња штетно поучава убија се. и дом 
његов да се заплени .1
11 - Онај ко убије младенца (тј. мало 
дсте) - подлеже казни за убиство: и 
онај ко млађег од двадесет и пет год- 
ина убије - осуђује се као убица.
123 Онај ко зна некога да је опсенар. 
ухвативши га. да (га) преда свој јав- 
ности. Уколико пак било који човек. 
ухвативши тога. не преда јавности - 
крајњу казну да поднесе.
134 Ономе ко кривотвори у животу1! 
(ум. ,.у животу". треба: нивиц) и онима 
који њему помажу - руке да се одсеку. 
Ако управитељ тог села у којем се дого- 
дило кривотворење [новца]6, или ратар. 
или роб, или домовник [или трговник]8 
буде помогао у таквом сагрешењу (тј. 
преступу) - и томе руке да се одсеку.
149 Клеветник подлеже истом стра- 
дању.



.EI.1 Нлрочитни рл'4г>он(ни)ци нд лгкс- 

Ti(\h HA НН\*ЖЕ  ρΑ'ζΕΟΜ ΤΒΟρΑΛχΟγΤΚ.

1 рд'4Бон(ни)ци конј. прсма Р С М. гр. οί λησταϊ 12 рд^вои τκορΑΑχογτκ. гр. έπληµµέλησαν I тво- 
ρΛΛχογτκ] τκορίΑχογ ιι Thh C I 6 сроднико/Wb] сродникол\’ ιιχι» C I u 't (0 ιιιιχκ нема Palm. 205, 
Zepi 11 βΙκιΐΛΐιµΑχι» C I 13-14 рЕкше χοτΙιΐΗΚΜΒ не.ма Patm. 205. Zepi I 17 κοΐκιιογτκ Хил. 466 I 
20 rt\ov4tiT et Μ : 21 6ж еЈ Иж е Μ. Хил . 466 I 22 рекше жрктвдлм! нема Palm. 205, Zepi I 23 творЕИ 
ж е TAKOKAIA. у гр. ό δέ τούτος ' л\оучЕТ1» с е] л\о чит c e Хил. 466 I 25 HE пема C. гр. има - µή I 26 
TuopETh] cbTiiopETh Μ I 27-28 вм ^лмг д 1о ц ј еи ] Bh^AAbirAioqiEH C, άνδραποδίζοντες Patm. 205, Zepi I 
30 OYcliKCVTb] οντίκογτ c e Μ I 31 роуцк. y Patm. 205. Zepi следи: και τούς πόδας

‘ Patm. 205: Zepi. гл. 16.
’ Садржнну ове 16. гл. нема Patm. 205; Zepi.
Преводилацје i p. парт. άνδραποδίζοντες. пренео облицима: вв^лшгдкарЕИ н оуводЕЦЈЕи.

3 ιιοβίιυειιιι дд ΒογΑογτκ. и под(о)вдктв 

ДА КНД-кшИА рАДИ «fBOKTb СЕ НАЧИНА1Ф- 

Ц1ЕИ TAKOBAIA. II ДА ВОуДЕТВ ΟχτΊίΙΙΙΕΗΙΙΙΕ

6 СрОДНИКОМВ ΟνίίΗΚΗΚίχΚ ιπιχκ.
.ei.- Рд '<бо ин ика лктк iec t k колхоуждо 

вцв4дно «рвивдти.

9 .'41. ИЖЕ I КК pATHhlAVb CBOIEIO ΒΟΛΕΙΟ 

Wt (b) HAc(h) ΙΐρΐΐχΟΑΕψε. И НАШЕ CBliTbl 

HK'/t;kl|JAK4(H НЛ\К. HA ВИС^ЛИЦАХВ п о - 

12 В^ШАКТВ СЕ. ИЛИ СВЖИГА1ЕЛ\Н EBIBAIOTb.

.Hi. Πψε н+»кто в-кдмн. рекшЕ χοτ-кни- 

Hrt\b Д0Л\В1 '^АЖЕЖЕТВ. ИЛИ ΒρΑχΒ ЖИТА 

15 ΕΛΙΒζΚ Α0Α\0γ ЛЕЖЕЦЈВ. ШБЛИЧЕНВ EbIBb 
WrilEBH Пр-кдАНВ БОуДЕТВ. АЦЈЕ Ж£ Bili 

грддл TAKOBOIE CTBOpitTb. ДА ©γοΐκογΤΙι 

18 илхоу роуц-к.

.❖I. Рдтнии II НЖЕ wr(b) НАСВ К HHMb 

САЛМ1 ΙΐρΐΐχΟΑΕψΕ. A\*4EA\b  A\O\'4ETb CE.

21 ,K. бЖЕ '^AKOAEHIHEAtb ВЛКШ'БВ1 ТВОрЦ-

ТИ. рЕКШЕ жрктвдлхи Bb^EpAHKHO lECTb. 

твореи ЖЕ TAKOBAIA Л\’ЧЕЛ\В ЛХОуЧЕТВ СЕ.
24 . КА. ИЖЕ НА вр-кдв 4Λ0β(4)κ0Λ\Ε B-fccbl 

ίΐρΐΙίζΒΙΒΑΙΟΤΒ. ΑψΕ ΗΕ В’ НЕЕ'кд'кнИИ CE 

TBOpETb. A\4£rt\b Л\ОуЧЕТ’ CE.

27 ,KB. РДБИ ИЛИ С80Б0ЖДЕН11И. Bb^AbirA" 
1ОЦЈЕИ II ΟχΒΟΑΕψΕΗ3 СВОБОДНВНЕ. EHIEAMI 

И ПОСТрИГА1£Л\11 ΕΟγΑΟγΤΚ Η рк||кЕ1 ДА

30 «fC-feKOXTb HAXb.

.кг. СЗтрицдитк ^дпов-кдв wsi ро^цк 

огскцдтн.

15*  Нарочити (тј. окорели) разбојни- 
ци обешени да буду у мсстима у који- 
ма чињаху разбојништва, н трсба, 
због гледања, да се бојс они који 
тако нешто чине, а утеха да буде 
сродницима убијених од њих.
162 Свакоме је бсзбедно допуштено 
да убива разбојника.
17 Они који својом вољом одлазе од 
нас непријатељима и саопштавају им 
наше намере - вешају се на вешала 
или спаљени бивају.
18 Ако неко свесно. односпо намер- 
но запали домове, илп гомнлу жита, 
која близу дома лежи - пошто се 
разобличи, предан да буде огњу; ако 
ли то ван града почини - да му се од- 
секу руке.
19 Непријатељи и они који од нас сами 
к њима одлазе - мачем се кажњавају.
20 То - да се заклањем чине враџби- 
не, односно (приношењем) жртава. 
забрањено је, а они који тако нешто 
творе - мачем се кажњавају.
21 Они који на штету људи призивају 
бесове (тј. ђаволе), уколико то не 
чине у незнању - мачем да се казне.
22 Робови или ослобођени, који сло- 
бодне поробљавају и одводе3 - 
бијени и острижени да буду, и руке 
да им се одсеку.
23 Одредба забрањује да се обе руке 
одсецају.
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.кд. Πι|ιε б^ж аешаг о рдг.д приилмтв 
КТО. ДА ВДАСТВ ΙΕΓΟ г(о)с(|1ОДи)||0у 1ΕΓ0 

Cb ΑρογΓΜΛΜϊ С ТАКМЛАкЖДЕ. ИЛИ1 .К. 

'^AATIIIIKb. ΙΕΛΙΙψΗ ЖЕ А1|ЈЕ lipilHAAETb ΙΕΓΟ 

τοΛίιψιιι в1»'4дрдстА1етк кд^нв.
.КЕ. На BbC^blTHBUJArO 1ΗϊΚ0γΚ> BEI|lb 
IIAvkllWtA wr(b) пождрд. или w t (b) 

троусд II ПАДЕ111ПА AOA\OBb. ИЛИ Wt (b) 

liCTOIlAEHIIIA KOpAGAIA. ИЛИ НА ΠρΐΙΙΕΛ\- 
ΛΙΟψΑΓΟ AbCTIIIO TAKOBbllE ВЕЦЈИ Hftvfe- 

11ΙΙΛ. ДО СКОНЧАНИ1А Л"ктА Т0Г0 BbCI10A\E“ 
но^вшоу пр-кди COlfAUlAMM г(о)с(под)и- 

1!ОГ ΙΕΓΟ ЧЕТЕЕрИЦЕ!© ДА ВДАСТк СЕ. ПО 
л кт('к) ЖЕ TOAVb СОуГМрБИЦЕК>.

.К2. '1^ пЕТк л'ктк oyrACAiETb rpii^b 

Ιΐρ^ΛΙΟΒΟΑ'ΙίΙΑΗΙΙΙΑ. Hb CE Γα(αΓΟλ)ε Λ№ W 

ατρΐωκωιιχκ cb ж ено к » χοτΐιιιιίΕΛ^ ieie . 

лц. ОучЕЦЈЕн HE4bCTHBbiA\b повЕл-кни- 

i£A\b. ко н бчн ии AWifLfk πο βµ ν 'ηη CO^Tb. 
.КИ. ΛίΑΗΙΙξΙΐΙ ИЖЕ Xp(li)cTlllAHH GblBLLlE. 

IIOTOA\b AXAHHJfkHCKAlA СТЕАрд|к>ЦЈЕ. ΜΑΗ 

TAKOBbllE СЕ'кдА10ЦЈЕ II NE 11р’кдА10ЦЈЕ ll^b 

KiiE'4EA\h. ко нбчн ии Avoyipk повинни 

COlfTb. II НЖЕ Bb CANO^b ИЛН Bb BOHHb- 
CTEk^b или Bb cbiiAMiqiiixb εογψε. 
ДЛиЖНН COlfTb ΠΕψΙΙ CE 1ЕДА KTO WT(h) 

llll^b lECTb TAKOBb. ΑψΕ ЖЕ О^вкд-квШЕН 

NE IlpfiAAAETb ΙΕΓΟ. ΑψΕ И ПрАВОВ'крНИ 

CCrtfTb. KOHb4HO\flO Μογκογ nOAbHA\O\fTb. 
.KA>. Л1АННХ'ки II 110 CA\pbTH ШБЛИЧА- 

10Tb CE. II IAKO ННКТ0ЖЕ H^b NE НАСлк" 
AiiTb wr(b) '4АВ’ктд. или ΗΕξΑ-

Β^ψΑΙΙΙΙΙΑ. ΑψΕ II CpOAbHlHJII БО^ДОуТК

24 Ακο k o  прими одбеглог роба. да га 
преда власнику уз оно друго такође. 
то јсст1 20 златиика. Колико га пак 
пута прп.ми. толико пута се увећава 
казна.
25 Против онога ко је зграбио неку 
и.мовинску ствар услед пожара или 
земљотреса и урушавања до.мова. или 
услед потонућа лађе; или против оно- 
га колукавством прима такве имовнн- 
ске ствари - (следи): до истека те го- 
динс. опоменут пред судија.ма. четво- 
роструко то да врати љсговом влас- 
нику, а двоструко после те године.
26 За пет година брише се грех прељу- 
бочинства. Али то кажемо за оне који 
су сагрешили са женом уз њено хтење. 
27 Они који поучавају безбожним 
догма.ма - крајњој муци подлежу.
28 Манихеји који постају хршпћани. 
потом поступају по манихејском (уче- 
њу); или. знајући за такве и не преда- 
јући их кнезовима - крајњој муци под- 
лежу. И они који су у достојанствима. 
или у војсци. или у зборницама. дужни 
су да се потруде да није неко од љих 
такав. Уколико пак. сазнавши. не 
предају га. било и правоверни да су. 
подвргавају се крајњој муци.
29 Манихеји се и по с.мрти изоблича- 
вају (тј. јавно осуђују). и нико од њих 
да не наследи по основу завештања 
или незавештања. било да сродници

2 едас т к ] оуддстк С Μ I г(о)с(поди)н0\· нема Patm. 205. Zepi I 3 с нема М 4 ^лдтникк. гр. 
νοµισµάτων I ΐΕΛίιιµιι] елиж ди  Хнл. 466 I 5 τοΛίιιµιιι] толнждн Хил. 466 6 На] Не грешка пнсара 
М. гр. Κατά I 7 илгкнша нема Palm. 205. Zepi I 8 дс а\о бк нема Palm. 205. Zepi 10 лкстнк*  нема М 
тако екп е нсма Хил. 466 I 10-11 h a\+j iiia нема Palm. 205. Zepi 11-12 кксполчЕ11<м.'Бшоу*  пр*кдк  
с о \'ДИ1ал\и . у Patm. 205. Zepi δίδοτε ή άγιογή I 12-13 г(о)с(под)ино\· кго ttesta Palm. 205. Zepi 13 
ЧЕТВорицЕ» Хил. 466 I 16 c e] cero Μ I 18-19 h o beaIiih k av k . rp. τά δόγµατα 19 комкчнин] 
конкЧАНии Р. ко н ачн Ти орт.-јез. црта Μ I 22 скв-кдЕЏЕ Хил. 466 ; 23 конлчн1и орт.-jei. црта М ! 
ко1њчн1Еи Хнл. 466 I 24 сдно\к. гр. άξίαις I 25 скн лии|Ј11\н. у гр. συστήµασιν 26-27 еда w t (b) 
ΙΙΙιΐχΚ 1«(тв) KTO ИНВ. Μ I ΐντ(κ) HH\h KTO IIHB. P I 28 HE Пр-ћдАК'Т C 29 КОНАЧНОу·» орт.-је3. 
црта Μ I 31 it нема C. rp. usta - και
1 Ум. ιιλ ιι како је и у Patm. 205 - είτε, овде одговара ήτοι како је у Zepi.
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прлвовкрнол^-. рл’<вк д^тни. нк вно- 

СИТк СЕ HAvkltHK Н\К KI1 IIA11JE СКрОВИЦЈЕ1.

2 вв ндше скровицЈЕ нема Patm. 205. Zepi I 4-5-Донотшдн-Цв] Α©ΤΜΐΑΐιΊιχκ, грешка писара С, дондти- 
ΐΛίι κχκ I’ М према Patm. 205. Zepi των δονατιστων 16 или, Patm. 205 ή. Zepi και! 9 тдко ж е] тдко ж де Ρ М. 
Хил. 466 9-10 ПОМДГД1ОШИИ C i 10 сввкдоуцЈЕИ Μ I 11 слоужЕЦЈЕи] слоужецЈЕИ ж е М. Patm. 205. Zepi οί 
υπηρέται. не.ма δέ ί 12 хр(и)стн|днд C I 16 кр^стшднинксккш Ρ I помислћ, гр. λογισµόν I 18 ,лг.] .лв. 
грешка писара Μ 119—20 кон чнкн С. Хил. 466 120 riOBHiiiih (једн.), y Palm. 205, Zepi ύπόκεινται (мн.) I 21 
.лд.Ј .дг. Μ ίσοι померене .лв. гл. I w t (k ) не.ма Хил. 466 I 23 идодол\к пожвршЕ. гр. Ούσαντες I 26 
•<дк!тд] ^дкец ј дшпд C I ж е нсма C. Palm. 205. Zepi I 28 по родо\' нема Patm. 205. Zepi 130 дд нема Ρ М 
■ О значењима им. скрлнци в. напрсд стр. 166. нап 3; стр. 61. нап. 3.
ликанв је rp. II.M. м. рода ό λίβανος. Назив је дрвета и смоле која се са њега убира и употребљава као 
тамјаи (од гр. τύ θυµίαµα) ча кађење при верским обреди.ма. јер јс пријатног мириса. Дрво расте на 
широком појасу од источне Азије до источне Лфрике.
Чин oupe.ui/Mi установљен јс Мојсијевим законом: „Свако мушко дијете кад му буде осам дана да се 

обрсзујс...·' (1. Мојс 17. 12). По том закону је н Хрнстос, пошто је из жидовског племена. обрезан у осмн 
даи. дооивши имс Исус (Дк 2. 21), што значи Сиасшиељ. Као Жидов и ап. Павле је обрезан. али као 
хршпћанин учи да је обрезан.е „абрезање срца духом а не словом...“ (Рм 2, 29): уп. 1. Кор 7.19: Кол 3, 11). 
' Овдс сс под KrtHiKTBovKTh (јсдн., а у ιρ. έλληνίώντες парт. мн.) подразумева држан.е древннх јелинских 

ZU4 (мнагобожачклх) обичаја и вере.

3 TkKkAXO во д-кти и\к прдвов^рнн ΕΟγψΕ 

ΒΛΓΛ'ΚνγΚ’ΤΒ И. ΤΑΚΟΒΑΙΑ ЖЕ И W до- 

ΗοτιιίΑίιΙχκ.

ft ,л. ТворЕн маин с кмк жрктвм. или по- 

ЧИТАИ НД0Л1Ј. НЛН КАДЕ H\'k. нли ли- 
BAllk2 СКЖ1ЦАИ ил\в. конвчнии повиннк

9 КСТК Λ\θγΐΐΊ1 ТАКОЖЕ ЛУОуЧЕТк СЕ II по- 

л\дг акч |ј ен нл\к II и свкдоуџЕ ιιχΒ. и 

СЛ0\'ЖЕ1|ЈЕИ ЖрТВАЛ\К.
12 .ΛΑ. ΠψΕ жидовннв хр(и)стпднинд рдвд 

IIAXkl. II кУБркжЕТК  ΙΕΓΟ. ДД WT(h)ck- 

κογτκ 1£Λ\θν ΓΛΛΒΟγ.

3

15 .лв. Πψε ж идо вииб дрк^нЕтк рд^врд- 
ТНТИ Хр(и)сТШД1ЊСКК1Н П0Л\111СЛК. глд- 

lilfkll Л\оуц’к ПОВИННк ЈЕСТВ.
18 ,лг. Иж е с п о д(о )бн вв  с е с (ве)т (д)г о  кр(к)- 

ЦЈЕНИГА. II ПАКк! КЛИ11кСТВ0у1ЕТк.  КОНк" 

ЧНШ ПОВИННк ИСТк Л\оуц’к.

4

21 .ЛД. От(к)сТ0ХПЛкШЕИ w t (b) прд- 

В0В'крКБ1№ B-kphl. И ИрЕТИЦИ БВ1ВШЕ. ИЛН 

ИДОЛОЛ\к ПОЖкрШЕ. или пожр^ти ко-

24 Л\СД' υ,ΉίψΑΒΙΙΙΕ CE. ΝΕ Λ\0Γ0γΤΚ ^ABlj- 

ЦЈАВАТН НИ ддровк ДА1АТИ. НИ Шт(к) 

'^дв ктд ЖЕ НИ WT(k) ΙΙΕ'^ΑΒ^ψΑΗΗΙΑ ΒΕΙζ-

27 ИЛХАТИ ЧТО НЕ Л\огоутк.

.ЛЕ. ОуБИВВШ. БкСХОДЕЦЈАГО ПО рОДО^ 

ИЛИ СХОДЕЦЈАГО. ИЛИ СрОДНИКА. ШГНЕВИ 
30 пр-кдднк ДА БО\'ДЕТк.

.ле. Рабб св-кдми. и πο λ \αγαιε н а вкс - 
ХкЈЦЈЕНШЕ г(оСПо)жДЕ СВОИ. ШГНЕА\к ДА 

33 СБЖЕЖЕТБ се.

и православни буду, изузев деце, ne-
ro се њихова имовина уноси у паше 
скровиште (тј. благајну)1. Једино дс- 
ца њихова. која су правоверна. њих 
наслеђују. Исто пак то (важи) и за 
донатијане.
30 Онај ко приноси јелипске жртве, 
или поштује идоле, или им пали ли- 
ван2 - подлеже крајњој муци. А исто 
тако се муче и они који им помажу и 
познају их и служе жртвама (тј. жр- 
твоприношењу).
31 Ако Жидов, имајући роба хрпшћа- 
нина и обреже  га - главу да му одсеку.3
32 Ако се Жидов дрзне да разврати 
(тј. исквари, изопачи) хришћанско 
расуђивање - подлеже обезглављењу.
33 Онај ко се удостојио светог крш- 
тења и опет јелинствује  - подлеже 
крајњој муци.

4

34 Они који су одступили од правове- 
рне (православне) вере и постали јере- 
тици, или идолима принели жртве, или 
обећали да ће некоме принети жртву - 
не могу завештавати ни дарове давати. 
нити пак могу из завештања. ни из 
незавештања, нешто узимати.
35 Онај ко убије усходећег по роду. 
или нисходећеГ, или сродника - пре- 
дан да буде огњу (тј. да се спали).
36 Роб који има сазнање и помаже у 
отмици своје господарке - огњем да 
се спали.



.л'/,. Ογιιε βιι пр1»ддк>т’ се рдви. иж е ие (!) 
пд животв г(оспод)ии τκοιιχΒ свецЈ- 

3 авше . и ти рдви л\оуче|ни дд н^доутк. 

fihIBIdIJOY г(о)с(поди)н<м1*.

1 ne грешка писара И; нема Р С М. Хнл. 466; Patin. 205. Zcpi 5 кго. Patin. 205 ιχΰτων (мн.); Zepi 
αύτοΰ (једн.) I 6 нд нк. Patm. 205 κατ’ αυτών (µ η .); Zepi κατ’ αύτοϋ (једн.) i 6-7 не стекоше ce] не 
ChTEKOyTh CE С I 7 И Αψε Же] ИЛИ Хил. 466 I 8 НЛИ κ] Η ΑψΕ НА Хн.1. 466 HpHKAlOMHTK с е] 
πρκΑογΜΗΤ с е Μ I 14 ΒκίχωψΑΚίι Μ 1 15 НЕижроучЕн«,-] ΗίαΈρογΗογ грешка писара С илн 
нЕшсроучЕНоу нсма Хил. 466 I в довоу] оудовоу Р С М 21 ткорнтк Хил. 466 22 тдковмлхк 1’ 
22-23 полхдгдкчрин С I 23 кл\оу. Palm. 205 τόϊς τοιούτοις (мн.); Zepi τώ τοιούτω (једн.) 1 25 лмво] 
ливо Хил. 466 I cui нема Patm. 205. Zepi I 26-27 wocbi дд ογρΐ»Φγτκ ηα\κ . ρινοκοπεισωσαν лнбо  
Хил. 466. Patm. 205. Zepil 28 λ κ ί ϊο ] ливо  Χιι.ι . 466 I 31-32 с вкде1|1ен Хил. 466 33 κοκ] коилхк Р 
Λΐοκο нема С I ливо Хил. 466 I 33-1 посц-кшЕННК имк] поси-кшЕниклчк Р

1елици же глдс(д) иго слмшдвше. или 

6 бшшии пд нк с‘в'ктк почоувшеи н е

стекоше се. дц ј е в до лм ј г и дџе ж е нд 
поути или в сел-k се приклкЈчитк се.

9 ,λ ϊι. Иж е оучитк вдрвдрм кордвле строи- 

ти. глдвнки л\оуцк п о вн н ј њ tecTb.

.лЧ>. Иж е ндшбд шдг о нд нк оуБИЕтк 
12 вкиегдд χοψΕΤΈ с алав w t (k ) н ег о оуви-

lEllb BbITH. БЕ’4 Bllllbl lECTb.

,Л\. ВвСХШ1|ЈД1О1|ЈЕИ женоу. ИЛИ WBpOy- 

15 ЧЕПОу. ИЛИ НЕкМБроуЧЕНОу. ИЛИ BAOBMf.
ΑψΕ Бл(д)гОрОДНА lECTb. ΑψΕ ЖЕ рДБД 

ΙΙΛΙΙ СВОБОЖДЕНА. ПАЧЕ ЖЕ ΑψΕ в(ого)вн 

18 ΕΟγΑΟγΤΚ ЖЕ1Љ1 WCB^qJEflbl. ΑψΕ и

CBOIO КТО а'БроуЧЕНИЦ8 EbCXLITHTL·. ΑψΕ 
ΟγΒΟ Cb иф0уЖИ1ЕЛ\К рЕКШЕ Cb Л\’ЧИ. ИЛИ 

21 Cb ApbKOAMII BbCXbiqJEHHIE CTBOpilTb 

TAKOBblll A\4EA\b A\O\f4HTb CE. ΠΟΛΧΑΓΑ" 
ΙΟψΕΙΙ ЖЕ ΙΕΛΧΟγ. ИАН СВ-ћдОуфЕИ. H ПО~ 

24 СЛОуЖИВШЕИ. ИЛИ ΒΟΛΕΙΟ ПОДМЕЛХШЕ. ИЛИ 
K0IE Л1ОБО IlOCIliiUJEHHie [ЖВЕДШЕ. CHI 

а.ч, БИ1ЕЛМ1 II Н шстрижени BM(A«fTb. Η ΗΟ~ 

27 Cbl ДА оур^жоутљ HA\b. ΑψΕ ЖЕ CB^Hb

ΚΟΙΕΓΟ Л1ОБО ХМрМрЖИГД ΒΕΕχΕΙψΕΙΙΙΙΙΕ 

СТВОрИШЕ. СТВОрШЕЛХОу MfEO BbCXbl" 
30 ψΕΗΙΙΙΕ ДА ОускчЕТА CE pOVflji. ПОЛХОГШЕН 

ЖЕ TAKOBblAXb HA BbCXbiqiEHHI€ И СВ^- 

ΑΟγψΕΗ. И ПОСЛОуЖИВШЕИ. IIАИ ВОЛЕК· 
33 ПОДМЕЛХШЕН. ИЛИ KOIE ЛК5БО ПОСП^ШЕНИК

37 Огњу се предају робови који про- 
тив живота својих господара кују за- 
веру. Да буду мучени убијеног госпо- 
дара и ти робови који. чувши његов 
глас или осетивши да против н»ега 
постоји завера. не притекоше (у по- 
моћ) било да се у дому. било пак и на 
путу или у пољу то догоднло.
38 Ко учи варваре да праве лађе 
подлеже обезглављењу.
39 Ко убије насрнулог на себе онда 
кад ће сам бити убијен од њега (тј. у 
самоодбрани) - без кривице је.
40 Они који отимају жену. било об- 
ручену или необручену. или удову: 
било да је блаГородна. било пак роби- 
ња или слободна. а особито ако жене 
буду посвећене (Богу); било да ко и 
своју обрученицу отме, ако је. дакле 
с оружјем. односно с мачем или с мо- 
ткама отмнцу починио - такав мачем 
да се казни. Они пак који су му пома- 
гали. или знали и послужили. или хо- 
тимично прихватили. или било које 
поспешење пружнли - ови he бити 
бијени и острижени. и носеве да им 
одсеку. Уколико ли без било каквог 
оружја починише от.мицу - ономе. 
дакле. који је починио отмицу да се 
одсеку руке, а онима који су таквима 
помагали у отмици. и знали. и послу- 
жпли или хотимично прихватили. 
или било које поспешење им пружи-
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ИЛ\к КкБЕДШЕИ. БНИЛМ1 II ПОСТрИЖЕН) 
Hkiihwi/h) пркд-клк и<кгнднн воудоутк.

3 .AIA. ilqii КТО ДОЛМЧЕДМцЈ нли рдвк. W 

кинк КАЕВЕЦИТк НД г(о)с(поди)нд CKOIE- 

ГО. ДД ^'сккоуТБ ЕЛ\Н ΓΛΛΒβγ. испрл-

(1 КЛЕНМ.' БКНИПОу НД ЛЕЖЕ1|1ЕЛ\Оу w k aebe- 

ΤΛΙΙΙΙΚ'. II СВОБОЖДЕНМИ BHHttf НАВОДЕ IIA 
СВОБОДИВШАГС*  И. ИЛИ НА НДСД-кдННКД ΙΕΓΟ.

1 пострнжЕлхи Μ I 2 β^κ γιιαιιιι] дд ιγ^γιιαη ιι С I 5 дд... глдкоу, у гр. άποτεµνέσύω I оусккоутк] 
ογϊΙκΗογτι» Μ 16 h a ЛЕЖЕЦЈоумоу С. у Palm. 205. Zepi έπϊ καθοσιώσει 17 свовождЕнии] свокго ж е  
дни грешка писара Р I ндко де нема С I 8 с ко бо дн кшдг о и . у Patin. 205. Zepi τω πάτρωνι I 10 
дол\дч£дкц11 С I 14 IAKO п о д(о )бн о ] ιακο н еп о до бн о  грешка писара С. у Palm. 205, Zepi ώς εΐκός I 
16-1/ Βκ-^Β-ΙιψΕΗΗίΑ. гр. παραγγελίας ί 20 свкд-ктЕлнствк] вв <вкд(-к)тЕлвств-к С I 20-21 
повксти д-ккцЈд. у гр. συντυγχάνοντα I 24-25 вк... грАдолхв. у гр. έν προαστείοις I 25 влдств 
кств. у гр. είναι άδειαν I 26-27 никокк] н н ико е Хил . 466 I 28-29 того wBp kipETh] оврЕфетв 
того ima. Хил. 466 I 30 три] .г. С. испред три у Patm. 205. Zepi ούκ έλαττον I 31-33 илшж е... 
k k e'4°Y нема Μ I 33 npdiAATi] ιι пркддти Μ I c ei o  нема Patm. 205. Zepi
Им. Д0л\дчедкц к  - домачедац (ι р. ό οίκειακός) има неколико значења: а)рођак, ближњи који 
припада једној породици: б) слуга који се сматра члано.м куће, односно породпце којој припада. 
јер је рођен и васлитан у њој: в ј  близак. ilpujuiTie.b: г) урођеник, домородац.

9 ТОуЖДЕ ПОДКИЛХЕТК моукоу. 1АКОЖЕ 

рАБИ И ДОЛХАЧЕДЦН.
,Л\К. ИЖЕ 11ркл1ОБОдк|А Cb CBOIEK» ЖЕНОКЈ 

12 СПЛЕТША СЕ '4АСТДКК. А1|ЈЕ ПрИКЛ1ОЧИТк СЕ 

lEAVOV Мј-ЕИТИ ИГО. HEIIOBHH Hk IECTK ΙΛΚΟ 
ОуБИИЦА. ДЦЈЕ | ЖЕ КТО 1АКО П0д(о )бНО 

15 ОДрНТБ н-ккокго πο ε λ\4ιατ ιι с е χΟΤΕψΑ 

ц-клол^дрик» ЖЕНБ1 СБО1Е1Е. II Bb^B*kipE - 

ΙΙΙ1ΙΑ трш IIHCAHHIEA\b IlOCAETb К HEAXMf. 
18 ИЛ\0\'ЏА СВ-кд-ктЕЛБСТВД Л\оужк досто-

B-kpiibixb. ii по Ήχκ τρεχκ πικΑίιιιχκ 

ск^дктЕлкстк'!;. wfipdiqjETb ιε γο ιιο βΊϊ- 

21 СТИ Д-кнЈЦЈА Ch CBOIEIO ЖЕ110КЈ. ΑψΕ оуво

Bb CBOIEAlb ДОЛХОу. ИЛИ Б ДОЛ\Оу ЖЕ11Б1 
ТОК. ИЛИ В дол\оу ПрклКЈБОД^ИА. или 

24 Bb ПИрЕНИИ. ИЛИ Bb AvkcTtxb εογψιιιχκ 

пр’кдк rpAAOAXb. ВЛДСТБ KCTb Л\фуЖЕВИ 

СВОИЛ\А рО\'КДЛ\Д ТАК0ВАГО ОуБИТИ. ||Ц- 
27 КОК№ ЖЕ Б*кдБ1  ТОГО рАДИ IIE ΒΟΙΕψΟγ СЕ.

ΑψΕ ЖЕ HA ИII 0Mb A\iiCTii ТОГО WBp'k~ 

ЦЈЕТк Cb CBOIEIO ЖЕН010 БЕскдоуЈОЦЈА. 
30 НЛИ Bb Up(b>K(b)BH. ДД ПрГЦОВЕТк три

IlOCAOyXhl ДОСТОВ-kpilhl. ИАМ1ЖЕ покдуд- 

ТИ ВКуЛ\ОЖЕТК ΙΑΚΟ ТОГО WfipiiTE Ch 

33 CBOIEIO ЖЕН010. КНЦОу Пр^ДАТ! СЕГО W 

ли бнјени и остриженп. ван из обла- 
сти изгнани да буду.
41 Ако ко-слуга1 пли роб, кривично 
клевеће против свога господара, да 
му одсеку главу; оправдан да будс за 
основану клевету. И слободан, који 
наводи злочин против онога који га 
је ослободио. или против њсговог на- 
следника, исту казну да поднесе, као 
робови и слуге.
42 Онај ко прељубника са својом же- 
ном сплетена затекне, ако му сс до- 
годи да га убије - није крпв као уби- 
ца. Ако пак ко основано посумња на 
некога да хоће да се подсмехне (тј. 
наруга) целомудрености своје жене. 
и пошаље к њему три писана обаве- 
штења која садрже сведочанства ве- 
родостојних мужева, па се после тих 
трију писаних сведочанстава нађе 
(затекне) да разговара са својом же- 
ном. било наравно у свом дому. или у 
дому те жене, или у дому npea>y6iiii- 
ка, или у крчми. илп у местима која 
су пред градом (тј. предграђима) - 
дозвољено је мужу да својим рукама 
таквога убије, не бојећи се пак ника- 
кве опасности због тога. А уколико 
на другом месту нађе (затекне) тога 
да разговара са својом женом, или у 
цркви - да дозове три веродостојна 
сведока помоћу којих може доказати 
да је тога затекао са својом женом.
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ΒΙΙΙΙΑχΐ» ИСТЕ'4А101|1ЕЛ\0У·. Τ0Λ\0γ ЖЕ исти- 
11010 СккдоуЦЈФ^. || πο трии писднии 

3 СвкдктЕЛВСТвк. с τ ακ ο κο ιο ж ено к » τ ο - 

γο WfipiiT'lUA се. ТАКОВАГО Ογκο ΙΑΚΟ 

Wt (|») СЕГО TbKbMO ПрклКЈБОД^ИСТВА 

6 iillirk ΙΙΟΚΠΙΙΪΙΑ COVl|JA моучити. НИ1ЕДИ- 

полхоу ЖЕ инолчоу ΙΙΕ ΒΙ^ΙΚΚΑΙΕΛΙΟγ Olf- 

ΚΑίζΑΗΙΙΙΟ. BAACTb ЖЕ ICCTb Л\О\'ЖЕВИ.

9 1ДКО Д1ЈЈЕ χοψετκ НД CBOIO ЖЕНО\' глд- 
(г ОЛа)тИ. II ΠΟ ίζΛΚΟΙΙΟΛΜ» киноу- НДНЕСТИ 

ΙΙΑ 1110.
12 .глг. Женд w t (0 л\оужд Cb своили» 

рдКОЛМч lipkAlOGliI створши. САЛ\А O\fGO 

БНКЛ\А II Ц.’СТрИЖЕНД НОСА Ογρ'^ΑΗΠΙΕ 
15 npilllAXETb. ЈЦГОНИЛХД ЖЕ И Wt (l ) ГрДДД

Bb ИЕЛМ1ЖЕ ЖИВЕТћ. И ВСЕГО СВ01ЕГ0 
и’т(11)пДДЕТК ИЛгкнИ1Д. pAGb ж е створи- 

18 BMI С IIEIO lipiiAIOGbl A\4EA\b Λ\θγ4ΗΤ’ СЕ.

,а\д . Женд н е ιΐΛίογψιι лхоужд И Cb 
CBOIIAXb pAGOAXb СЛ\'кшА10ЦЈИ СЕ. ДЦЈЕ 

21 ΟγΒΟ ΙΙΕ ΠΛΙΟγψΗ дНктИИ CE CTBOpiiTb.

БИ1ЕПА II ШСТрИЖЕНА ДА Б0\'ДЕТБ. II 

TAKOBblli pAGb GlilEHb II ШСТрИЖЕИВ ДД 
24 нроддств CE. И ц-кнд ΙΕΓΟ Bb ц(-к)с(д)- 

p(iic)b*oiE  ΕκροΒίψε дд внгсгтв се. Αψε 

ЖЕ ΙΙΑΙΟγίµΐ | Д’кти CE CTBOpiiTb. II HAVk- 

27 IIIIIE IEIE BCE ΠΟ r(oCIIOA)bCKOA\OY и'БрАг40\'

A^TEAXb НЕ1ЦЛ\+1Н’Н0 ДА \pAHHTb ce. 

потр-кв! 1ЕДИН0И ογ ιιειε npkGbiBAioqm. 

30 II U'kllA жг проддндго рЛБА дктЕлхв 

npiIXOAIITb.
.AVE. IIpiAIOGOA-kll GIIIEAMI 11 кУСТрИЖЕНИ 

33 IIOCA Ογρ+ιϊζΑΝΙΙΐε lipilKAXAlOTb. ХОДАТАИ 

да преда тога кнезу који испитује за 
кривице. Кад тај кнсз сазна истину 
после три писана сведочанства да 
се онај нашао са таквом женом. так- 
вога. дакле. као одговорна само због 
те кривице прељубочинства казнич и. 
не тражећи пак ниједан други доказ. 
а мужу се дозвољава. уколико xohe. 
своју жсну да оптужи и по законима 
изнесе кривицу против ње.

43 Жена удата. која са својим робом 
почини прељубу та. дакле. бијена и 
острижена да се подвргне одсецању 
носа; изгнана пак из града у којем 
живи. лншава се и све своје имовинс. 
а роб који је с њо.м починио прељубу 
- мачем се кажњава.
44 Жена која не.ма мужа и смеиш се 
са својим робом. уколико. дакле. не- 
мајући децу то учини. бијена и остри- 
жена да буде. а такав роб. бијен и 
острпжен да се прода и цена његова 
у царско скровитте (тј. благајну) да 
се унесе. Уколико пак имајући децу 
то учини - и сва њена имовина према 
начину власништва неотуђиво да се 
деци чува. јсдино коришћсње остаје 
н»ој, и цена проданог роба деци при- 
пада.

45 Прељубочинци - бијени и остри- 
жени подвргавају се одсецању носа.

1 ιΐ£ΤΕ'<ΑΐοιµοΛ\ογ Хил. 466 I толкд*  ж е] тол\оу?кдо Р М. у Ранп. 205. Zepi έκτΐνον δί’ 2 трин] ,Γ. 
С I 3-4 того нема М; Patm. 205. Zepi нма - τον τοιοΰτον I 5 тккклко] тдкмо орт.-јез. црта М 6 
л\оучитн. гр. τιµωρεΐσΰαι I 7 ж е нема Хил. 466 I ум. н е кк'<нскдкл\су] н е вк^искакмо Р М. у Palm. 
205. Zepi ζητουµένης I 9-10 глд(голд)тн. гр. κατηγορεϊν : 10 н анес ти ] ндвес тн Р С. kIc t h М. \ 
Palm. 205, Zepi έπεςιέναι I 14 носд] н носд Р I 15-16 нфонили... ж ибет к . у Patm. 205. Zepi 
άπελαυνοµένη δε και τής πολιτείας 115 ιι нема Patm. 205. Zepi има - καϊ I 21 οχεο] во Ρ I оуво нема 
М. Patm. 205. Zepi нма - µέν I 24 ц4нд] цкннд грешка писара Р 1 24-25 кк... k iiec et k c e. у Patm. 
205, Zepi само: εϊσκοµιζέσύω I ц(д)р(в)скок Р М. Хил. 466 I 25 дц ј е] Αψε лн Хил. 466 26 и нема 
Р. Patm. 205. Zepi има - και I 27 κκ] кго грешка писара С. гр. αύτής бс е нема Хил. 466 28 
ιΐΕΐιχΛνΙϊΐι'ιιο. гр. άνεκποιήτως
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ж е и слоугм тдковол\оу (п е)чес ти к > 

БЕ1КП1Е. БНКНИ II ШСТрИЖЕНН wr(hll)- 

3 ноудк ДД ИЖДЕНОут’ СЕ.

,Л\?. 11ЖЕ СОуДНИНОЛ\К СО^ДОЛУЕ. или про-

ШЕНИКА\К СОуПКрНИКД. КЛБНЕТ’ CE Bh
6 цр(к)к(|»)ви пр(к)ч(и)стдго 1ев(а)н г (е)-

ЛИ1Л ПрИКАСАК CE. II Д1|1Е ПОТОЛМ» ΚΛΕ-
ΒΕΤΕ СЕ И ШБЛИЧЕНЕ БОуДЕТЕ. ДД ΟγρΊί-

9 жоутЕ ΐΕΛ\ογ ιε^ε ικ ε . то ж е ii w свкд^-

ТЕЛЕ\Е TBOpiITh СЕ.

.АЦ. БрДТЕ НД врдтд ΒΕΑΙΙΚΕΙ ΒΙΙΙΙΕΙ НЕ 

12 Л\ОЖЕТЕ ДВНГНОГТИ. ПОНЕЖЕ II НЕ О\[С~ 

АЕИИДНЕ БОуДЕТК. II И'<ЕГНДНИК> ПОВИННЕ 

истк.
15 .Л\И. ВеС\ЕИ|ЈД1£ '4ЕЛ\(в)лК> ЧО^ЖДСЛј*.  или 

пр^клдгди пр-кдклм. соктоупЕ bec ^ei- 

ц ј ен о« дд ц 'т (е)ддс те .

18 .л^е·. Πψε II св-кнЕ соудннд и»т(0рЕ- 

ЧЕНН1Д. Wt (k)h A\ETE КТО нккогк» ВЕЦЈЕ. 

Д1|1Е OVF.O CBOIE ил\оу КСТЕ \Ут(к)пД-

21 ддкте г (о с п о д)ес твд к г о . дц ј е ж е чоу- 

ж де . дд бддс те г (о )с (пфди)нм ( иго то 

ИСТОК II ц-кно^- ΙΕΓΟ.

24 .ii. ПоТр^БОВДВШИ КОНМ ДО ОурЕЧЕНДГО 

Η^ΐΚΟΙΕΓΟ AktCTA. ДЦ1Е ЖЕ Пр'кл\ИНЕТЕ 

Мј-рЕЧЕНОК ТО AkicTO. II 110 ηρΐΛ0γ4ΑΚ>

27 БОуДЕТЕ КОНЕКИ Вр^ЈДЕ ИЛИ СЛ\рЕТЕ. ТЕ 

СЛОВО ДД КЕ^ДДСТЕ. II г(о)с(поди)нд ко- 

НЕВН GEC ПДГОуВЕЈ ДД ОуСТрОИТЕ. ДЦЈЕ ЖЕ
30 OVBO до 0νρΕ4ΕΙΙΑΓ0 Л\"ксТД BpiiAL· БО\'~ 

ДЕТЕ КОНЕВИ ИЛИ СЛкрЕТЕ. ПОТр-кБОВД- 

ВЕ1И БЕС ПДКОСТИ СЕБЛК»ДЕТЕ СЕ. ДЦЈЕ ТЕК“
33 Л\О ΙΙΕ Wt (e) НЕБр'кЖЕНИ1Д или з ј ло д^и-

Посредници и они којп су постали 
слуге таквом бешчашћу - бијени и 
острижени, заувек да сс изгнају.
46 Онај ко се судском одлуком или 
(на) тражење супарника заклиње у 
цркви. дотичући се пречистог Јеван- 
ђеља, па ако потом, пошто се закуне, 
буде и разобличен - да му се одсечс 
језик. Исто се тако поступа и са све- 
доцима.
47 Брат против брата не може да по- 
крене велику оптужбу пошто ни са- 
слушан неће бити и изгнанству се 
подвргава.
48 Онај ко отима туђу земл,у пли по- 
мера међе - двоструко отетог да 
врати.
49 Ако ко без судске одлуке одузме 
неку ствар - ако му је, дакле, својина, 
лишава се власништва над њом, а 
ако је туђа. да врати њеном власнику 
исто то и цену његову.

50 Онај ко је потребовао коња до нс- 
ког договореног места. уколико пак 
премаши то уговорено место. и слу- 
чајно се догоди да коњ буде повре- 
ђен или усмрћен, тај да образложи п 
власника коња да обештети. Уко- 
лико пак (на путу) до уговореног ме- 
ста буде повреда или смрт коња, онај 
који је потребовао сачуваће се без 
штете само ако због немарности или

1 (н е)ч 11Ст и !0 конј. прсма Р С М, Хил. 466. Palm. 205. Zepi τώ άσεβήµατι I 2 би кми Ρ С I 2-3 
и,т(|1и)н«1'ДЕ нема С 14 соудииномћ соудолкк. гр. δικαστικής ψήφου I 7 прикдсдкт се Μ 19 κ αιο ι- 
грешком писара поновљено у С I то ж е] тожде Р С М, Хил. 466; Patin. 205. Zepi τό αυτό I 9-10 
caiAliTErtiaxk Ρ. С8-кд(1)тЕлннхк С I 11 винм, гр. έγκληµα I 15 чоужд«х нема Palm. 205. Zepi I 16 
скгоуБк Ρ Μ I СКГ8Б0 Хил. 466 I 18-19 с^динд и'т(н)рЕЧЕншд. у Palm. 205. Zepi δικαστικής 
άποφάσεως I 19 шт^идитк] н и’т(к)им-ктк Μ I н кко» Ρ I 20-21 а'т(к)пддЕТк С I 22 Вкддстк) 
ддстк Ρ I 22-23 то исток. у Patm. 205. Zepi αύτό τό πρα^µα I 24 оурЕЧЕНд Μ I 25 пр-клчинЕтк] 
пр4м1нитк Μ. y Palm. 205. Zepi ΰπερβιβάσας I 29 бес  ΠΛΓογΒω] бес идко с ти  М. у Patm. 205. Zepi 
τό άζήµιον i дц ј е] дц ј е аи Хил . 466 I ж е не.ма С | 31 дц ј е] дц ј е лн Хил. 466
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CTBOMb KOIUBH СТВОрИАВ KOVAETh 
стр(л)ств.

• HA. ίζ ATBOptlBhlH чгсжде ШВЦЕ ИЛИ HII0V 
κοτορογιο εκοτκιιογ.1 и скоудоток» НИЦЈЕ 

0\лЛ\0рИВ6. ИЛИ ИНАКО ΚΑΚΟ OVGIIBh. 
COyrOlfGK \Ут(к)дАТИ МСО^ЖДАКТВ ce.

.ΙΪΒ. Κθ'4ΛΟΛ\Κ ИЛИ BOAOMb. или ко- 

шел\к . или вепрелхк. или иеН<л\к ц-к- 

К1»1Л\11 швчетомк2 скшкдшелх се. Αίµε 

ογκο прк|во1е ндшкдк н а дроугкпе оуви- 

ιειικ воудетк w t (k ) ιιιιχκ нли npoGO- 

денк, εεΓ< imiibi ιεετκ о^бившаг о г(о)с- 

(поди)нк. Αψε ?κε ндшкдк npbBOie оуви- 

ΐετκ. IlOBHHHb BbIBAKTb г(о)с(поди)н1» 

ογοιίΒίΒΑΓΟ. да нли животиноу WT(b)~ 

ДАСТ11 г(о)с(поди)ноу ΟγΒΜίεΐΙΑΓΟ. или 

BecHAKOCTbHOie ιεΛ\ογ да о^строитк.

.нг. Иже Bb ετΑΗοχκ и Bb ιΐΛκκοχκ н а  

воисцк κρΑΑογψειε. Αψε оуво шроужик 

оукрддоутк со^рово noBeAdiBAieAXb вити 
ιε. Αίµε >κε что ωτ(κ) гдрвлишкк.3 ρεκιιιε 

конБ. или Μψε или w c m. тако вмилх к  
ρογψΐ; ογείµΑτιι.

.НД. бж-ε Bb KOI8A\b Л1ОБО ГрАД-k крд- 

ΑογψΗΛ^. 1гдино1о оуво εε створшил\к 
IIOBeA'liBAfcA\b. Αψε бо г ати η с во бо дн и  

coyTb. дд в^^врдтивше оукрАдено1е. и 

εογΓογΒίψειο толикождг дд вдддгтж. 
тдт Боу пр^трвггквикмогр. Αψε жг ογ- 

БО^И COyTb се створнии. БИКМИ ДА иж- 

деноутв εε. Αψε жг ιιε кдинок» Hb л\но- 
ΓΑψΙΙ в тдтвк ιετιι Боурдоутк ρογκΗ 

HA\b ДА Ντ(0ε1κθγΊΈ εε.

злодејства иије изазвао кон.у стра- 
дање.
51 Онај ко је затворио туђе овце или 
неку другу скотину1 и оскудицом хра- 
не у.морно, или нскако другачије 
убио - осуђује се да двоструко врати. 
52 Кад се овнови или волови или ко- 
н>и или вепрови или друга нека брав- 
чад2 слегну. уколико. дакле. оно које 
најпре насрнувши на друге буде уби- 
јено или прободено од њих. без кри- 
вицс је власник убојице. а ако убије 
оно које је најпре насрнуло. власник 
убојице бива одговоран или да вра- 
ти животиљу власнику убијеног. или 
да му обештећење надокнади.

53 Они који у рату краду по насељи- 
ма и по пуковима (војним одредима). 
ако. дакле украду оружје, заповеда- 
мо да их сурово бију. а ако ипак што 
од јармника'. односно коња. мазгу 
или магаре (украду) - таквима одсе- 
цати рукс.
54 Они који у било којем граду кра- 
ду. учинивши то једном. прописује.мо 
- ако су богати и слободни. враћају- 
ћи украдено. претрпелом крађу дво- 
струко да дају. а ако су убоги они ко- 
ји су то починпли. бијени да се изгна- 
ју, ако пак не једном веИ много пута 
буду ухваћени у крађи - руке да им сс 
одсеку.

1-2 Боудетн створилк инв. Хил. 466 I 3-4 н аи ... скотнноу нема Patm. 205. Zepi 5 µ έ ηβε ] 
oyrt\opiiBh M. y Patm. 205, Zepi άνελών I 6 ичоужддит c e Μ I 15 оуБившдго] л-вившаг с - и  C I жнв- 
οτιιογ (!) C I 17 ογετροιιτιι Ρ I 18 ум. вк с тан о х к и βκ πι\βκ ο\κ . y Patm. 2(b έν φωσάτω. Zepi t v 
φωσσάτω I и] илн C 118-19 на вонсц! нема C ι 19 крлдоцтк Ρ Μ I 20 сукрлд^ткЈ крддл‘тк Р М. 
Patm.20.5,ZepiнемаIικ >βε λ£βλ κ α\κ .προστάττοµεν 121 дц ј е] аци лиХил.466'21-22ρεκιιιε... w c ae 
нема Patm. 205, Zepi I 22 Λ\κψΕ Ρ C Μ I 24 6ж е] Иж ч  Ρ Μ 1 λ κ ·βο ] либо  Χιι.ί . 466 I 26 новЕл квдклхк. 
Οεσπίζοµεν I 27 иза соутк, y Patm. 205, Zepi слсди: πρύς τη άποκαταστάσει του κλαπεντος 28 
вдадкт к  Хнл. 466129 пр^трмгквшолх« Χιι.ί. 466 I Αψε] дци лн Хил. 466 I 31-32 ллнитАЖДи Χιι.ί. 
466 132 Боудоутк] Βκιιιιε Хнл. 466 I 33 ип-^сккоутк οε] ογίίκογτ c e P C Μ

1 Објашњење за им. скот и скотина в. напред стр. 2. нап. 1.
2 швча не значи само овца. нето н прав, што је оншти назнв за врсту it.nt грло неке стоке. а 
посебно за овцу и козу.
’ Им. гдрвлшикк (гр. τό ύποζύγιον) озпачава uieLiehy марву која се уире.же илн viap.u.byje у јарам 
(во. крава). као η ону којо.м се дизгпнама управља (коњ. мазга. магарац).
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.Hf. Тдтнвд рдвд г(о)с(|1ОДн)нк. клн II 

ВЕС IIATOyShl ДД CTBOpiITh ШКрАДЕНИЕ 

ПОДкКМШДГО. Ι1ΛΙΙ ΑψΕ IIE χΟψΕΤΒ СЕГО 

сткорнти. рДБА ВБ CKpblllEHOIE ШБЛДДД- 
IIIIIE ДА пркдДСТВ ШКрДДЕНИК ПОНЕСкШЕ- 

A\Mf.
.нг. Чо»[ЖДД1А СТАДД Шт(к)гОНЕфЕИ. 

КДИНОК» «fBO СЕ СТБОрШЕ ВИ1ЕНИ ДА ΕΟψ- 
ДМ('Тк. BTOpOIE ЖЕ СБДкгАВШЕ WT^h) 

пр*кд'клд  ДД ИЖДЕНОуТк СЕ. Αψε ЖЕ и 

ТрЕТИЦЕК» ννΕρ^ψΟγΤΈ CE ΙΙΑ ΤΑΚΟΒΟΙΕ 

ДркХНС^ВШЕ ДА и’т(к)сћкоуТк HA\b ρθγ~ 

Khl. 1АБ'к ЖЕ lECTb 1ДКО и’т(в)гНДНО1£ ИЛ\11 

СТАДО. OV СВО1ЕГО г(ф)с(пОДи)нА ПДКЕ! ДА

1 Тдтивд] Тдтивддго С I 2 ιίΑτογΕω] пдкости С I 5-6 п о нес шо а\к Хил . 466 I 8 сткоршеи С I 9 
CKAjkiaBUJi] cbTBopiuE Μ I скл-кддвшЕ Хил. 466 I 9-10 w t (b) пр-кд-клд нема Palm. 20з, Zcpi I 10 
пр(4)д1лн Р i дц ј еЈ дц ј е аи  Хил . 466 I ж е нема Р, гр. има — δέ I 16 лхрктвршк (!) грешка писара И- 
треба: л\рвтЕвик као у Р С М. Хил. 466 I 18 дкни Хил. 466 I 19 и нема Μ I 21 дц ј е] дше ли  Хил’ 
466 22 ογκρΑΑΒ С I 22-23 βϊε ιιβ Хил. 466 I 25-26 и'т(в) нкк нема Palm. 205, Zepi I 27 ум. ik eh l i v  
Patm. 205, Zepi δέ (= ж е) 128 ж е не.ма P 128-29 дд ндкдж ет с е и '<л\1пж  ин в . Хил. 466 129 дд цДКд- 
ж етв с е . гр. σωφρονιζέσΰω | 30 ίϊιµε] Πµιε ли Хил. 466
1 Објашњење о то.ме шта значи гл. им. у мн. »цм1н амд (гр. άλλακτών) дато јс на белини испод 
гекста: ΗξΛ\ΪΗΑ ВБО КСТВ. КГДД IiptBhl lillBb npliCTAHETh. И НДЧНЕТК вити вторш. II II
τρετίΐΐ. И ТОГО ЧЕТВркТМИ. ТДК0ЖЕ II ВСИ 110 рЕД« H^AlillET1 СЕ ДО ДВ010НДДЕСЕТЕ. ΙΙΛΗ Д0 ШЕСТИ1 
Ову Гмсу има С (такође на доњој белнни. л. 302) и М. али на горљој белини. стр 289). a Р не.ма' 
Варијан ге: ум. и τρετιιι. у С вити трЕтин I и того чгтврктми не.ма С I тдко ж е] тдко ж де С Μ I по 
pE.\>s нема Превод: Измена^Је. дакле, кад први који бије пресшане, и почне да бије други, ц измени 
и lupehii. и шога (л ч.мсни) чешвриш, и сви се по реду измене до дванаест или до meciTi.
• Palm. 205, наставак гл. 59.

ПОСТДВЕТВ.
.1Ц. ИЖЕ A\pbTHpbII£ (!) Bb ΓρΟβΙίχΒ 
СБЛЛЧЕТ’ ДД и'т(к)с^КОут’ CE pMfKbl Ιΐχΐι. 

.НИ. ИЖЕ Bb WATAph Bb д(0НЕ ИЛИ В 

НОЦЈИ БКХОДЕ. И WT(h) Εογψπχκ Β IIEAXb 

Св(е)цЈЕНШ ц-кчто ΟγΚρΑΑΑΙΕ. ДА WCA^- 

ПИТ’ СЕ. ΑψΕ ЖЕ ВН^ ШЛ‘ТАрГА WT^b) 

HHblK Цр(в)к(к)вЕ ОХКрАДЕТк ЧТО. БИ~ 

iErt\L· и шстрижЕНк w t (h) np-kA^Ab ДД 

НЖДЕНЕТК СЕ.

.!!❖. Илгк« ЖЕНОу*  и Блоудн ТВОрЕ urr(b) 
НКИ. ДВ-клМНДДЕСЕТЕ ΙΗζΑχίΐΙΑΛΜ1 ДД НДКД-

ЖЕТк CE. II НЕ ИЛЧК1И ЖЕШ. И В TAKOBblH 
ЖЕ ΓρϋχΕ ВПАДД1Е. ШЕСТИКЈ H^Axtllb ДД 

НДКАЖЕТЕ СЕ.
.£.2 Πψε OVBO ЖЕНО^ ИЛ5К1И. И Cb CB0IEK3 

рДБОК» CAvklllAHTb СЕ. ΠΟ^ΗΑΗΟγ GblBUIOy 

Α^ΛΟγ. Tb oyso BlllEAXb ДА IIAKA/KETb CE. 

A\"kCTA ЖЕ ТОГО KHE’4 BbClipillEA\b рДБОу.

55 Господар роба лопова - или he да 
обештети претрпелог крађу или, ако 
неће το да учини, роба у потпуну 
власт да преда прстрпелом крађу.

56 Они који одводе туђа стада, ако 
једном даклс то учинише - бијени да 
буду; а ако су по други пут (то) учи- 
нили - да се прогнају из области; уко- 
лико се пак и по трећи пут нађу да су 
се на тако нешто дрзнули - руке да 
им се одсеку. Разуме се, стадо које су 
одвели - да га свом власнпку васпо- 
ставе.
57 Онима који мртве у гробови.ма 
свлаче - руке да се одсеку.
58 Онај ко дању или ноћу улази у 
олтар и од постојећих у њему свеш- 
тених (ствари) нешто украдс - да се 
ослепи. Уколпко пак ван олтара, из 
друге цркве нешто украде - бијен и 
острижен да се прогна из областл.

59 Онај ко има жену и твори блуд на- 
спрам ње - са дванаест измена1 (оних 
који батинају) да се уразуми; и онај 
ко нема жену а упадне у такав грех - 
са шест измена да се уразуми.
602 Ако, дакле, онај ко има жену и 
смеша се са својом робињом, кад де- 
ло постане познато - тај бијен да се 
уразуми, а кнез тога места, узевши



Bb ΙΙΙΙΟγίΟ ШБАДСТК ДД ПрОДДСТВ. и 
цк||Д ΙΕΙΕ Bb 4ECTb ЛКЈДВСКДГО СКрОЕИ1|Јд' 

3 дд вн ес етв с е .

.*Гд.  Cb чоуждек» рДБОКЈ ВЛОуДК ТВОр- 

EII. Д1|1Е оуво lECTb BOPATb. ДД ВДДСТВ 
6 '<д rp-k^b г(о)с(поди)ноу рдвм .лг. ^лд- 

TIIHKb.2 ДЦЈЕ ЖЕ OlfBOrb lECTb. ДД БОуДЕТВ 

BMiEiib. ii ieah k o  мо ж етв προτιικογ Avkpl 

9 . лг. '^лдтникк дд вддстк.
.§в. Иж е С ЧрКН0рИ'4ИЦДЛМ13 или с с в(е)- 

1|ЈЕ1111В1Л\И α(4)βλ λµ ι стоудк4 д4к )ЦЈЕ 

12 1ДКО НЕк кстк х(ри)с(то)в-к цр(в)к(в)ви 

роугд|ф1[ЈЕ с е . носд ογρ-ЦАнIIк дд при- 

ιΐΛ\ογτκ. ТИИ ЖЕ II чрвнор|цнцЕ или с в(е)- 

15 ψειΓιΐΗΐΐΕ д(-к)ви. с н имиж е тии рд-

СТЛИШЕ СЕ.
.$’.5 ИЖЕ CBOIO ΚΟγΛΧΟγ IIA\EHEA\b БрДКД 

18 I10IIA\ETb. или (и)ндко HAbTbCKbl спл-к- 

TAIETb CE С IIIEI0. KMfflMO ШБ^МД НОСД ДД 

!’љ, OlfpiwKSTh. II ιλ βΊι ж е lECTb гдко прк- 

21 К'к|Е рДСП01[СТИТА СЕ. ДЦЈЕ ЖЕ ΟγΒΟ Wt (0 

моужд с κογΛχοιο се створитв. ка '{н в  

OlfBO ТДКОВОуЖЕ ПрИИЛХЕТД. К СИЛ\ ЖЕ II 

24 Б1ПЕНД БО^ДЕТД.
,§д.6 Иж е riplirtiOBOAliiAHiiE τΒορειµογ 

СБ610 ЖЕНОу Св1хДВ1И. II и.’т(в)пО1[ЦЈА1ЕТК 

27 1611. EI1I£A\L· ДД ИЖДЕНЕТК СЕ. ПрклКЈБО- 

Д’к|ЕБН ЖЕ II 11ркл1ОБОдк|1ЦН носк дд 

О^ркжЕТВ СЕ.
30 .£Ге.7 ИЖЕ Cb д(-к)вО10 WTpOKOBHIJEIO сл^- 

CIITb CE. TOIE O\fBO H'4BOAEHIil£A\b. НЕ βΪ“ 

доуцЈелч ж е p©AHTEAEA\b д'клд. оувкдк-

33 ноу ЖЕ BblBUJMf СЕЛХОу. ДЦЈЕ О\'БО ξΟ"

робињу. у другу област да је прода и 
њену цену да унесе у део јавног 
скровииипа{ (тј. бдагајне).
61 Онај ко са туђо.м робињом почини 
блуд ако је богат за грех да влас- 
нику робиње да 36 златника2. а ако је 
убог - бијен да буде и колико може 
наспрам мере од 36 златника да да.

62 Они који са црнорнзннама' или са 
свештеним девама као Христови.м 
невеста.ма чини срамотност1 (тј. 
блуд). ругајући се Цркви да и.м се 
одсече нос: њима и црноризицама 
или свештеним дева.ма с којима су се 
ти обешчастили.
635 Онај ко своју куму узме у име 
брака. или се другачије с њо.м теле- 
сно сплете. обојма заједно да одсеку 
нос. очевидно пошто се најпре разд- 
воје. Уколико ли. дакле. с удатом ку- 
мом то почини. исту казну. наравно. 
да приме, уз то, пак. и бијени да буду.

646 Онај ко зна за своју жену да чини 
прељубу и допушта јој. бијен да се 
прогна. а прељубнику и прељубници 
да се одсече нос.

657 Онај ко се са невином девојком 
смеша, са њеним пристанком. а роди- 
тељи не знају, и кад сс за то дело са- 
зна. уколико, наравно. xohc да је уз-

1 иноу С13 да нема Хил. 466 16 rp-Ц] гр к\-к скои Р Μ I 7 дци] дцк ли Хил. 466 [9 .л$.Ј трндЕсете 
и iiiECTh Р110-11 с с к(е)1|1£1|'н к 1л\11 д(-к)ЕАл\и. у Palm. 205, Zepi τάϊς διακονίσσαις ή ταΐς άσκητρίαις 
14 ιι нема Ρ 114-15 ум. ιι чрћнор|Ц11ЦЕ... д(к)вк1, y Palm. 205, Zepi και αΐς 18 (и)ндко конј, према Р 
С М. Хил. 466 I 19 κογπΗο] тнкл\о ! грешка писара Ρ I 22 моржд] можд грешка писара Р 23 
ТДКОКО^Же] ТДКОВОуЖДЕ Ρ М. Хил. 466 I ТДК0К8К'ЖЕ С I 24 викнд] ВИКЛ\Д С. Л-БНКНД \1 бо г детд] 
бо детв грешка писара Ρ I 26 скокк» ж ено» Ρ I ιντ(κ)ιιονψΛκτκ] н е (!) α'τ(κ)ιιο\·ψΛκτ(κ) М 2S носд 
Р С I 29 с\'р кжЕТА c e С

1 О томе да јс скровицЈЕ (гр. τό δηµόσιον) благајна в. напред стр. 166, нап. 3.
2 В. напред стр. 90, нап. 2.
5 Под чркнор1Г<нцдА\н (гр. αϊ µονάζουσαι) подразумевају се моиилин>е - жене које су се одрекле 
световног живота, положиле монашки завет и посветиле Богу.
4 Им. стоуд (гр. άσέλ'Α'ΐα, αισχύνη) има више значења: а) беапидносГч. срамипт. ерам. порок. 
похота, распуштеност, разврат, нечиаТилпа. бетчинство, обешчитНење. u.iyd; б) спшд. 
стидљивост; в) студен, хладноћа.
5 Palm. 205, гл. 62. " Palm. 205, гл. 63. Palm. 205. гл. 64. 211



||Ј£'Гк 110ИТН 10 ЖЕН^. II СВЕ1|1Д1ОТк II 

родитЕли. дд коудЕТк с кчетдн и к . дц ј е
3 ж е ждинк w t (k ) роднтЕл» сиркчк кут(к)цк 

ИЛН Л\(д)ти Н£ ΒΜχΟψίΤΚ. Д1|ЈЕ О\'БО 

кстк когдтк рлстливкт. рдстлквшии

6 w t (k ) н ег о штроковнци ДД ВДАСТк '<Л Α-

ΤΑ Λΐίτρογ1 1£ДИ11О\'. СЕ ЖЕ lECTh .ОВ. ^ЛД- 

TH1IKA. Αψε ЖЕ О\ГБОЖЕИ БО^ДЕТк. ПО~

1 О литри и унци в. напред стр. 156. нап. 3.
1 Palm. 205. гл. 65.
’ Palm. 205. гл. 66.
1 Palm. 205. гл. 67.
5 Patm. 265. гл. 68.

9 АОВННО^" HAVklUliA СВОИГО ДД ВДДСТк ки. 
Д1|1Е ЖЕ Чгт(кн)ноудк БОуДЕТк оувогк. 

БкИЕЛЛк И Ш'СТрИЖ£Нк ДД I ИЖДЕНЕТк СЕ.

12 .-Г?.1 2 1Ц*ждо\*  створивкш \утроковици и 

рДСТЛНВк ». НОСА ОХрк^ДНШЕ ДД ПОДкЦ- 

Л\ЕТк. ДДБк КИ. И ΤρεΤΙΙΙΟΙΟ ЧЕСТк HA\4i-

15 НИ1Д СВОКГО.
.ίζ.' Рдстлнвкт α(^)β(ιι)4«υ пр^ждЕ 

Вк^рдстд. сир-кчк np-кжДЕ .П. Л-ћт(к)

18 ВрклХЕНЕ. НОСА O^p^AHIIK ПОДкИЛХЕТк. II 

ΙΙΟΛΟΒΒΙΙΟγ HAvillHIA СВОКГО ДД ВДДСТВ 

рдстд-квшш иитроковици.

21 Ли.4 Иж е чоуждоу илвреучЕницоу рд- 

СТЛНТк. ДЦЈЕ О\'БО (ЦВОЛЕНИКМк и’тро- 
ΚΟΒΙψε. ДД θγρ-кжЕТ’ С£ ΚΛ\θγ НОСк. ДЦЈЕ

24 ЖЕ ΙΙΕ 110 ИГ4ВОЛ£НИК> ΙΕΙΕ. 110 ТДКОВ^И 

кд^ни. и τρετιιιοιο чес т ’ ил\-кншд своге- 
го дд вддстк рдстл^вшни w t (b) н ег о .

27 -З*·· 5 Кркволгксци. Αψε родитЕли ск 

чЕдм. Αψε же чгдд св родитгли. сир-кчк 

или кк'т(к)цк ск ΑΒψεριιιο или сшнк ск 

зо л\(д)т(г)ри1о слгкситк се. или врдтит 

ск сгстрдлм,. мчгл\к дд оускчгни воу- 

AOfTk. по ιιιιοΛ\ογ же сродвствох дро^гк
33 кк Αρο\τοχ £Λ\£ιιΐΑΐοψε ce. се жг iec t k  

ме за жепу. а пристану и родитсљи, 
брак да се склопи. Уколико пак једно 
од родитеља, односно отац или мати 
не усхтедне, ако јс онај који је разде- 
вичио (тј. силовао) богат. да девојци 
коју је раздевичио да једну /штру1 
злата, а то је 72 златника. Ако ли бу- 
де сиромашнији, њој да да половину 
свог имања. Уколико пак сасвим 
убог будс - бијен и острижен да се 
прогна.
662 Онај ко почини насиљс девојци и 
раздевичи ју. да претрпи одсецање 
носа. давши њој и трећпну дела свог 
имања.
673 Онај ко раздевичи (тј. силује) де- 
вицу пре узраста, односно пре време- 
на од 13 година - да претрпи одрези- 
вање носа и да преда половину свог 
имања раздевиченој девојчици.
684 Онај ко туђу обрученицу разде- 
вичи, ако је, дакле, са пристанком де- 
војке - да му се одсече нос, а уколико 
није са њеним пристанком - после 
такве казне, и трећи део имања свога 
да преда оној коју је раздевичио.
695 Крвомешатељи - било родитсљи 
са децом, било пак дсца са родитељи- 
ма, односно смеша се - или отац са 
кћерком, или син са мајком, или бра- 
ћа са сестрама - мачем да буду посе- 
чени. Они пак који сс по другом срод- 
ству смешају једно с другим, а то

1 Ж£ноу Хил. 466 I 10 Ж£ нема Хил. 466 I 13 дд не.ма Р Μ I 18 подкимЕТк] дд подиметк С I 21 
а-срлгчкннц«.' Р, Хил. 466 I 23 посд Р I Αψε] Αψε ли Хил. 466 I 23-24 Αψε... кк. у Palm. 205. Zepi 
εΐ δέ άπροαιρετως 124 ιιε ιιο η^βο λ ιη η ιο ] πο неи’<коленик> С125-26 iiAvkiuiiA свокго нсма С; Palm. 
205. Zepi и.ма - της ύποστάσεως αύτοΰ I 26 рА^тл-кннои Хил. 466 I 28 Αίµε] Αίµε ли Хил. 466 I же] 
ли Μ I 28-30 сир-кчк... слгкситк се нема Palm. 205. Zepi I 30 врдтк С I 31 л\дчЕл\к орт.-јез. црта М
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Д||1Е wr(b)i|b || cb ж ено !О с(м)нд c k o ie- 

ГО. ИЛИ c(bl)llb Ch ЖЕН010 си(тв)цд 

3 c k o ie io . ρεκιυε c Λ\Αΐµεχοιο. или шт(в)- 

4Hrt\h C ПАДћЦЈЕрИЦЕ».1 ИЛИ SpATb Ch ЖЕ" 

IIOIO ЕрЛТА СВО1ЕГО. ИЛИ CTphlH2 Ch CEC" 

6 τρίΙΜΙΙΟΙΟ. ИЛИ СЕСТрИЧИЦЈВ C TETKOIO.

4 пдд111|1ерик> Р. пдднџЈерицАлхћ C I Брдта поновљено у М i 5-6 СЕСТрично»] сестричнем Р 8 
чоуждЕ Р I и] или Р I 13 покосит с е (!) Р I 14 нрдвд] нрдколх Р. у Palm. 205. Zepi φάκτω . н^во лен и к  
Р 115 110Д11ИЛ\етк ] п о идкил«т (е) Μ 117 в-кд(1;вши Р Μ 120 вк чр-кв к ιιλ \ο \-ιιιιι. гр. έγκυος 'ΐ νητι/ι 
21 '^ло полмаслитк. гр. έπιβουλεύση I 22-23 и.'т(0 пр-кд-ћлд нема Patm. 205. Zepi 23 пр кдС к)лк 
Р С Μ I дд нема Р Μ I 25 и нема Patm. 205. Zepi I 26-27 д кти рджддк>ц1нк с е ин в . Р М i 27 иЈ илн 
Р М. у Patm.205, Zepi και I 30 стршм. гр. θείου I 32 смновк] c (bi)h w bk u k Χιι .ί . 466 ! k u biu em нема \1 

1 Објашњење за им. адт(ћ)чил\в и подкц1£рицд дато је на доњој белини (л. 3266. С л. 3026, М стр. 
576): α'^τ04ΐΛ\ι (w t (k )4iia\k С Μ) \υτ(κ)4ΐοχκ. (α'τ(κ)ωιο\κ С) пддћцмрицд ;κ ε пдстор км 
(ΚΛ'ςΑΚΤ c e. Превод: Отчим је очу.х, а падштерица се каже пасторка.
- Ум. стрми (гр. θείος), треба:ујак. Забуна настаје зато ш го стрмн по узору на гр. θείος не значи 
само стриц. него и ујак. Недоумица се отклања додатком - п<> оцу (онда је сшриц). или т> 
мајци (онда је ујак).

Palm. 205. гл. 69. 4 Palm. 205. гл. 70. ' Palm. 205. гл. 71.

ΙΙΛΙΙ Ch ДВ'кл\Д СЕСТр+1НИЦДЛ\Д. ИЛ11 C 

MATEpHIO ЧОуЖДЕЈО H Ch ДКЦЈЕрШО »Eli. 
9 Bb В'кд+д1ИИ СЛ\-кшА1О1|ЈЕ CE. ТДКОВИ БИ-

ΙΕΛΜΙ ПОСД C>YP’k'4AHHIE ДД IipHIMOyTh. сд- 

Л\И ЖЕ II СрОДННЦЕ С НИЛМ1ЖЕ WCKBph" 

12 iiiiniE CE.
5? Иж е двк ЖЕН^ ил\"кти покмрсит’«. 

IIE '^ΑΚΟΙί'ΐΙΟΛΜι 1111 нрдвд И'<КОЛЕНИ1ЕЛ\В. 

15 доврк п о дмшетв riptrtioBOA-kmtiHiA 

ΚΑΙζΙΙΙι. ПОСЛ^ДИ ЖЕ СВЧЕТДВШИ1Д СЕ lEAXOV 

ЖЕ11Д. ДЦЈЕ НЕ В-кд-кшЕ ΙΕΓΟ ГДКО HMATb 

18 ’^ΛΚΟΗ'ΐΙΟγίΟ ЖЕНОу. пол\(и)ловднд EOlf"

ДЕТ11.

.ОД.4 ΠψΕ ЖЕНД Bh чр^в-к ΙΙΜΟγψΗ. и 

21 '^ЛО ПОЛХШСЛИТБ НД CBOIO ΟγτρΟΕΟγ. ΙΑΚΟ 
ДД И'4Вр11ЖЕТ11 ЛХЛДД^НЦЕ. БИ1ЕЛ\Д νυτ(κ) 

пркдклд ДД ИЖДЕНЕТЕ СЕ.

24 .011.5 ИЖЕ БрДКОЛМ» СЕВ‘К0уПЛ1Д1ОЦЈЕ СЕ. 

ΙΙΛΙΙ II | ИНАКО ПЛЕТЕСКЕ! СПЛ^ЈТДЈОЦЈЕ СЕ 
БрДТО^ЧЕДИ. И ИЖЕ WT^b) ΙΙΙΐχΒ рДЖДД- 

27 ΙΟψΕΕ СЕ Д'кти TbKA\O. ИЛИ И
c(hl)tlh Ch Л\(д)тЕрИ10 И Cb ДВЦЈЕрШО. 

ИЛИ ДВД врдтд Cb двкл\д СЕСТр'кн1ЦДЛ\Д.

30 или сЕстричицљ cii ж ено к > стршгд свок- 

ГО. ИЛИ ДВД БрДТД С Л\АТЕрИК> И Ch Дк~ 

ЦЈЕрШО. ИЛИ CLIHOBb Cb EblBUJEIO ЖЕНО1О 

јесте: ако се отац са жено.м свога cu-
na. или син са женом свога оца. одно- 
сно с маћехом; или очух с пастор- 
ко.м1; или брат са жено.м брата свога; 
или стриц2 са сестричином: или сес- 
триИ са тетко.м; или са двема сестра- 
ма; или са туђом мајком и кћерком 
њеном свесно смешају такви бијени 
да се подвргну одсецању носа они 
пак и оне с којима су се оскврнавили.

70? Онај ко покушава да има две же- 
не. не по закону него по склоности 
парави, исправно је да се подвргне 
казни за прељубочинство. а жена 
која се после са њим спојила. уколи- 
ко није знала да он има закониту жс- 
ну - помилована да буде.
714 Ако је жена трудна и помисли 
зло против своје утробе да побаци 
дете - бијена да се прогна из предела.

725 Братучеда која се браком споје. 
или се и другачије некако сплету те- 
лесно. и само деца која су од њих ро- 
ђена; или отац и син с мајком и кћер- 
ком; или два брата са двема сестра- 
ма; или сестрић са женом свога уја- 
ка; или два брата са мајком и са кћер- 
ком; или синовац са бившом женом
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СТрКПД1 КГО. НЛН СТрКШ СК ВМВШЕ10 ЖЕ~ 

HOIO СЕСТрИЧИЦЈА КГО. иркккк ДД рд'4~ 

3 ЛО^ЧЕТк СЕ II К ТОЛ\О\' БНКНИ ДД BOf-

1 кго] свокго I’ Μ 1 стркш. гр. θειος I 2-4 nphuin... Боудоутк. у Palm. 205. Zepi πρός τώ χωρισµώ 
και τυπτέσΟωσαν I 5 c ΛΐογζΚΐϊΟκιΐΛΐκ Ρ I 5-6 Иж е... πο λο λ ικ . y Patm. 205. Zepi Οί ασελγείς I 8 
ΒοχΑοχτι, Ρ 1 9 дко кн адес ете ] ,ιβ . C I вр-кмЕНЕМк Ρ I 10 вв^рдстд Хил. 466 I 11 ιι^βαβλ ιαιε τ κ  Хил . 
466 13 чЕтвЕрЕншгмил\11 Хил. 466 I 13-14 c... скотш, Patm. 205, Zepi κτηνοβάται I 14-15 да... 
о\'дв. y rp. καυλοκοπείσΟωσαν I 16-17 χοτΕ п о ж ец ј н ] н о ж еж етв  (нема ^ςοτε) Ρ I χοψετι» стћБднк 
с во ке luiBKi ио ж ец ј и инв. C I 17 ιικ>] ΗΙΕ Хил. 466 I 20 сохдии, у гр. τόν ακροατήν I Αίµε] и ΑψΕ C. 
Хил. 466: гр. και ε’ι 121-22 вкж ег  шааг о  C. Χιι.1. 466 I 22 Αψε] ιι Αψε C I 28-29 ум. h a1... h a bh iio - 
грддк. y Patm. 205. Zepi επί τόν βλαβέντα I 28 το^Αοχ] ч>ождо\· Ρ Μ I 29 npliiECETh C I 33 
нрилкжЕцшк Р С Μ
1 B. нанред стр 213. нап. 2. 2 Palm. 205. гл. 72. 3 Palm. 205. гл. 73.
1 Patm. 205. гл. 74. 5 [и] додато према С. Хнл 466 и гр. - και εί. 6 Patm. 205. гл. 75.

AMfTh.
.ОГ.2 ИЖЕ стоудк Д-klETh с л^жкскомћ 

6 полол\к. ii ткореи и иострлдлвмн w t (b)

ΙΙΕΓΟ. W64 МЧЕМћ ДД ОускчЕТА СЕ. ТКК~

Л\О Д1|1Е пострдддвми ЛМ1НИ БОуДЕТК 
9 ДВОКЧ1ДДЕСЕТЕ Л'ктоу Βρ+ιΛ\ΕΙΙΕ. ТОГДД БО

НЕСВрЕШЕНИК ВКЗДрДСТД 1£ГО. ТДКОВВПЕ 

Л\еукм 1ЦБАВИТК КГО.
12 .ОД? ИЖЕ Ch БЕСЛОВЕС1Љ1Л\И CTO^AIIOIE 

Д'клО TBOpETh. рЕКШЕ С 4ΕΤΒρΈΐΙΟΓΒΙΛ\ΙΙ 

СКОТШ. ДД Оур^ЖЕТВ СЕ ИЛ\Б срдл\нк1

15 оудк.
.©'е .4 ΠψΕ КТО СТКБЛШЕ CBOIEIE НИВК1 χΟΤΕ 

ПОЖЕЦЈИ. вложит(0 || Bh HIO wrilh.

18 WHIb ЖЕ BbHbA\' СЕ ЧОуЖДЕ ПОПАЛИТВ 
ннвм. или чоуждв внногрддв. п о д(о )бд- 

КТК соудин. ИСТЕ^ДТИ. [и]5 ΑψΕ ОуБО НЕ"

21 вкждвстволхк ИЛИ НЕБр'кжЕНИ1£Л\В ввж- 
ДЕГШДГО WHIb. ПОПДЛЕНО SbtC^Tb). ΑψΕ 

ΙΙΕ СКВЛ10ДЕ СИЛ010 №ЖЕ ПркиТИ ПЛАЛЛЕНИ

24 ΙΙΑ чоуждо^ нивоу. 1ДК0 НЕБр^ГБ ТА~ 

KOBblH. И WBA^HHBb СЕ шсоудитк СЕ.

ΑψΕ ЖЕ WIIB 0\'Б0 ВСА СВБЛ10ДЕ. BbHE^A" 
27 πογ ж е в^ктрв припддв WPbllHblU ПЛА- 

Л\ЕНВ нд тоуждоу нивоу или нд вино- 
грддћ Пр^НЕСЕ. IIEIIOBHHUb lECTb ИЖЕ 

30 WHIb ВБЖДЕЖЕ.
.02.5 ΠψΕ ΠΟ Ι!ΪΚ0Ι£Λ\0γ Пр1Л0\'ЧД10 ДОЛУВ

1гкчИИ '{ABAAIITb СЕ. И и'т(к)то^до\' Wrilb 

33 ЈЦВШВДБ ПрИАЕЖЕЦЈЕК Д0Л\К1 ПОЖЕЖЕТК. 

његовог стрица1; или ујак са бившом 
женом његовог сестрића - прво да сс 
разлуче, уз то и бијени да буду.

732 Онај ко чини срамотност с муш- 
ким полом - и онај ко је активан и 
онај ко је од њега претрпео. оба ма- 
чем да сс посеку само уколико пре- 
трпели не буде млађп од дванаест го- 
дина, јер тада ће његов нспотпуни 
узраст избавити њега од такве казне. 
743 Они који са бесловеснима творе 
срамотно дело. односно са четворо- 
ножним скотинама - да им се одсече 
срамни уд.
754 Ако ко, хотећи стабљике своје 
њиве да попали, наложи па љој огањ, 
а огањ остављен попали туђе њиве, 
или туђ виноград, судија треба да ис- 
пита [и] да ли је, дакле. попаљено би- 
ло због неискуства или небриге оно- 
га који је потпалио огањ. Уколико 
силом није сачувао да пламсн не пре- 
ђе на туђу њиву, такав he се, као не- 
маран и лењив, осудити. Уколико је 
пак он све чувао. а ветар изнснада 
дунувши пренео огњени пламен на 
туђу њиву или на виноград - није 
крив онај који је потпалио огањ.

765 Ако се неким случајем запали 
нечији дом и огањ одатле избпвши 
сагори оближње домове - није крив
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ΙΙΕΙΙΟΒΗΙΐ’ΐΙΒ lECTh ИЖЕ ПркжДЕ ίζΑΠΑΛΒΒΜ 

CE.
.07.1 Л||ЈЕ KTO СВОВОДКНК ИЛИ рдкк. 110 

котор+л ΛΙΟΒΟ BHIfli ДАСТВ ^ЕЛИЈЕ пити. 

Д1|1Е ЖЕНА ЛАОуЖЕВИ. AIJ1E ЖЕ Л\О\ГЖК ЖЕ~ 
11’11. А1|ЈЕ ЖЕ pAGA г(оСПо)жДИ. ИЛИ pAGh 

г(о)с(поди)ноу. И TAKOBhllE рДДИ BHIIKI 

КК П0Л’Ц|1В В ПДДЕТВ. НЖЕ I ЦЕЛИК ис- 
IIIITk. II ПрИКЛ10ЧИТ’СЕ ΙΕΛΧΟγ WT(h) то г о  

ИСТЕЦЈН II ΟγΛψΐτΐΙ. CTBOpiIBblll CE Л\ЧЕЛ\К 

ДД О^сћЧЕТ’ CE.

3 ιιο] и no Р М. Palm. 205. Zepi έιπ 14 кии1. у η), προφασει i 5 ж£ нема Р. Patm. 205. Zcpi 7 винм. > гр. προφάσιω; 
10 створивкш ce нема Patm. 205. Zepi 113 tu λ κ έ ο ββ . rp. έπΐ φιλία I λ κ ·βκ κ ε  P 14 cie длити 4Λ\θκϊ>κα·<«ι> инв. Хил. 
4661 17 λ κ'βο ] ογβο Μ122 »тл(лгол)ет(к)] гл(дгол)етв Р. гр. κατη··υρηση i 22-23 w «ι ,-ε ϊικ τ βΙ н4к0«гв инв. Μ 24-25 
не творетк] п сктворетк(!) Хил. 466 I 26-27 aipe... сударенин. у гр. άν φονεύση ■ 27 ирнметк] л·» прм.иетв Xn.i. 
466 I 28 oyu^Biiiii Μ I же нема С. гр. има - δέ : 28-29 не оулхрсгк] оумритк P I 29 ддкии.меу·] ддкшк· I’ се нема 
Р 130 понкже] поненже СI 30-31 noc kipn нема С 133 приклмчит «] прнл<\*чнт « С
1 Patm. 205. гл. 76. 2 Patm. 205. 77.
·’ За хрдннлд (гр. τά φυλακτά) чуип.ш, објашљење је дато у продужетку - „односно} ј лс ". То  јс домаћа рсч.} м. 
амајлија (од тур. Itamail). што означава разноврсне предмете (обично у облику ромба, са tanitcoM и.аи ικ·ι 
записа) који се носе као заштита од опасности. несрсКе. болеста. смрти.
4 Под речима рд-<грдвлени пикше (гр. δηµευόµενοι) нодразумева се одх знмањс нмовинс х корист држ.ше. 
што је. у ствари. конфискација (лат. confiscatio).
5 Patm. 205, гл. 78. 6 Patm. 205. гл. 79.
7 Ум. Седлш л-ктк штроче, у Patm. 205 ϊνφάνς. a у Zepi infans, uno na .tat. Јначи ж.ч. o  ih o c h o  не/ако дспн·
које не ίοβοριι и.т не може течно да ϊονοριι.
' Patm. 205. гл. 80. 9 Palm. 205. гл. 81. 1,1 Patm. 205. гл. 82. 215

.οΐι.2 Иж е ΤΒορετίι г л(дг о л)ел\д |д хрд- 

ΙΙΙΙΛΛ.3 рЕКИЈЕ Ογ’^ΛΜ. ΛΜΙΕψΕ CE »IA AIOGOBb 

ЧЛОв('к)кОЛ\В ДД1ДТИ CHIE. TAKOBHI рд’4~ 

ГрДБЛЕНН BUIBUIE4 ДД НЖДЕНОуТК CE.

.00·.5 ТвОрЕИ 0VBHI1CTB0 ΒΟΛΕΙΟ ΚΟΙΕΓΟ 

ΛΙΟΒΟ ΑψΕ I6CTL· вв^рдстд A\4EA\b ΛλΟγΚΟγ 

ДД lipilHAXETL·.
.П.6 СеДЛ\Н л-ктв WTpOME7 ΙΙΛΙΙ E-fecilMH 

Д1Ј1Е OyBHIETb КОГ0. НЕ ПОВИННВ KCTh 

CA\piiTH.
.ПА.8 ΠψΕ WT<b)uh шгл(дг о л)ет (11) irk- 

ΚΟΙΕΓΟ W OVfBHHCTB^ Д^ТИЦЈА СВ01ЕГ0. II 

lABIITb CE KAEBETOIO CE ВВ^ДВИГК. HE TBO" 

pETli lEAXOlf БЕЧВСТШД.
.|Гв.9 ИЖЕ A\4EA\h О^ДДрНТК ΙΐΐκΟΓΟ. ΛψΕ 

ΟγΛΧρΕΤΚ ОуДДрЕНВШ. A\4EA\b ПрИИМЕТВ 

Λ\θγΚθγ. ΑψΕ ЖЕ ΟγίΛ^ΒΛΕΙΙΚΙΙΙ ΗΕ 0γΛ\" 
pETb. ДАВШЕЛ\Оу ΙΑ’^ΒΟγ ДА ОускчЕТП СЕ 
ρογΚΛ. П0Н1ЕЖЕ Шт(ћи)нарДВ Л\'ЧЕЛ\к 110- 

скцЈН дрв^ноулв IECTE.

.пг.10 Свдд^ лгкждоу Н*ккША\И  БМВШИИ.

ДЦЈЕ ПрНКЛ10ЧИТ’ СЕ кол\оу ογΕίιειιογ || 

онај чији се (дом) претходно запа- 
лио.
771 Ако ко. слободан или роб. по би- 
ло ко.м поводу да (отровне) травс пи- 
ти: било жена мужу. било пак муж 
жсни; било робиња господарици или 
роб господару. те због таквог узрока 
се разболн онај које (отровнс) траве 
нспио. и догоди му се да од тога ос- 
лаби и умрс - онај ко је то починио 
мачс.м да се посече.
782 Они који праве звана чува.иГ. одно- 
сно узле. сматрајући да се ове дају л,у- 
дима на заљубљивање такви. пошто 
им сс одузме имовина4. да се прогнају. 
79? Онај ко вољно (тј. хоти.мично. са 
предумишљајем) почини убиство. 
било којег узраста да је. маче.м казну 
да при.ми.
806 Дсте од седам година7. или бесан 
ако кога убије - није крив за смрт.
818 Ако отац оптужи некога за уби- 
ство свог детета, а покаже се да је то 
са клеветом покренуо ње.му не чи- 
не бешчасности.
829 Онај ко мачем удари некога. ако 
ударени умре - маче.м казну да при- 
ми; а ако рањени не умре - ономе ко- 
ји је нанео рану рука да сс одсече за- 
то што се посве дрзнуо да мачем 
посече.
8310 Кад настанс туча међу некима. 
ако се догоди да неко убијен буде,



ВК1ТИ. ссудии ДД КИДЕТК сксоудк! ΙΙΛΜΙ- 
ЖЕ СТВОрИ СЕ СЛХрКТК. II ДЦЈЕ wspi- 

3 ιµοντκ дрккм девелмми илн кдлини-

ИЛ\В КЕЛИКМЛХВ ΗΛΙ ΙΙξΑΗΙΠΕΛΙΚ СЛ\рКТК 
BhlBUIOy. CE CTBOpillEAVMj· р0уц4 ДА «fC'k- 

6 κογτκ. Αίµε ж е лмљчкншилхи κ λ^ιιβλµ ι

ΙΐρΐΙΚΛΚ>4ΗΤ1ι CE EtiITH слкркти. БИВШЕ 

СЕГО ДД ИЖДЕН«[ТВ.
9 .11Д.1 ПЦЈЕ КТО ВК СВАД-ii роуКОК» оудд- 

рнт’ ΙΐΊίΚΟΓΟ Η ΟγΛνρΈτΒ. БИ1ЕЛ\К дд иж- 

ДЕНЕТК CE.
12 .π'ε .2 Πίµε ΚΤΟ СВ01ЕГО рдвд. pEA\EHHl£A\b 

илн пдлицдми βη ιε τ β . и w t (b) с ег о  

lipilKAK'4HTb CE ТОЛ\О\' оулхр-кти. НЕ
15 шс«рдит' СЕ г(о)с(поди)нв ΙΕΓΟ 1ДКО оу- 

виицд. Αίµε ж е бе^ л\+>рш воудЕтк л\оу- 

ЧИЛК КГО. ИЛИ ШТрДЕЛЕНИКЛМх OlfBHAh
18 I1AII Ιΐρ-кжЕГАВ. IAKO рД^БОИ СТВОрИВВ 

моучит’ СЕ.
.пг.3 Пево лек » о^виис тво створивми 

21 и^гошт' СЕ.

Грлнк. ЧЕТК1рНДЕСЕТНД1Д. W рДЗД^ЛЕНИ! 

кормстн.
24 .д. Иж е нд противнвпЕ повкдоу постд- 

ВИЕ ШЕ. КОрБ1СТЕЛ\В Н’ккК!Л\К 1ДК0ЖЕ 110" 
д(о )бД1ЕТВ СМБр-ктДКЈЦЈИМВ СЕ. ШЕСТД

27 ЧЕСТБ ТККЛХО Шт(ви)иМЕТВ CE ВВ ЛК>ДЕ- 

СКО СКрОВИЏЕ. ПО рдвнк ЧЕСТИИ ВЛДСТЕ- 

ЛИ И и’БЛДДДКЛ\ИИ Г1рОЧЕ1Е ВСЕ ДД рЛ'4Д'к~

30 ЛЕТВ. ДОЕлк|£Т‘ ВО БОЛ1ДрОЛ\В4 прИЛф- 

ЖЕНИК ρογΚΛΛ\Κ5(!) Ιΐχκ. ДЦЈЕ ЖЕ WEpt" 

ψΟγΤΒ СЕ ц-кции мт(0 τ4ίχΒ ΒΟΛΙΛρΒ

33 It^pEAH-fclE ХрДБрОЕДВШЕ. ВОИВОДД Шт(к)

судије да видс предмете којима се на- 
нела смрт. и ако нађу да је дебелим 
дрветима или великим камсњем или 
ударањем иогом настала смрт - оно- 
ме којн је то починио руке да се одсе- 
ку. Уколико се пак догоди да је бла- 
жим казнама настала смрт - тога, 
бијући да протсрају.
841 Ако ко у свађи удари некога 
руком и (овај) умре - бијен да се про- 
тера.
852 Ако ко свог роба ремењем (тј. 
каишевима) или палицама бије и од 
тога се догоди томе да умре - његов 
господар се неће осудити као убица. 
Уколико га пак без мере будс мучио 
илн отровом убио или спалио - казни- 
ће се као да је разбојништво починио.
863 Онај ко је нехотимично починио 
убиство изгони се (тј. шаље се у про- 
гонство).

Грана четрдесета
- 0 подели користи(рц ратног плена) - 
1 Они који против непријатеља изво- 
јеваше победу, задобише, како доли- 
кује. неку корист, (од које се) само 
шести део издваја у јавно скровиште 
(тј. државну благајну); све остало на 
равне делове да разделе властела и 
поданици, јер бољарима4 је довољна 
исплата на руке5 (!) њихове. Уколи- 
ко се пак нађу неки, од тих бољара. да

1 дд видетк . у гр. τηρείτωσαν 1 2 створи с е] творн ее Р I и нема Хил. 466 I 4 пвхдникмв Р. 
παυλ ιιικ λ ιβ опт.-јез. црта Μ I 5 свтворшолкоу Хил. 466 15-6 оусккоутв] и'т(к)сћко\гтк Р М, Хил. 
466 । 6 лдгвч-кишими орт.-јез. црта Μ I 15 г(о)с(поди)нв кго нема Patin. 205. Zepi 115-16 оуБиицд, 
у Patin. 205. Zepi άνδροφόνος I 16 ац ј е] ддј е аи Хпл . 466 I 22 ЧЕТК1ридЕСЕТнд|д] .м. С Μ I 27-28 вк 
ак ј двс ко скровшрЕ w t (b)h met ’ с е инв. С £29 вс е нема Хил. 466 I 30-31 прнложЕ1ВЕЛ\11 Μ I 31 ум. 
роукдмк] рм,'гдл\к Р М. у Palm. 205. Zepi των ρογών
1 Patin. 205. гл. 83. - Patin. 205, гл. 84.  Patm. 205. без бр.1
Ј Овде се бољар (BOAtapu. у ι ρ. ό άρχων) одваја од властеле и владају/шх; он јс: виши службеник 
на владарском двору; савешник кнеза; уГледан, истакнут човек. Међутим, αρχών у гр. значи 
превасходно владар, али и Главни заповедник, управитељ, Гувернер провинције, Града (διοικη-
τής): виши државни службеник, племић.
_ роукдл\н (у Р М роугдлч») је грешка, настала због непоимања у гр. των ρογών (ren. мн., а једн. 
ή ρόγα од лат. e-rogo) што значи истшта, нарочито војним лицима. У Византији значи и 
иаиаша у виду доделе иоклона (τό φιλοδώρηµα). Дакле, оно роугдл\к у Р М (једн. роугд) наста- 
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пр1жд£ речен кп е чес ти лк >дн с кдг о  скро- 

i:ill|JA BAACTb BAAATb ДДТИ HAAb JI04hCTh. 
110 ЧЕСТИ ЖЕ ИЖЕ Eh ВрДНИ Ο.'Βρ^ΤΑΙ0Ι|ΙΑ- 

ГО CE. II ИЖЕ Bb ΕΤΑΙΙΟχίι. ШСТДВШИМ' СЕ 

ХРДНИТЕЛК ПрИИМЕТЕ.
КОНЧДПЈЕ CE Cb в(оГо)л\Е ГрДНМ ГрДДК- 

СКАГО '^ДКОНД. 4HCAOA\b ЧЕТШрЕДЕСЕТЕ.
(.iis.) Ο ΒΕ^ΑΚΟΐι'ιι^χκ врдц+^. сиркчв 

W KpbBOAVkllJEIIHI. ИЖЕ IIA ПДГО^КЛ' 

\(ри)с(то)воу СТДДО\' ll(bl)lllA Bb ЛХИрк 

ПрордСТОШЕ. CHCI1IIHIA Ск (е)1|ЈЕНДГ0 Дрх»1- 

1:н6|)с(коу)|1Д КОСТДНТИША грддд. II 

соуџдго с нилш с (ве)т (д)г о сворд. ИЖЕ 

в(о)жи1Е1о || βλ (α)γ(ο )α(^)τ ιιιο н (м )|11Д 

нрдвил’|1о II '^АКОННО. CI1II ΒΕζΑΚΟΙί’ΐΙΙΙΙΙ 

;фЛЦИ. ΙΑΚΟ wrilh ΠΟΠΑΛΙΑΙΟψΕ ВСДЧВСКД" 

ΙΑ. CBOpilblA\b СОуДОЛХ’ Bb^ABpAIHEHH Bbl" 

IUE II ПОГИВОШЕ. Bb ,К~А. φΕρ’ΒΑρΑ 
с (е)ца . вн л’кт(о). .гфЕ.1 

РАСЛ\ОТрИВШЕИ ЖЕ И ПОВЕЛ^ВШЕИ CHIA С 

ιίΑτριιίΑρχοΛχ’ лштрополнти с е соутк. 

IIWAHb ирдклиискии. HWAHb AHKypCKblll. 

AEWHb САр’дВСКК1. СТЕфАНВ ННКОЛЛИДИ- 

HCKblll. ДАНИЛВ χΑΛΚΒΙΑΟΙί’ΕΚΒΙΙΙ. ❖EW- 
д(о)рв A\EAETI1liCKblH. HWAIIb THAHb" 

CKblll. IlETpb rAlirpbCKblll. HWAHb KApiI" 

HCKblH. BACHAIIH HKOHUHCKbBI. ТЕШфЦ- 
AAKTb AHTHWXHICKbll. HWAHb С^Л^Н" 

CKblll. ❖EWAOpb A-O-Hlfk HCKblll. СТИЛИ1ДН’ 

AApiiCbCKblH. rewprHH TpAUlAHOriOAbCKblll. 

AEWHb KATAHbCKblH. ННКОЛА HEWIlATpb- 
cKbiii. стЕфд!Ж котудискш. AEwiib ckp‘- 

CKblM. II ВАСИЛИН I I10A\llH0\410AbCKbIH.

изванрсдно храброваше. војвода из 
напред реченог дела државног скро- 
вииипа власт да и.ма да им ода почаст. 
А део онога н ј т о  сс издвојено у рату 
нађе. и u it o  је у (војним) стаништима , 
прима онај ко је остао за чувара.
Завршише се са Богом гране Град- 
с к о г  закона. четрдесез на броју.

56. О незаконитим бракови.^а. иднос- 
но о крвомешању, који (брикови) ни 
пропаст ХристовоГ спшда сада у све- 
ту прорастоте, Сисинија свештеноГ 
архиепископа константино?радског и 
iiociTiojehel с њим СветоГ сабора. Сида 
блаГодаћу Божјом, канонски и зикон- 
ски, ти незаконити бракови сабор- 
ском одлуком, као што оГањ све спа- 
љује, бише забран>ени и понишпание се 
21. фебруара месеца. Године 6505.1 
Митрополити који су то расмотрили 
и са патријархом одлучили ови су: Јо- 
ван ираклијски. Јован анкирски. Лав 
сардички, Стефан никомидијски. Да- 
нило халкидонски, Теодор мелетин- 
ски. Јован тијански. Петар гангрски. 
Јован каријски, Василије иконијски. 
Теофплакт антиохијски. Јован силеј- 
ски. Теодор атински, Стилијан лари- 
ски. Георгије трајанопољски, Лав ка- 
тански. Никола неопатраски, Сте- 
фан катијански. Лав ссрски и Васи- 
лије помпијупољски.

1-2лк>Д1ККдго скровицЈА, у Palm. 205, Zepi του δηµοσίου I 3 вн врднн] вк^нрднн (!). вк Брдноук 
С, у Palm. 205, Zepi έν τω πολέµω I 7 четкфедссете] ЧЕТмредЕСЕТи Ρ: ,м. С М, Хиа. 466 I S (,h s .) 
конј. према P C Μ I 10СТАД«Г Х<рн)с(то)во\· ИНВ. Ρ I 12 КОН СТАН ТННА С I 18 ,КА.] ДБАДЕСЕТ£11рКНК1Н 
ΡI 20-21 ум. с ιίΑτριιίΑρχοΛΧ, у ΡΠ µειΓ ηµών I 27-28 θΕοαφΗΛΛΚτκ Ρ C Μ. гр. Θεοφύλακτος I 29 
ум. EtewAOph, у ΡΠ Θεοδήγιος I 29 д-о-лн-кнскнн Ρ, Ан-о-нн-кискми Μ, гр. Αθηνών I 31 n ;a aew h k  
KATAHbCKblH y РП слсде: Εύύύµιος Φιλίππων’ Άρσεβήρ Ιεραπύλεως· Βασίλειος της άγίας 
Σεβερινής 133 ιιοΜφιιοχιιοΛ^κιιιι C, гр. Ποµπηϊουπόλεως

1 Το је 997. година када је на патријарашком трону у Константинграду био Сисиније 11 
(996-999). Сличан текст наведеног заглавља. али другачијег распореда реченица. и са инди- 
ктом, налази ce у А 1371, л. 365α-365β. Сасвим другачији је тај уводни део у изд. РП 5. II.
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A архлеплскопл cy ови: Филип nap- 
ски, Лав кипселаскл, Колстантлн кл- 
лијскл, Јоваи деркаскл. Јоваи лев- 
кадаски, Теодор тројискл л Констан- 
тин суглајлскл.1
Саборски свитак о незаконитим 
браковима.
Сисиније, милошћу Божјом архиепи- 
скоп Константинграда - НовоГа 
Рима и васељенски патријарх.
И лекар онај частан л млоглх градо- 
ва достојан, којл заразу, односно 
општу болест што се лепи на људе 
кад наступа, пре уласка одбацивши 
зло лскушеље. пе омогућава да се бо- 
лест доблје; здрав пак начин жпвље- 
ња поставља, члме телима ствара 
безбедно здравље. Јер кад болест на- 
једном уђе унутра л поиут огља раз- 
једа тела, једва ће узмоћл да је заус- 
тави и одагна, нужно његовом стру- 
чношћу са свлх страна одолевајући 
брзинл патње (тј. болести). И лекар 
душа се тако некако свему лако суп- 
ротставља, којл се на сваки начин 
успротлвл пре уласка болести, прет- 
ходно растворивши заштитне и спа- 
соносне лекове разума, л не остав- 
љајући тој општој зарази да се смести 
против прлроде. А кад претходно 
већ уђе тај ужас, и за кратко време, 
миого пута, разједа душе многих, са

И Архиип(и)с(к«м()пи ЖЕ СЕ. фнлипк ПД“ 

pHHCKblll. AElVHb KyilCEAbClihlU. КОСТДН" 

3 THHb KIIAHHCKblll. ИШДНК AEpKbCKhlll.
IHVAllb ЛЕК КДДВСКВШ. -ΟΈΙΑ'Α (о)ра ТрОИ"

CKhlll II КОСТДМТИНК С0уГЛДИСКБ1И. ‘

6 Cbnopiibiu свитвкв w Βε^ΑΚΟΗ ΗΜχκ прд- 
Η'^χκ.
Ciic iiiiiiii a\(m)t a(o )c iiio (!) б(о )ж И1ЕК>.

9 ДрХН1£(|(и)с(к0у)[Ц1 КОСТДНТИН1Д [грддд] 

НОВДГО рилм II ECEAEHbCKblll ΙΙΛΤρίΙΙΑρ’χΒ.

И ВрДЧВ ч(0СТМ1К [Tbb]. II ΛΜΙΟΓΙιΐχΐ» дос-
12 TOHIIK ГрДДОВВ. ИЖЕ Бр^доу. рЕКШЕ ШБ- 

1|1ЕЛ\О\' ΗΕΑΟΓΓΟγ ΙΐρΐΙΒρΊΐψΙΙ СЕ НД Л1ОДИ 

ΙίρκχΟΑΕψΟγ. пркжДЕ ББХОДД ΙζΛΟΙΕ WT"

15 pliBAte HCKOVUJEHIIIl НЕДОуГОу приити ΜΕ 

WCTABAIAKTh. ЖИТН1Е” ЖЕ IlOAAPAIETb НЕ~ 
ΒΟΛ^Η’ν Ο. τΊϊΛΙΙι T^AECEAlb '^ДрДВШЕ

18 БЕ^Б^ДНО ствдрдктк. ПОНЕЖЕ ИДИНО1О 

ВКШВД ШОХ ΙΙΕΑΟγΓΟγ Βΐιογτρκ. и тклЕСд 

UTHbllblAlb и,’Брд| I^OAlb ΠΟΙΛΑΛΙΟψΟγ.

21 №ДБД БВ'4Л\ОЖЕТ11 ОуСТДБИТИ II 
гндти. χιιτροοτιι иго ноуждЕк» w t (k ) 

ВС©ХД8 МСТДЕДКЧрИ скоростик». стр(д)-

24 СТИ И д(ох)шдл\в врдчк ТДКО ВСЕЛ\Оу 

ОуДОв(в) ΙΐίΚΑΚΟ ПрОТИВИТЕ СЕ. ИЖЕ БСД- 

4bCKbI ηρΟΤΙΙΒΟγ CTAHETb Пр^ЖДЕ BbHII"

27 ТИ1Д НЕДОуГОу. пр-кждс ХРДНИТЕД'|1Д1Д и 
сп(д)снди СЛОБОу EblAIIIA рДСТБОрИБВ. И 

IIE WCTABAb ΤΟΛΧΟγ ΙΙΈψΕΜΟγ НЕДО\ТОу
30 BbAltcTHTH СЕ НД ЈЕСт(в)сТБО. Пр^ЖДЕ 

ЖЕ МрЖЕ ΛΚ>Τ0Λ\0γ СЕЛ\Оу ΒΒΗΙΒΑ'ίΒΟγ II 
Epii(A\E)llErt\b Л\ДЛ0Л\В ΛΜΙΟΓΒΐχΒ ЛМ10ЖИ-

33 ЦЕ10 П01ДДШ0у д(оу)шЕ. Cb TpoyAOAXb

111 дрхикн(и)с(квх)пи ЖЕ СЕ нема РП I фидишЈ пидифк Р, Аиаепн , гр. Φίλιππος I 1-2 пдриискии 
гр. Παρίου I 3 киднискми] киискии Р С М, гр. Κίου I 3 дер к к с кбш , гр. Δέρκου I 5 соггддискми] 
соугддискии Р С М. Хил. 466, гр. Σουγδίας I 6-7 Сисинии... Брдц-kxu нсма А 1371 ΡΓΊ I X 
а\(и)тл(о )с и» (!), грешка писара, треба: м(и)л(о)стик> као у Р С М, гр. έλέω I 9 костднтини] 
костднтинд грддд Р С Μ. ^. Κωνσταντινουπόλεως 111 ч(к)стмљ] чксткнн ί έ  Р, (тек  С М. Хил 
466Ј. А 1371, ΡΙΙ ήδίων εκείνος I 11-12 достоинћ] достокнк Р, ao c t iah l  Μ ί 16 полдгдктп 
nocTAKrtUKTh Р, А 1371, РП υποτιθέµενος I 16-17 нсколецдн но Μ I 18 ствдрдктк eezbUh o  ип в  
С Н9 и т1лес д] и т-клЕсд и С123 а'стдвл1д»фи Р С Μ 125 о хдо б(е ) конј. према С М, Хил 466 
гр. ευχερούς I кдко нема СI 28 слово Р I 32 вр1;(л\Е)нЕл\к конј. према Р С М
■ У A J371 не.ма наведеног списка учесника Сабора, а у РП налази сс на крају саборскс одлуке 
О Јначењима им. Житик в. напред стр. 125, нап 1. Њсно значење овде је дијета (од гр. ή 

δίαιτα), тј. ничин живљења у складу са узимањем хране и пића према упутству које лскар 
пропише. Ј ‘1
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IECTIi A ИЕОуДОГ.НА ПОЛЗОЦЖ. II 1АЖЕ IIA СЕ 

IIEOlfAOGh CGCTpAIAIEAlA Ghl ЛИМ. НВ И 
3 ΐΕψΕ оуво хрАПЕЦЈилх’ с е шт(0 стр(д)сти 

Γ0Τ0Κ0 С1|(а)с (е)||Ц1Е II ОУБ^ЖАТИ w t (k ) 

ΙΙΑΓΟγΒΙιΙ ОуДОБНО. А ИЖЕ Пр^ЖДЕ СЕГО 

6 ВКПАДКШЕ BL· ΛΙΟΤΟΙΕ СЕ ШТИДОПЈЕ. ТИИ 
шт(0 ПЕДОуГА BpliAh 11ЕИЦ'клкНК СЕК-к 

шт(ни)ноудв 11АЛ0ЖИШЕ. 1ДК0ЖЕ 0\'БО BG 

9 '<ло н-ккомоу ввпАд’шар. >е|ж е то г о  и^-

В'кЖАТИ AOV4E IECTL·. НЕЖЕЛИ ПОГрЕБЕНОу 

GhlTB С ΙΙΙ1ΛΜΙ. II ОуСТАВИТИ AIOTGI НЕ" 
12 Д0\ТК. II ВС’кл\к Л1ОДЕЛ\К IIА Т^ЛЕСИ

ΒΛΒΙΙΕψΙΙΙΙ СЕ. И BCAKk Bl^pACTh II рОДК 

ΙΙΟΙΑΑΑΙΟψΚ. 1ЕЖЕ ШСТАВЛ1АТИ ВКЛгкфАТИ 

i 5 СЕ НЕКЦБрАН'|1О IECTL· И AIOBh^ll+ilE. ΤΑΚΟ
II CTp(a)c TL· ΠΑΓΟγΒΙΙΟγίΟ II ПШЛКСТЕО 

Д0\[ШАЛ\К ВКПАД ШЕ1Е. Шт(0скфИ И Оу- 

18 СТДВИТИ ИЖЕ Wt (l ) ТОГО рАЖДА1ОЦЈОу СЕ

ПАГОуБОу ΠΟχΒΑΛ'ΐΙΟ ΒΚΚΟγίΐΐ II в(о)го- 

ОуГОДНО. II ΕΛΟΒΕΕΙΙΚίχΚ WBhLJb ПАСТМ" 

21 pEA\L 11АЛ\В ПОДОБНО ЖЕ ТВОрИТИ II CG4E"
TAII IIO. ПОНЕЖЕ OlfGO х(ри)с(то)вН1 ЛК>ДИ 

ИХ’ЖЕ TL· CBOIEIO ИСКОуПИ KphBIIIO с (ве)" 

24 TLIH 1Е'4ШК'. Др-квЛЕ OlfGO ОуЧЕНИИМк 
с(ве)т К1ИХК II в(о)ж(0СТв(|1)н|»1Х11 ап (о )- 

с(то)лк. II 110 ΙΙΙΐχΐι AGIIE Ε^ΒΕ^ΤΚίχΚ 

27 Wt (0UG. б(о )ж (к)с ТВМ1К1Л\И ΙζΑΚΟΙΙΚΙ

Шт(к) ВСОуДОу кмгрдди ΙΑΚΟ ΙΐΐΚΜΙΙ ВИ" 

ногрддк. Св(е)цЈЕН'|10 Пр^ЖДЕ СЕГО НАСА- 

30 ЖДЕНк ВСА Bh GGITHIE 11р'квЕД’ШЕЛ\0у 

б(о г )о^. пр^скцдти ВкСЛ\А И ШЧИЦЈДТИ 

1ЕЖЕ СОуТВ НА ПАГОуБОу1 1£Ст(0СТВОу БО" 

Ј29а 33 A-k^NH. II ВСАКО стрк| |а \АЕНИ№ CAAG0IE

1 Задржавам облик пдгоувд - Гипуба (ум. погуба). јер је сгарији н шнрег значења: ушашисн.е. 
поГибао, смрт. Губитак, беда, зараза, ттета. хаос. што покрнва значење гр. речи: απώλεια, 
άφάνισις, θάνατος, φθορά, λοιµός, όλεθρος, χάος.

трудом је. а не лака. помоћ. и лекови 
који су против тога - тешко су при- 
мењиви. Лли оии.ма. дакле. који се 
још чувају од страсти. спасење јс го- 
тово. и лако је побећи од заразе. Λ 
они који пре тога отидоше. упавши у 
ту страхоту. ти себи неисцељиву 
штету од болести навукоше. Као 
тто је. дакле, кад нско упадне у зао. 
боље избећи га неголи бити погре- 
бен са љим: и зауставити страхотну 
болест која се против тела свих људи 
попут валова диже: и сваки узраст и 
род док једе да се у здржава. што није 
забрањено и пожељније је. Тако и 
страст пагубну. и гнилство у које за- 
падну душе. трсба пресећи и зауста- 
вити пагубу која се од тога рађа. што 
је похвално, уједно и богоутодно. а 
нама пастирима словесног стада при- 
кладно и својствено творити. Зато је. 
дакле. Христове људе које је крвљу 
својом искупио - свети народ - у да- 
внини, дабоме. учењем светих п бо- 
жаствених апостола. и опет после 
њих - светих отаца, божаствени.м за- 
конима одасвуд оградио као неки ви- 
ноград који је свештено ранијс заса- 
ђсн Богом који све производи у бпће. 
да пресеца п очисти све болести што 
су на ГшГубул природе; и да свако сла- 
бо стремљење народног живота -

2 н е о^довкскстрд1АКл\д] 11ЕО^*докСћствАрАКл\л  М. у А 1371. РП δυσµεταχείριστα I 4 готово нсма 
М, уА 1371, РП πρόχειρος I с п(а)с (е)н н к  конј. премаРС 5 пр-кжде cerv нема А 1371. РП 19'<ло] 
ΐζΛΟ ж е Р 1 10 н еж елн ] н елн  Р I 11 с н ил\н ] с н имк  Р С Μ. Χιι.ι . 466 I 12-13 блн ец ј и с е нл телеен  
инн. Р I 13 н1 нс.ма А 1371. РП I род. у А 1371 ’/ένος ύµοΰ (όµοΰ нема РП) 11 н иалн ] с н ил\н Р С 
Μ I 18 рдждАК>1|Ј0^к> c e Р С Μ I 23 тб нема А 1371. PII I 26 дбж ] «рво Χιι.ι. 466. A. PI1 αύιίις i 29 
СЕго нема A 1371. РП I 30 пр-квЕД ШЕЛкмј·] прикЕд ииолхс^' С. пр квЕДкшом» М. у А 1371. РП παρα- 
γαγόντι I 31 вкслчд] ввсд Хил. 466. Λ πάντη. ΡΓ1 πάντα I 33 с лабо к . у А 1371. РП άνετον
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И'<Б1ЧБСКАГ0 житим №с т(б)с т вми ј лш  

ιιο \·ο τ ε λ \κ рАБОтдкчрЕИ. мкожЕ ιιΊικογιο 

3 ркчиНСПј-К*  (τρογιο нд ΠΟρΟξΤΑΙΙΙΙΙΕ прк-

2 н-ккокЈ Р I 5 Вћ’4дрд-<и Р С М, Хил. 466 I 6 грдд(к)стии Р, грдд1>(Ц1И С М, Хил. 466 I 8 и нема А 
1371. РП I жнтнм не.ма Λ 1371, РП I 9 шетдмте с е] с четдк >т c e Р I нд тдковмк нама А 1371. РП I 
15 грдднстии Р I 18 искони нема А 1371. РП I 20-21 ^βαιιϊϊο  Μ I 22 w c h o Ibaiih k ] и’сновднш( в1ри 
и родоу С I и2 нсма С I 26 н е нсма Хил. 466 I и нема Μ I 27 c e] c e Р С Μ I 28 и нема С I 28-28 
ιιαΪβε λ η . гр. τό ζιζάνιον I 30 ск(д)^днни конј. према Р С М. Хнл. 466 I 31-32 кмт(в)с тдвам 1О1|ј е Р 
С ΜI гр. διαστέλλοντες I 32 и... αττ(ι>)Λ\Εψογψε нема А 1371; у РП ή και τόν σεµνόν έγκρίνοντες 
1 Оскврнавити ум. оскрнавити (в. овде нап. 3).
- искони, гр. άρχήιΤεν в. РП. 5. стр. 12. нап. 4.
' Под скврном подразумева сс морална мрља, срамота, укаљаност, Грешност.

~ κροιίΛΐΛ - κρυΰ.ι,α је обично проређена кишна кап. као и крупна капља - капљица. Кропљама 
се нсшто κροίιιι (шкропи). натапа или полива.

ВОШБрД^НАГО Wi;pA’<4 ΙΙΟεΕψΟγΚ» СЕ.
ВБЗДД'{И II ОуСТАВИ. KL· б(о )ж БСТВК1Љ1Л\ 

6 ж е прдБилолм». и грддкскии ^дконм.
ИЖЕ НЕ ПрНЛДГДЈОТБ CE КК Бл(д)гОЧБСТИ1О 

ii ддлече ц’т(к) п о д(о )бн аг о ж итшд  
9 ШЕТДКЈТК СЕ НД ТДКОВКВЕ ПО ВСЕ д(н)|1И 

л\кчк п о влачет . с е πο α(ο )βλ ιε τ β с (ве)- 

томоу κςωκογ. вб чист-к св-ћсти жи- 

12 ТИ. II НИЧТОЖЕ Wt (k ) ρΕ4ΕΙΙΒΐχΒ ВћВОДИ-

ТИ Κ£ΕΛ\θγ. II НАШЕ ЖИТИК ШСКВрМПД- 
ТН.1 б(о )ж (б)с ТВКНД OlfBO прдвилд II '4Д- 

15 КОНИ грддвсции. ЖЕСТОКО1Е члов(1;)-

ЧБСКАГО ИСт (б)с ТВД СрДВНДКЈЦЈЕ. ЖИТИ1Е 
Α(θγ)χθΒΗΟ И ШБММДК Бл(д)гВ1 Bh НД“ 

18 Ηΐΐΐχκ ПОЛ\Б1ШЛЕ11ИИХБ ИСКОНИ2 НЕИСКО-

ПАННО ПОГрЕБОШЕ. 1ДК0ЖЕ ДД ИМДЛ\В БЕС 

ΙΐρΐτΚΙΚΛΙΙΙΙΙΛ житик. достоиноу ^вд- 

21 ΙΙΙ1ΙΑ ВК ВСАКО Вр-ћмЕ ЖИ^НК ΠΟΚΑξΑΙΟψΕ.
ii п о н еж е коркнк и w c iio Ieah h ie родог и 

НДШЕГО «Ст(0СТВА СТрОИТЕЛИ. ЧНСТВНК 

24 БрАКБ ©ХВ-кд-кшЕ СОуЦЈИИ. дд чистии 

иж е νυτ(κ) ниго κορΐιικ к томмр скврв- 

HEI3 ДД НЕ ИЛХАТБ. Н lltKhlrtUI ΚρΟΠΑΙΑ" 

27 л\и4 порокд iis wcKBpMiHTb с е . б1дн о  БО

№CTb СЕ ПШЕНИЦЕК» cktATII И ΠΛ^ΒΕΛΒΙ.

ВСДЧБСККШАХИ прилогм СЛОВЕСВ И Ск(д)~ 
30 МрТВрБДИШЕ. ДДЛЕЧЕ Шт(в)

ζΑΚΟΗΗΑΓΟ врдкд. БЕ^АК0Н’|Њ1И WCTA" 
ΒΛΙΑΙΟψΕ. И ΤΟΓΟ оуво и.'т(0ЛАЕЦЈОуЦЈЕ.

33 II 110 ТОИ ОуЖЕ ΙΕ£τ (κ )£ΤΒΒΙΙΪΜ Н0^лЖДИ 

које природним (тј. овоземаљским) 
похотама служи као каква речна 
струја што се на поругу првообраз- 
ноглика усмерава - обузда и зауста- 
ви: а према онима који (по) божа- 
ственим правилима и грађанским за- 
конима не следе побожности, и (који 
су) далеко од подобног живљења по- 
срнули, на такве свакодневно потсжу 
мач. Јер светом народу прилпчи то - 
да живи у чистој савести и ништа од 
рсченог да не уноси у њу и наш жи- 
вот оскврнављквати.' Божаствена 
правила. дакле, и грађански закони, 
сравњујући оно што је у људској при- 
роди жестоко, духовни живот и до- 
бре обичаје у нашим помислима из- 
давна2 неископано погребошс. тако 
да имамо живљење без препрека, 
показујући живот достојан звања у 
свако време. И пошто корсн и темељ 
рода, и природе наше стројитсл,и. саз- 
надоше за постојећи частан брак - да 
чистн корен из њега више нема сквр- 
не3, н да се неким кропљама*  порока 
неће оскврнити, јер бедно је то да се са 
пшеницом сеје и кукол, - сваковрсним 
прилозима речи и казивања утврди- 
ше, далеко од законитог брака остав- 
љајући незаконити. и тај (тј. частан), 
дакле, заштитише. И по тој већ приро- 
дној потреби вазљубили су (тј. заво-
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СкЧЕТДНШД ЖНТИ1Е ΚΚ^ΛΙΟΠΛΗΙΙΙΐχΚ. Mf- 
T'klllAIOl|JE COVfTk W CEA\k II 1ΙΛΚΑχΛΚ>1|1£ 

3 СИ1ЦЕ. \Ут(к)лСЛ[ЧИТИ CE ΕΙΐχΒ Π0θγ4ΑΚ)Ι|ΙΕ

Wt (|») СКОИХК CkBphCTH. II ШТКрДЦЈДТИ

CE \Ут(ки)нО\{“Дк. Др-квЛЕ OVGO их(рди)лк> 

6 п ечдтв б(о )ж и к > пршЕлхшоу wcp-k^a-

ΗΙΙΙΕ. ЖИЛИЏОу КО1ЕГОЖДО KOrtiillA W 

крдц! ВЦк кЦЈЕНО GtllJE. ΒΚχκρΛΙΙΙΛΚ>1|Ι0γ 

9 ΙζΛΚΟΙΙΟΑΑΒΙΙΟγ. Ck ИНО11ЛЕЛ\Е1|'||ИКк1 СИЛ\к
СкЧЕТДНШЕ. 1ДКОЖЕ CE CAvkllJEHHIE. рОДОГ

ЖЕ Кк CBOIEAXOy || рОДОу. ПрИСВОИНИИ 

12 110КЕЛ'квД10Ц10у. К’СЕЛ\Оу БрДЧНкШ flWfTk

ВкСХОДЕ И СПЛ'ктД1Е СЕ НЕВк^БрДНкНк gV 

Ц1Е. 1ДК0ЖЕ Л1ОДН1Е б(о )ж И1. 1ЦрЕДНИИ 

15 Gkl\OA\k. Бл(д)г0ВОЛЕ1111ЕЛ\к НДСк ВкСПрИ"

!ЕЛ\И1ДГО И присвоившдго К‘ CEG"k ВСЕ 

ιεχωκΗΐ. и роукдлхл рддосткно по про- 
18 р(о)ч,скол\оу ГЛДССЛр ВкСПЛЕСКДХОЛ\к. и

BCI HOBklH GklXOA\k И^рДИ^Лк. II ВСЕ 

CAMipilBkl И ВСЕ Вк 1ЕДИНО CkB KOVfllHH. Бк 

21 CHIE CkGlipAIE НДСк И 1ЕЖЕ Л1ОБВЕ рДДИ К'

СЕск и дроугоу кк дроугоу χοτε скш- 

Д11Н1ЕН1ПД. вноутркнпе1 дври Брдкоу· II 

24 ιε>κε по скродкствоу '^дгрддивк поутк.

1 Под вноутрвниЕ (гр. ένδοθεν) подразумева ее оно што је (Јуховно, свсто. унушраиибе у 
човску.

вкН'кшн1Д1д всд кмт(к)врк'4г прохож- 

ДЕНИ1Д скдЕЦЈИЛХк НД ЛИЦЕ BCEIE ’4ЕЛ\(к)-

27 ЛЕ. И ОуЖЕ К СЕМОу GpAKO\f ΙΐρΐΙΙΤΙΙ χΟΤΕ" 

1|ЈИА\к. ВСЕАЕНДГД ВСД WTBpk^E СЕ. 1ДК0ЖЕ 
Кк сродкствоу ΒΕΑΟγψΗΙΙ поутк. вскмн

30 с(о)ж(к)сТВкНк!Л\И ХДКОНК1 Пр-кпЛЕТЕНк 

lECTk И ^ДГрДЖДЕНк. Б^АКОННкВЕ О\'БО 
БрДКк!. ^АКОНк! НДПИСд|вШЕИ. WBkl MfEO 

33 ИЛЛЕНк! tABkCTBkllklAMI рД'4ЛОуЧИШЕ. WBkl 

лели) брачни живот. тешећи у вези с 
н>им. и саветујући овако: поучавали 
их да се разлуче од свог супружества 
и потпуно гнушају, јср јс Израиљ у 
давнини добио печат Божји - обре- 
зање; обитељи сваког колена беше 
саопштено да им законодавац забра- 
љујс спајање са иноплеменицима. јер 
је то мешање: племену пак одобрава 
присвојење (тј. присвојдбу). при чему 
односни и сплетени брачни пут не 
беше забрањен. Као изабрани народ 
Божји постасмо: Он нас је благово- 
љењем прихватио. и Себи присвојио 
све народе, те радосно рукама. по 
пророчком гласу. запљескасмо. и сви 
постасмо Нови Израиљ: Он који све 
с.мирује и све у једно сакупља. саби- 
рајући нас у то (тј. Нови Израиљ) и. 
ради љубави према Себи и једног 
према другом. хотећи сједињење уну- 
трашњим1 двери.ма брака. те ономе 
што је у сродству заградивши пут. 
спољашње све (двсри) отвори прохо- 
дним онима који седе (тј. жнве) на 
лицу све земље. И онима који већ хо- 
ће у такав брак да ступе сва се Васе- 
љена отвори. пошто је пут који води 
ка сродству сав нспреплетен н загра- 
ђен божаственим законима. Незако- 
нити бракови, дакле. законима су за- 
писани; једне. наравно, изричитим 
и.менима разлучише. а друге имени-

1 скЧЕтднша житик, гр. τον έπίζυγα βίον 12 ιι ιηκΛ^Λίοψε. Α 1371 нема: Ι’Π καϊ εισηγούµΐ'νοι I 3 
с шце] сиц-к Μ, с ице Хил. 466; A 1371, ΡΠ нема I 4 сквркстн, гр. συζυγίας I 5 ис(раи)лк· М 17 
жилицЈоу] ?κιιψογ (!) Р I А 1371, ΡΠ κατ’ οΐκείαν I 19 ис(рлн)лк Μ I 20 вс е нема С I дрвугоу ] 
дро^гк С 122-23 сккдинк1а (!) Р, ск(ДИНкн1Е Μ I 23 двкри С. двЕрн Μ i 25 вса. у А 1371. ΡΠ πάσιν I 
26 лицин Р С Μ 129 сдродкствв Μ I 30 пр кплЕТкнк М, приплЕТЕНК Хил. 466, А 1371, ΡΠ έπεζυγόιΐη I 
31 ’<дгрдждЕ11к, άπεκλέίσΟη А 1371. РП
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ж е нЕчистотк! ιιµ ε ιιε µ β кдрЕКШЕ доврк 

ШСТАВИШЕ II Л\ЛкЧД11НКЛ\' Пр^ИДОШЕ. W 

ЧИСТОТ'к ВСДЧкСКк! ΠΕΚΟγψΕ СЕ. И ΙΙΑ 
ДЛк'<к II 110 БСЕ д(0ННИ K'<klKA WCKBpk" 

ΙΙΙΛΤΙΙ НЕ χοτεψε. ИЛХЖЕ ii βε λ ιικµ η ап (о )- 

с(то)лк пдулк ПОМДГАИ РЕч(е). БЛОуДк II 

НЕЧИСТОТА ВСД ДД НИ HMEHSKTk CE Вк 
ВДСк 1ДК0ЖЕ ПОД<о )бД1ЕТ11 с(вг)тк!Мк*.  

НЕЧНСТОТк! ИЛ\ЕН£Л\к ВСДКк БЕ^ДКОННкШ 

БрДКк II СКВр НОТВОрЕННК ΙΙΛΧΕΙΙΟγίΕ. II дд 
ΝΕ шт(ки)ноудк Л\ЛкЧАНИ1£Л\к СЛАСТО" 

ЛК»БИВк1Л\к Вк СИХк БОуДЕТк ВЛДСТк. Нк 
II ткл\к IlOBErtillklANk БрДКОЛ\к ’ξΑΚΟΗΒ НЕ 

Ц’СТАБЛ1АКТк О\'ДОБк НДСКДКАТН. Нк что 
Р^ч(е) Вк Брдц-кхк НЕ [ткКкЛ\о] ПОВЕД-кнД- 

ГО Нк Бл(д)голкг111дго ПОд(о)вДИТк слхо- 

трити. ТДКОЖЕ И W БЕСКВркН Н^ЛЛк №СТ‘" 

СТВО\' II wr(k) ΒΕΟχΑΟγ БЕт4Гр'кшН'ћл\к. и 

Б(о)ж(к)сТВкНИ1 Ц|(тк)цН прдвнлк! II уд- 

КОНОДдЦвЦН ^ДКОНк! оутвркдишЕ. к' 

НАШЕИ ЖЕ Брдни Бки’р0уЖИВк1 СЕ ХрДБкрк. 
II К НЕПрОПОвкдАНОЛУОу рдуДрОуШЕНИ 10 

д(ог)шдд\к IIEOYAOBknOB-kAlIMklM II HO\f- 

ЖДкНкШ ПрОТИВНИКк. Ск шгкл\и 11ЛМ1ЖЕ 

Л\Н0ЖИЦЕ10 НДШкДк II Вк ШБЦЈИ И W СЕК'к 

ЧкСТк рДСКОПДВДК БрАЧН0у10 BECTOlfAlltlE 

ПрИНЕСЕ II СЕ Оутд(и)вк CE ВкВЕДЕ. 1АК0ЖЕ 

ЛМ10Гк1Л\’ 1111 Вк ЧТОЖЕ полдгдти.
Брдтол\д дв-кмд СО\'ЦЈЕЛ\А БрАКОЛ\к СЕБ"к 

ДВ^ БрдТОуЧЕД^ ПОКМДТИ. СЕ ЖЕ 1ДВ’к И 

НЕВк'<БрД1|’||0 И Ск СВ^ЦЈЕН НОСЛОЕИИМк 

творити. или дв4л\д (Н;кк1л\д сЕстрдл\д 

Брдто\-ЧЕДОЛ\Д ТДКОЖДЕ 1ДК0 '4ДКО1|'Нк1Л\к

В. Еф 5. 3.

ма нечистоте начелно назвавши, ос- 
тавише и прећутно пређоше, на сва- 
ки начин трудећи сс о чистоти и пе 
хотећи да надугачко и по цсо дан ос- 
кврнављују језик, којима и велики 
апостол Павле, помажући, рече: 
„Блуд и нечистота сва да се ни не 
именује мсђу вама. као што и доли- 
кује светима"*  - пменом иечистоте 
именујући сваки незаконити брак и 
скврнотворење. И, уопште, да се ћу- 
тањем не даје сластољубивима власт 
у томе; али и онима којима су дозво- 
л>ени бракови, закон не оставља да 
лако (у н>их) ускачу. Него шта рече? 
У браковима треба гледати не [са- 
мо]1 оно што је дозвољено. него [и]2 
оно што је благолетно. Тако и за бе- 
скврненост природе, и одасвуд без- 
грешност, утврдише - л божаствени 
оци правилима (канонима), и законо- 
давци законима. У нашој пак борби 
храбар оружник, и у необјављеној 
опсади душа тешко победив п насил- 
ни противник. са другима са којима 
је много пута насртао, и у заједници 
и насамо, раскопавајућн брачну част, 
бестидније донесе и то - притајивши 
се уведе да се многи ни у шта не свр- 
ставају - (да) два постојећа брата за 
брак себи узму две братучеде. То пак 
јавно. и незабрањено. и са свештено- 
словљем творе; или, такође, (да) се

1 Ж£ нема Р I 4 по к с е д(к )н н и . καθ’ έκαστον A 1371, РП I 6 пдвлк Р С Μ I 7 всд] вслкд Р С: всд 
нсма Μ I ни] ne Р С Μ I 9 бе^дко н н е Хил . 466 I 10 сквркн нотворЕИИК Р С М, Хил. 466 I 11 
и-тиноудк PCI 17 тдко ж де Р М, Хил . 466 I Ес(тк)ств-к Хил. 466 I 22 рд^дркшЕШ» Хил. 466 I 25 
шбц ј и ii w] WGipii Bt с ебФ Хил 466 I 27 принЕСЕ. у А 1371 εΐκονίσατο, у РП έκονίσατο, али у нап. 1 
έκοµίσατο I оутд(и)вБ конј. према Р С Μ I и ко ж е] ιακ ο  Хил . 466 I 29 соуцЈЕлхд двклхд инв. С I 
соуџнмд Хнл. 466 I 30 понмдти Р С М, Хил. 466 I 33 БрдтоучЕдомд] Брдтоучедомд дв клхд Р С М

1 [ткккмо] додато према А 1371, РП - µόνον.
■ [и] додато према А 1371. РП - και.
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.1. ЈЖ

прдкоми СКЧЕТДКДТИ се. или стркшви и
СЕСТрИЧИЦЈМ[.' Cb ЛК'кл\А СЕСТр^НИЦДМД 

3 CbEKSIlrtlATH се. или крдтомд дгЛмд

противно τετκογ и сЕСтричноу 
поимдти. или врдтоу|чЕдол\д де^мд  

6 TETKOlf II £ΕΕΤρΐ41Ι0γ. ИЛИ СТрћИЕВИ И
СЕСТрИЧ1П|1Оу дв4 БрДТО^ЧЕД-к. СИ1ЦЕКО1Е

ЖЕ 7/0 ΙΙΑ 4bCTb Брдчноцчо ндшкдк ρον- 
9 ГД1Е CE IECt (1i)c TI5C>Y ТД1ДШЕ СЕ. СЕГО рдДЈ!

CrtvkpEIIIIIE НАШЕ W БЕ^ДКОП ’ΐΙΕίχΚ БрД-

U’k;\'b ПОБФЛ^ВК. Cb Св(е)1}ЈЕ1|’|Љ1Л\11 с бо - 

12 рол\'. б(о )г о л1©биешх к л\итрополитк и

ДрХ1111Еп(и)с(кО^)пк рдсл\отривк. И ТЕГО-

Tbl Пр-ћцЈЕШПА соудндго О^БОГДВН СЕ. 

15 1ЕЖЕ прктитк О^ЧИТЕЛЕЛХВ ИЖЕ НЕ Bb^~

K-feipAIOTL· Л1ОДЕЛ\1а ГрЕДО^ЏДГО Шр«(-

ЖИ1А,1 2 ΙΙΟ'ζΝΛ И искоуси лоучкшоу BbITH 

18 15ЖЕ 1|(с)цклЕНИ1Е Н'ккО1Е IipOAlblCAITH ТД~

1 стрмкки, гр. ί)εϊον I 2 СЕСтричнцЈоу, гр. ανεψιόν I 5-7 илн... крлтоучед! нема А 1371. РП ■ 8 -<ло 
нсма I’ I ндшкдћ. у А 1371 καταχωρηΰέν, а у РП κατοχυρωϋεν I 15 кж е ] иж е Χιι.ί . 466 I 15-16 
оучитЕЛЕМН иж е НЕ ΒΕχΒΪψΑκ>τκ. у А 1371. РП τόϊς µή άναγγέλλουσι i 18 н (с )ц +ч \ен и к конј. 
према Хпл. 466: исто п у реду 20.1 20 в тако вмх к  нема А 1371. РП I н(с)ιιΊιλ {е^ннк. у А 1371. РП 
ϊαµα ή διαµαρτυρίαν 1 20-21 свокго грк\-д нема А 1371. РП I 22-23 ум. кж е... тако вдг о . \ 
1371. РП του µέλλοντος I 21 илгкктк \ντ(κ)ρΕ4ΕΜΪε инв. Хид. 466 I 24 что тдков^к инн. Χιι .ί . 466 ι 
24-25 логквоЕ Хил. 466 I 26 творнти Р; ум. створитн. у А 1371. РП πράγµα I 26-27 w coytpn\h... 
крквЕ. у А 1371, РП περί τούς ές αίµατος I 30-31 κ ск с о бо к >. гр. ταυτην πρύς έαυτήν ' i.icn кк. \ 
A 1371, PII τρανώτερον
1 Објашњење за им. СЕСтричифв дато је на доњој белини л, ЗЗОа: СЕСтричнцљ н етн . .. сЕстричнд 
НЕСТЕрд г л(дг о а)ет(в ) с е (превод: „Сестрић [се каже] нећак; сестричина се каже нећака"). То 
објашњење нема Р С М.
2 Овде се под оружјем подразумева превасходно мач (у А 1371, РП ροµφαία), који у црквеној 
терминологији значи ватрени мач.
·’ Речи којс су у заградама: мко ж е... нЕпрлбедно налазе ce п у Р С М: нема и\ А 1371. РП. Оне 
ремете склад реченице и плод су нечије грешке.

ΚΟΒΟΜΟγ '^ΛΟγ. ДД ИЖЕ OlfSO 1ЕТИ ЕЕ18ШЕ
I! TAKOEhl^b. 1ДКО η (ε )ι|^λ (ε)ηΜΙ€ СВ01ЕГО 

21 1'р'к\'Л WT<b)pE4EHBIE HrtvfclOTh. IHltrtX ЖЕ

ΕχρΑΙΙΕΙΙΙΙΙΕ БО^ДЕТВ 1ЕЖЕ NE CTEOpilTII 
ТДКОБДГО. Wt (k ) СЕЛ-ћ πο βε λ ϊβλ ιε λ χκ к  

24 ТОЛХ8 Шт(0 н (м)н 1А ТДКОЕО1Е ЧТО ЛОу-

KaIIbIIOIE W Брдцкхк ДЛ НЕ ΑρΚ'ξΙΙΕΤΚ СЕ 

створити. И НЕПрДВЕДНО1Е W ΕΟγψΗξΒ 
27 WT^b) 1ЕДИНО1Е КрКЕЕ. (ГДКОЖЕ AMfKABHO

И 1ДК0ЖЕ СО\[ЦЈИЛЛ’ WT(0 1ЕДИН01Е KpbBE

ПЕПрДВЕДНО.!)3 II НД СДМО БО IECT(b)cTBO 

30 Wt (mi)n OYAL· EOKJIOTb СЛ\’кША1ОЏЕ ΙΕ Cb

COEOIO. WT(b) СЕЛ'к KTO ДД HAOy4HTb CE 

II pACAXOTpilTb MCIlilE.

две некс сестре са братучедима као 
законитим браком спајају: π.ιιι \јак 
или сестрић*  са двема сестрама сједи- 
њују; или. наспрам томе. два брата 
узму тетку и сестричину: или два 
братучеда - тетку и сестричину: пли 
ујак и сестрић - две братучеде. Та- 
кво пак зло, насрнувши на брачну ча- 
сност, притајиваше сс ругајући се 
природи. Због тога наша с.мерност - 
осетивши бол поводом незаконитих 
бракова. са свештени.м сабором бо- 
гољубивнх митрополита и архиспи- 
скопа расмотривши. и плашећи се 
тежине судње претње што прети 
учитељима који не објављују народу 
наступајуће оружје2 - спозна и прове- 
ри да ће боље бити да се изуми неко 
исцељење таквом злу; да они који су, 
дакле. ухваћени у томе. као исцеље- 
н>е свога греха имају Одлуку. а дру- 
гима да буде заштита. да тако нешто 
не чине. Надаље прописујемо да се 
од сада више тако нсшто рђаво у 
браковима не дрзне чинити. И непра- 
ведно је за оне који су од једне крви. 
(као што је рђаво: као што је онима 
који су од једне крви неправедно!)3. 
да и на саму уопште природу војују. 
мешајући је са (са.мом) собом. Од 
сада да се ко научи и јасније рас- 
мотрн.
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Cb(e)i|JEIIMH Η BEAIIKhlH НАСИЛИИ. ИЖЕ II 

γλ ο \έ ιιιιµ  Α<οχ)χοΒΐικιΐ£. ii б(о )г о с ло вн к 1 

ГЛДСК ИСПК1ТОВД1Е. СНП|к W Н'кК01ЕЛ\К 

г.Е'4дкон н кл\к врдц-к BEckAoyiE крдтко 

ΠΟΙζΗΑΙΙΗΚ ДД1ЕТ1». в' НЕЛХЖЕ EE^AKOIIIIbllE 
Брдкм ОуДОБК W’r(h) 'ζΛΚΟΙΙΚΙΙΚίχΐι 

ЛО^ЧДКТК Гл(дГОл)е . Bh НИХћЖЕ сродк- 

СТБО слгкшдктк CE БК Εΐΐχκ врдкћ 6ΕίζΑ~ 

KOIIMIh.1 КДКО 0\'Б0 НД CEA\b BpAuii ΙΙΛ\Ε 

НДрЕЧЕТ' КТО. врдтд OtfEO. ПО СЕЛ\Оу ЖЕ 

ИСТОБОЛ\Оу II врдтд II СБО1ДКД" НДрЕЧЕТД 

СЕ. 1АК0ЖЕ И СКЧЕТДВШШ CE С НИЛХД ЖЕ" 
н к. ВрДТОуЧЕД-к ЖЕ ΚΟγίΙΙΙΟ II lETpbBflll- 
ци. w t (b) ΟΐχκΙζΚε рДЖДД1ОЏЕ1Е CE AVI-

TII. κοτορκΐΛ\κ сродкстЕолхв ΙΙΑρεΚΟγΤΒ. 
\К’т (б) врдтогк ОуБО втордго СТЕПЕНЕ 

СИЛ\К ПОд(о )бНО IECTH НДрЕЧЕНШЕ. БрД" 

ТО\.'ЧЕДОЛ\1? НЛ\ЕНОБДТИ CE. Wt (b) Λ\(α)~ 

ТЕрНИ ИЛ\К ТрЕТИИЛМх СТЕПЕНЕЛМј , п дче 
ЈЕСТК ПОд(о )бНО BTOphllE ОуБО БрДТОУј— 

ЧЕД1>1 ИЛ\ЕНОБДТИ ΕΙΐχΚ lipABEAtliilE. И 
HAVEtlh НЕ11Од(о )бНО№ СЛ\'кшЕНИ1Е ВЕ^Д" 

КОННДГО Брдкд ^AKOIIOnp-kcTSnAEHHIE 1Д- 
ВЛЈДКТВ lACIltlE. ПО Гл(дГОл)о\' ИЖЕ ВВ 

с (ве)т В1ХВ \м(т в)цд ндшег о вдс нлим .

1 Bac h aie Хил . 466 I иж е нема С I и2 нема Хил. 466 I 2 ум. и, у А 1371, РП κατά I 4 Брдц11 
ΚΕζΑΚΟιι niiAXb 14 I 6 ογΑΟΒίι нема Хил. 466 I 6-7 сродкство, у А 1371, РП ονόµατα I 7 г а(аг о а)е , у 
А 1371, РП έν οϊτ λέγων I 9 η λ \ε ] именд Ρ С Μ I 10 ндрЕЧЕт'] ндричЕтк С I сЕА\оу] селх Хил, 466 I 
13-14 ктрнвнициЈ ктрћв^ниц-к Р, ктрнв-кници С М, Етркв-кници Хил. 466 I 14 рдждА(|о)фи Р, 
рлжддкмрик ( Μ I с е нема Ρ I 15 ндрЕкоутн] ндрЕкоутк c e СI 19 илмЈ иж е Р С Μ I илм> нема Хил. 
466 I 29 HMEiih Μ I 30 г л(аг о л)|о  Хил. 466
1 Прав. 96. (у РП прав. 87.) Светог Василија Великог.
- caouKh (гр. σύγ/αµβρος) је изворна реч својак ум. патеног или патанац. Својаци (тгшенози) 
су мужеви двеју сестара.
' Братучед је сродник другог степена - стричев син, тј. брат од стрица, али и теткин син, тј. 
брат од тетке. I о су првобрашучеди. Другобратучед је сродник трећег степена, син једног 
првобратучеда у односу на децу осталих првобратучеда. Трећебратучед је син једног 
другобратучеда у односу на децу осталих другобратучеда. Братучеда је сродница другог 
степена - стричсва кћи. тј. сестра од стрица, или теткина кћи, тј. сестра од тетке.

Нк 1ЕДИНДЧЕ стр(д)сти ПОЛ\ДГД1Е ц-ккто 

ВКСТДББ рЕЧЕТВ 1ДК0ЖЕ СЕ ВКПрдШД1Е. ЧЕ~ 

СО рдди СЕГО НИКОТОрК! ЖЕ ПИСДНМ уд- 

КОНБ НЕ ВБ^БрДШ ИЛ\ЕНЕЛЧ1 ндрекк. врд- 
ТИИ Гл(дГОл)е БрДТОуЧЕДБ ΒΒΙΒΛΙΟψΙίχΕ 

НД ШБЦИНИК Брдкд НЕ ПОИЛХДТН. И ЧЕСО 
рдди по wEbi4Aio творилхолхоу вр-кмЕ 

ТОЛИКО НД ПОЛХОЦЉ Πρΐ1ΙΕΛ\ωογ. проти- 

Свештени и Велики Василије. који и 
духовне дубине и богословни глас ис- 
питујући. овако о неком безаконом 
браку бессдујући, даје кратко сазна- 
ње у којем незакошггс бракове лако 
разлучује од законптих. говорећи: „У 
оним (случајевима) у којима се меша 
сродство, у таквима је брак нсзако- 
нит.** 1 Како he, дакле, неко наденути 
име овом браку где he се браћа по ис- 
том основу једнако назвати - и бра- 
ћом и својацима2, пошто су и жене, 
које су се с њима спојиле, братучеде, 
а уједно и јетрве? Деца пак од њих 
рођена, којим ће се сродством назва- 
ти? Са стране браће, наравно, њима 
одговара назвање другог степена - 
братучедима3 да се именују; са стра- 
не мајки више им припада трећи сте- 
пен па је праведније именовати их, 
дакле, другобратучедима. И неодго- 
варајуће мешање имена јасније от- 
крива безакоље незаконитог брака. 
по речима оца нашег који је међу 
светима - Василија.
Али ће можда неко ко помаже стра- 
сти. уставши рећи, тобоже питајући, 
ово: „Због чега пак ниједан писани 
закон не забрани браћи, изричито го- 
ворећи, да рођене братучеде не узи- 
мају за склапаље брака? 14 ради чега 
се нечему што је, по обичају толико 
времена творено, добило подршку.



BIIUJII ce H7,KllTHIEA\h CAOBECh II AIOTO" 

c t h io crtov^A wKpaAAK. и BEi|jk ονχκι- 

3 ιµρίΑίε ii новинно τκορε нж е ^дкономк

II ιιε ιιο κ η ιιϊιο ιε . ιικ ιιε χι^ ж е д(ог)- 
χοΛ\ι» ж е c mi Γρ·ύχκ шбличак . др'ккл£ w  

6 c ea\b ΐζΛκοιικ положи кдснлни. к г о ж е  
’ζ,ακ ο ιικ ii ικζκικι» цр(к)ки. и γλ (αγο λ)ι» 

В^ЦЈАНШЕ б(о )г ОПИСАНМ1Е скриждли lipk-

9 CTOAMi ВВШБрДЖЕНШЕ б(о )ж И1ЕЛ\!>. иц ј еи  

ЖЕ ΙΙΙΙΟΓΟ ХЛКОНОДДВЦЛ Bh ΕΙΐχΐϊ. IIE BtrtXli 

ДЦЈЕ ΙΐίΛΟΛλΟγΑρΚΕΤΒΟγίΕΤΚ TAKOBblH И-
12 ко ж е под(о)сд1ЕТк ц-клолуоудрвствовд- 

ΤΙ. Л1|1Е ЖЕ [и]1 ДДЛМ11 1гккО1ЕИ ЖЕ ΙΙΑΠΙΙ" 

CAIli GlilTII ПДЛХЕТИ IUI WT(h) 1ЕДИПОГО ЖЕ

1 [и] додато према ΡΠ; А 1371 нема.
2 О значељу речи пнсдннк в. напред стр. 148. нап. 2; уп. стр. 63. нап. 1. Овде се под п нс аниш (у А 
1371 τόν τρεψύµενον, а у ΡΠ τόν γραψύµενον) подразумева спие правне садркине којим ce i аква 
појава осуђује и кажњава.

15 с(вЕ)тк1\*к  шт(0цк W ckll ВЕЦЈН. 1111 

тдко 11Еп о д(о )бн о ΒΒΕχοτΈτιι ΑΒΙΙΓΙΙΟγ- 

ТИ GOA'k'4flL· СШО цр(0к(к)ви ИЖЕ IIE W

18 coyAii ηρεψιΐΛ\ се ββλ \ϊιιιιλ \κ c e. h g o w  
ц’клол\оудрии ^ДКОНК ПОЛОЖИВШЕН. 

ЖЕНК ЖЕ iipiiAIOBOAiilAIIHIE и ноуждоу
21 д('к)виц11 ογΛ\ογ4ΐΐΒΐυε. ιιε приложишЕ 

ΛψΕ WT(b)uh lABIITh CE ДЦЈЕрИ НОуЖДОу 

CTBOpiIBb. 1ДКО ПОд(о )бА1ЕТ11 пострддд-

24 ТИ. 1ДКО IIE ОуДОБВ ТДКОВД1Д дрк^но- 
BEIILIIA. Αψε оуво II створнтв СЕ Ιΐ114ΤΟ 

!AB'k. W НИХЖЕ 1авк соудк IlOAblilll-

27 rtVETb. Л\к11ШИЛ\к Γρ4χθΛ\Κ A\O\f4HA\OA\b 

COyi|JEA\L·. 1ДКО ДЦЈЕ ОуБО CE '{AKONhl HE 

Bb^GpAIIEIIO lECTb ΟψΑΟΕΚ KTO дд створ- 

30 HTK CE. ИЛИ ΑρίφΙΟγΒΒ створитн ιιε 
нлхдтк w с ел\к писдншд.1 2 ιιε ρε4(ε)τκ c e- 

γο Ц'клол\8дрк ll-ккто. 1ДКОЖЕ О^БО то-

33 ΛΧΟγ МЛкЧАНИКМћ WCTABAEHOy. HE ДД1£Тк 

противиш плетсњем речи и ллтњом. 
крадећи (оно за шта је било) слуха. и 
ствар искривљујући. и кривичним 
творећи оно што јс по закону некри- 
вично"? Али ја пак не (тако). Духом 
разобличавајући тај грех. у давнини 
Василије о томе положи закон. чији јс 
закон н јсзик Цркве. и глас рсчи бо- 
гописане таблице изображене прстом 
Божји.м. Онај. пак. ко шите другог 
законодавца у ти.м (питажи.ма). не 
знам да ли такав целомудрује онако 
како треба целомудровати. Ако пак 
[и]1 допустимо да никакав написани 
спомен ниодједног од светих отаца о 
тој ствари не постоји. сматра.мо да ни 
тако не приличи онима који о суду не 
пресуђују. да усхтедну покренути ту 
болест Цркве. Јер они који су поло- 
жили закон о целомудрености. ка- 
знивши прељубу жене и силовањс 
девојке. не додадоше како треба да 
пострада отац уколико се покаже да 
је силовао: јер није лако да се таква 
дрзновења. уколико се. наравно. и по- 
чини нешто јавно. јавно подвргну 
прссуди (равној) оних који су за ма- 
њи грех кажњени. Уколико. дакле, 
то законом није забрањено, лако ће 
неко то да почини. или ће. дрзнувши 
се, да почини (зато што) о томе нема 
Гшсанији2. Hehe ли неко целомудру- 
јући рећп ово: Пошто јс. дакле, то

1 и^витикмћ] 1Ц6ИТИШН c e и^внт1Ем(ћ) Хил. 46614-5 Α(ογ)χοΛ\κ. у РП του Πνεύµατος. A 1371 
нема I 5 c l ii. A 1371, ΡΠ τούτων, а треба τούτο (в. РП. 5. 15. нап. 2) I и.'Бличдк> Хил. 466 I 9 
вћШБрджЕННк] u'Gprt-<KEiuiK РI 13 ц-ккоки] ннкокн Р С Μ I ндпнслн! нема Μ I 18 npsi|iHA\ с е Хил . 
466 I 20-21 д^к)вн1цк 8Λ\ογιιιιιιιιΐΕ н с^ч кдс ^· ин в . Хил . 466 I 21 приложишЕ] п о ло ж ише Хил . 466 1 
24-25 ΑρίιχιιοκειιΪΑ Хил. 466 I 25 н'кчто иема Р I 26 ив^к] 1дко Р С М. Хил. 466 I 30 с е нема А 1371. 
ΡΠ I дрв^нввмн Хил. 466
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AvIlCTA МЛНЧАНН*  ΑρκχΗΟΚΕΙΙΚΙΙΟ ро\тдтн 
СЕ кст(к)стког. ТДКОЖЕ ΗΙΙ СЕГО ИД1ШАЧЕ 

3 WCTABAEHAIO. Л1|1Е Гд к II WCTAAO lECTb.

ВЛАСТН НЕ HA\ATb НИКТОЖЕ ΙΙΕΚΙνζβρΛΗΪΙΟ
ТКОрИТН. II ПАЧЕ Xp(n)cTIIIAHOA\b СО\Ч|Ј- 

6 ЕЛ\К HAA\b. II ДО КОНЦА BiiAO\'l|JEA\b IAKO
Пр^ХОДИТК WKpA’4h Cb по дп(о)с(то)лох

ΙΙΑΒΛΟγ ДА II IIA\OVl|JEII ЖЕНМ ΙΑΚΟ НЕ 

9 ΙΙΛ\θγΐµΕ Боудоутк. II ΙΑΚΟ НЕ WCTABAEHO
KCTb. Hb НЛМЖЕ РЕч(е)нО ВКЦБрДНЕНО

BbICTb. НЕ ПОБЕЛ-кнАГО БО Bb ΒρΑΗ'Ιΐχΐι 
12 реч(е) под(о)БД1£Тк сл\отрити Hb вл(д)-

ГОЛ^ПНДГО. II Св(е)ц 1Е1Ш1И 0\'Б0 II вели- 

KblH ВДСИЛИИ 1ДК0ЖЕ ρ^χθΛ\Β В1л Η1ΐχ'?κε 

, w„ 15 рЕЧЕ СрОД11А1А CAVkuJAlOTb СЕ ИЛХЕНА II Bb

Cl^b БрАКћ BE^AKOHbHb. 1ДК0ЖЕ БО ИЖЕ 

врдколхк С bBbKO\'HAIA ΐοίµίχκ СЕ СВ1ЕДИНЕ- 
18 НН№ НЕ BtcTb WT^bH^IOyAh ρΛίζΛ0γ4ΕΗΙΗΑ.

Hb WBA HAbTb КДИНА ΙζΗΑΙΕΤΑ СЕ. ΒΟΛΕ-
ΤΑ БО рЕЧ<Е> WBA Bb HAbTb 1ЕДИ110\'. ’ ТАД- 

21 ко и иж е по родоу влижнии. дроугв Kb 
дро\то\*  ΙΙΟΕΛ^ΑΟγίΟψΕ. Bb COVfpOAbCTBA 

AVECTO CbEEOXllAMIOT’ CE H Bb 1ЕДИН0у 

24 Cb4ETABAI0Tb CE CpOAbCTBA KpbBb II CBO"

ИН1НЕ. 1ДК0ЖЕ НО^ЖДИ EbITIi CHA\A CTbl~
Д^ТИ II Б01ДТИ CE ApOlTb Kb ДроуТО^ 

27 Γρ-^χΟΒΙΙΑΓΟ БрДЧНДГО CA\-fcuiEIIHIA И СПЛЕ~

ТЕПШД. НЕ11Од(о)в11О БО ЈЕСТК ΒΒχΟΑΙΙΤΙΙ

Kb BCAKOAIOV БАИЖћНЕЛХОу HAbTH CBOIEIE.1 

30 σΑχογψΕίιιιίΑ рдди и с м^шеншд родоу.
ГД-k OVBO ll(bl)lllA ИЖЕ WT(b) ксоуд'к ЈДКО 

ΒΕΙζΑΚΟΙΙΙΙΟ IipABHAbl И ^AKOHbl OγTBpbЖ- 
33 ДЕН01Е. ll(bl)ntA WCTABAEHO BbICTb 1АК0ЖЕ

прећутано, ћутаље нс даје могућност 
ругати се дрско природи. Тако ни 
ово, можда изостављено, ако је негде 
и изостављено, нико нема власт да 
незабрањено чини, а тим пре ми 
који смо хришћани и који знамо да сс 
тај вид докраја преиначава, по апо- 
столу Павлу - „да и они који имају 
жене буду као да (их) немају"*;  и као 
да није изостављено. него онима 
којима је речено. би забрањено. Јер, 
не треба, рече, у браковима гледати 
оно што је дозвољено, него оно што 
је благолепно. И свештени и Велики 
Василије, дакле, како рекосмо, рече: 
„У оних код којих се сродна имена 
мешају, у таквих је брак незаконит". 
Јер, као што код оних који се спајају 
(браком), сједињење уопште не зна 
за разлучење. него знају да су обоје 
једно тело - биће, рече, „обоје једно 
тело“.**  Тако и они који су по роду 
ближњи, припадајући један другоме. 
у име сродства се сакупљају и у једно 
се сродство спајају крв и својта***,  
тако да ће њима нужно бити да се 
стиде и боје греховног брачног сме- 
шања и сплетања, јер је неподобно 
улазити у сваког, свог тела1 ближњег, 
због смућивања и мешања рода. Где 
је, дакле, сада оно што је одасвуд као 
безаконо правилима и законима 
утврђено? Сада би изоставл,ено, (па

1.Кор7, 19. **1.Мт19.  5. *** 1. Мојс 2. 24.
2 тдкожс] тако ж де Р, Хил. 466 I 3 гд-k] кд^к Р Μ I 7 пр^ходитк, гр. παράγει I 16 г>о] вн Хил. 466 I 
15 сроднди. у А 1371, РП του γένους I 19 и-вд] и-вдче М, Хил. 466 I 21 кв нсма Хил. 466 I 22 
соуродвтствд] скродвствд РСМ, Хил. 466 I 25-26 стн1д41ти] стид^ти ce С I 26 Kb дроу(!) С I 
28 во нема Р М, Хил. 466 I 29 свокк нема А 1371, РП I 30-31 CAioyqiEHUiA... иж е нема Μ I 31 гд"к] 
кдђ  С I н(н)н|д нема А 1371. РП I ecwfAoy Р Μ I 33 н(м>Н1Д, у А 1371, РП ήδη

5 делу реченице н£под(о)вно во... свокк (ред 28-29) због додатка н еп о д(о )бн о и с во к к  
преводилац је донекле одступио од одговарајућег изворног текста: ,,ούδέ (према А 1371, или ού 
према РП) γάρ ένόν είσιέναι προς πάντα οΐκεϊον σαρκός." Тешкоћа је свакако настала због парт. 
ενον (од ε'νειµι = бити унутра).
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того рАДи лмгкти НЕПОВИННО. W Кр-к- 
Л\Е11И ЖЕ ΙΙΟΜΑΓΑΙΟψΒΜΚ СТр(д)сТИ СЕ

3 ОуДОБИО lECTIi pEI|IH. IAKO СТО^ДФД 11141111- 

е I творити χοτΕίµιίΛΜι и сквркнно 

Ι1Λ\θγψΙ1ΛΜι ЖИТИК. Illi 1ЕДИНА Illi KAIA
6 ЖЕ νντ(υΐ)ΐΙθγΑΚ IlliCTh Wt (k ) BpiiAlEIIE 

ΙΙΟΜΟψΕ. ИБО IUI lipliAIOEOA-iilEMh >111 

ΤΑΤΕΛΜ1 ИЛИ CTlitlUI 11ОДВКОПАВА1ОЦЈИА\к

9 ΙΙΛΙΙ ΙΙΙΙΑΚΟ ΚΑΚΟ ШБИДЕфИМк. ΑψΕ Β 
ΤΟΛΠι '4Л'к lETkl БО\[ДОуТк. IIE ДОВЛ-klETh 
ιιλµ ι Kk c u(a)c eiiu io иж е w t (0 Вр11Л\ЕНЕ 

12 ДЛкГА ΤΑΚΟΒΛΙΑ ТВОрЕЦЈИИМк ИЛгћтИ ПО~ 

ΚΑΙζΑΙΙΒΙΑ. AL|1E нкгД^ НЕ БОЛШОу НАВЕ~ 

ДЕТК HA НЕ ΛΧΟγΚΟγ. Кк HCTE^AHHIO ВИНК
15 ινιιιιχκ/ΚΕ ΑρίφίογιυΕ h(u )h ia. ШНИ^ЖЕ 

ВК ApkBIIEIE Вркл\Е СКГр-кшкШЕ lABETk 
СЕ. 1111 1ЛКОЖЕ ч(к)сТ1111О1Е WT^b) BE4b_

18 СТкИАГО lipbB'klE 1ЕСТБ. И ПОДОБр^ lECTb 

ΒΤΟρΟΙΕ ΙΙΕΙΙΟΛΟγΜΕΙΙΙΙΙΕ. И HrtlliHHIE ГфИ" 

СПО ΛΟγΜΕ IECTK ЛИШЕНША. И 1ЕЖЕ tffc-

21 лолхоудркствовдти1 W Брдц-kxb оунк 

lECTb ПЕЖЕЛИ НА BE^AKOHHbllE Apb^ATH 
Вр кл\Е11ЕЛ\к оутврвждЕнш. которши ογκο 

24 Hrt\ATb ЧАСК2 ПОМОЦЈИ ζΛΟΙΕ. ДЛКГОЛХК || 

J.U; Вр кл\Е11ЕЛ\к ΙΙ^ΚΚΙΛΙΚ и нЕпр-кскколко при- 

вркгк CE НА ΠΑΓΟγΒΟγ д(оу)шАЛ\Б. КОТО~

27 ρκιιε ж е дро^гкпЕ реч(е)т к КТО БЕ^АКОН- 

II11IIE BpAKbl ΕΟγψΕΙΕ WCTABUBb. W Βκεχο- 

ΑΕψΙΐχΐι ΟγΕΟ 11 W ΟχΟΑΕψΗχΚ IAKO БЕС~

30 КОН ЧНО 1АКОЖЕ ΙζΑΚΟΗΚ рЕЧЕ БрАЦИ Bb^- 
БрАНЕНИ соутв. w οογηπιχκ ЖЕ νντ(κ) 

стрднм. БрАТШЕ БрАТО\'ЧЕДЕ. И ИЖЕ WT^b)

33 αιχκ ТККЛ\О рДЖААК»1|ЈИХВ СЕ д-ктии НЕ

сс) као због тога сматра некажњи- 
вим? О вре.мсну пак. које иде у при- 
дог страсти. лако је рећи ово - да 
онима који xohe да творе бестидност и 
прљав живот имају, уопште нијсдна 
и никаква помоћ није од времена. Јер 
ни прељубочинцима ни крадљивци- 
ма. или онима који поткопавају зидо- 
вс. или другачије некако наносе ште- 
ту. уколико у том злу буду ухваћени, 
неће им бити довољно за спасење то 
што ћс имати доказе да одавно тако 
нешто творе: нити уколико се пока- 
жу да негде и невелику казну навла- 
че на ссбе при испитивању кривица - 
оних на које се дрзнуше сада (и) оних 
које у древно време (тј. одавно) почи- 
нише. Но као што је (оно што је) ча- 
сно испред бешчасноГ. и неусиех иза 
успехт и и.чање увек боље од иииено- 
сти. (тако) и то - целомудровати1 о 
браковима боље је нсголи се усуђива- 
ти на безаконе. временом утврђенс. 
Какво ћс. дакле. поспешење2 по.моћи 
имати зло. привржући се неком дугом 
и непресецаном времену на пагубу 
душа? Које he пак друге незаконите 
бракове помснути неко. изостављају- 
ћи постојеће? Код ycxogehux. дакле. 
и код Hiicxogetuix бесконачно су. 
како закон рече. бракови забрањени. 
а (и) код оних који су са стране (тј. 
побочнп) - (код) браће. братучеди и

Зохдовпо] н ео \'до б 'н о (!) М, гр. ϊάδιον I 5 творитн χοτ£ψΗΛ\] творЕфил\Е Хил. 466: А 1371. РП 
έύέλουσι 15 кдннд] кдинд ж е Хил . 46617 ибо ј  ovsw Хил. 4661 8 c t Ih i» подвко1ивлк'фнлш. у А 
1371, РП τοιχωρύχοις 19 и'видохц|ил\в Р I 13 н кк д к С Μ I не] нд (!) Μ I 15 w h h \"/Ke] и αΉΐιχΜΕ 
Р С Μ: А 1371. РП και ών I 17-18 вес чвс тн дг о  Хил 466 I 18 подовр-ћ. у А 1371 καλού. РП κα-
κού (!) I 19 и нема Р. Хил. 466 I 22 дрв^дтн] Αρκχιιοχτιι Μ I 26 д(оу)шлд\к нд пдгоу-в^· инв. Р Μ i 2S 
ωγψιικ С М; у А 1371 όρόντας. а у РП παρόντας 1 w c t abiibk , у A 1371. РП παραγραφόµενος
1 Гл. им. ц-клолхоудрвствовдти (гр. σωφρονεϊν) има значење: жииепт мудро. разумно. чедно. 
честшпо, чисто, непорочно, уздржљиво.
2 Им. чдск (гр. ή ώρα) поред основног значења час. аре.че, значи п ток. иижнп1. наклоноап. 
склоност, повољност, rioaieuieH.e (гр. ί] ροπή).
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CTEI1EHK ЛИ 0\'E0 idiKklll. CAvklllEIIIIIEAVk 
кркни. нж е ксЕкк сплктдк c e. w t (mi)-

3 НОуДк HA ХУВКЦЈЕНИИ Брдкд Двкл\А крд- 

ТОЛ\А ИЛИ ДК-кл\А СЕСТрАЛ\Л CkAVkcilTb 

CE. lipdizKAE рл'4дркшити CE HA\k w t (0

6 KpkBE СкКМШЕ1 ПЛЕТЕННкНЕ ПЛЕНИЦЕ. К 

СИЛ\ ЖЕ II WHO »ЕСТк рЕШТИ. ΙΑΚΟ W ВСА- 
КОЛ\к д кл-k II W ВЕЦЈН МЖЕ npiHETIIIA НЕ-

9 ДОСТОННО Вк дклО ИСХ0ДЕ ιιο βιιιι’ιιο  

ИСТк. И Вк ΙΙΟχΒΑΛΗΐΐΙ ЧЕСТН НЕ ТВо(рЕ)" 

Ц1Е1Е СЕГО НЛ\АТк. ΒΙΙΙΙΟγ ЖЕ НДВОДНТк ΙΙΑ

12 χΟΤΕψΕΚ творити. ДА НЕ НЛ\АТк ΟγΕΟ 
лх-кстд 1ЕЖЕ г ла(г о ла)т н и t ak o bu i Брд|кк 

ΙΙΕΙΙΟΒΙΙΗ'ΙΙΒ. НЕ ТкКЛ\О БО IIOBIHHK. Нћ

15 АЦЈЕ гдк ц-ккто HCIlklTAIETk СЛ\ОТрЕ. В 

СЕЛ\к ΙΑ'ζΒΑ БОЛШИ Γρ^χΛ И '<ЛО \К’т(к) 

ΗΗ^χΚ ||ДГОГБ1гкк.2 II Л\н+» Л\ЕТЕЖА ДА НЕ

18 творнтк. пр-кждЕ даж е НЕ оуслк1шнтк 

КТО. ΛΧΜΙΙΙΙΙΐχΚ НЕПрАВкДк ЕОЛкШЕ КОрД- 
БЛН EklBAlOTk. рЕКШЕ ΛΧΒΙΐ'ΐΙΗΐχΚ Γρ^ξΟΒΕ

21 ТЕЖБЧ^НША Бр^АХЕНА. II ОуБИИСТВА ОГБО 

ЛЕЖ-к|1ШЕ1Е (!) КСТК3 '^ЛО lApOCTk. ВСЕГДА ЖЕ 

ц-ккто н о г до бк с ек > стр(д)стик> дрк-

24 ЖИЛ\к WBA4E 1гкгд1; и О\[ДДрИТк. II по- 

ТОЛ\Е НАПр-кДЕ ΗΑΟγψΟγ Вр-кл\ЕНН. II ΙΙΑ 

ОуБННСТВО ОГДОБк BbAvkcTHTb СЕ. И 1ЕЖЕ

27 HA ВСЕ Bh’4HpATH WKOA\b Wt (k ) I£Ct (b)- 

СТВА HEBh^BpAH HO lECTb. ΑψΕ ЖЕ КТО 
^pillHIO IIE НАЛОЖИТк Eb^Apbl. WEA4E 11^-

30 ЧТО Wt (l ) 11ЕПОд(о )б1Њ^ npbB-klE ви- 

Α1βι» О^ДИВИТк CE. Η ΤΑΚΟ ОудНВЛЕ CE 

ποχοψετκ. И НАПр-кд!» ИДО1[ЦЈО1[ BpiiAVE-

децс која се само од ових рађају. Нс 
(настаје) ли, даклс. неки стеПен мс- 
шаљем крви опих који се међусобпо 
потпуно спајају склапањем брака; 
два брата и две сестре споје се пре 
него им се одозго’ раздрспш заплет 
ланца. Уз то. пак, pelui и оно - да се 
код сваког дела и код свакс ствари. 
која је недостојна прихватања, дело 
своди (на то) да је кажњиво; и у по- 
хвалном делу, које се не твори, има 
тога - одговорност навлачи на оне 
који се кане творити. Да нема, дакле. 
места то - говоритп да је и такав 
брак без одговорности. јер не само 
да подлеже одговорности. него ако 
негде неко, расматрајући испитује. 
рана у томе већа је од греха п зло па- 
Губније2 од других (зала). И да ми не 
ствара метеж пре него пгго ће ико 
чути. Од мањих неправди већи чамци 
постају, односно од мањих грехова 
тежа бремена; и од убиства, дакле, 
лакше3 зло је јарост; увек пак неко 
(макар) и лако том страшћу обузет 
био, ипак негде и удари, и потом, то- 
ком времена. лако се и на убиство 
усмери. И то - гледати оком на све, 
од природе није забрањено. Уколико 
пак неко не наметне узду гледању, 
ипак ће се, кад нешто од неприли- 
чних (ствари) прво види, дивити. И 
тако, удививши се, пожелеће, а то-

2 сплЧктдЕот с е Хил. 466 I 8 приктим] прикти 1дко Хил. 466 I 10-11 тво(р£)цЈ£К конј. према Р С 
Μ I 12 χοτΕψΕκ] χοΑεψεκ Р. χοτεψϊε Μ I 13 и нема Хил. 466 I 15 гд+Ј к д-fc С Μ I 19 амшшихе Р I 
НЕпрдвЕДћ Р Μ I 21 κρ4ΐΛ\ειΐΑ] вр1л\£нд KhJKAioTk Хил. 466 I 23 и исма С I 24 шгд к] н ек ’д4; Μ I 29 
Γ.Η’4\ρκι] прк'4дк Р М. Хил. 466

Прил. CKKKHUE има значења: одозго, са висине·, у преносном значењу са неба, тј. од БоГа-, од 
самог почетка. одувек, од старине, издавна, одраније.
; В. напрсд стр. 219. нап. 1.

5 м. лкж кшЕК. како је и у С М. треба лкгч-кииик (гр. έλασσον). Збогтакве грешке преписивач 
Р је прибегао исправци тако штоје употребио облик ογΒθζκ4ιιιιιεκ.
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15

18

21

24

27

30

33

Illi lipAKHTEAIA Шт(в)|1АДК IlOAMilCAA 

С’Гр<л)сТИ1Ф ΙΕΤ1» БОуДЕТК.

Кидиши ЛИ. ΚΑΚΟ л\а||лии грксн по- 

Bllllllll lihlBAIOTb ΒΕΛΙΙΚΚΙΑΧΒ присно. Η 
двкрк 11АГ«Б1гкиШИЛ\К ΙζΛΟΛΜι ИЖЕ w 

Οΐΐχκ ПАЧЕЛО. 11 СИ1ЦЕКК1ХК рАДИ. ΠΑΜΕ 
Ιΐϋΐχκ ΙΙΑ CHIE СОуДК НАВОДИТ’ СЕ.

ΙΙΠχίΚΕ И хрднити СЕ ΒΟΑ'λΜΙ ΒΕΛΙΙΚΚίχκ 
ΓρΉχΟΒΚ г(оспод)кскв1и глдс(в) IlOBErtii- 

BAIETK. РЕч(е)|10 ВО GLICTL· рЕЧЕ. БЛОуДА IIE 

створиши. A^b ЖЕ Гл(аГ0л)|О BAAU1 НИ 

ΙΙΟχΟτΊίΤΙΙ Wt (bh)h OYAL·. II ПИСАПО IECTL·. 

WK0 ’<А WKO H ^OlfEh ΙζΑ ΙζΟγΒΒ. A^b ЖЕ 
Га(аГОл)|О ВАЛ\К. III В ПАЧЕЛ^ НЕ ПрО" 

пгквдтн СЕ. ИЖЕ оуво ДВ’к врдтоучЕд-ћ 

ПО1ЕЛ\'ША1А ДВА ВрАТА. 1ЕДИН010 ОуДИЦЕЈО 

ΟχΑΟΒΛΕΙΙΑ BbIBLUA. 11 НА IlOlfTb ΒΕΑΟγψΗΙΙ 
BL· 110ГИБ’клВ НАСТОуПЛКША. ц-кгд-к II КК 

ΚΟΛ’|1Ι1ΙΛ\Ιι '^A0A\b ПОГОТОВОу BhAvt- 
СТИТА СЕ. Л\КН'ШЕЛ\0у ЖЕ Γρΐχογ Wt (0" 

скчЕНОу GblBUIOlf. СВБЛ10ДЕНИ1Е ΙΙ^ΚΟΙΕ" 
A\O\f Wt (0 ΒΕΛΙΙΚΚίχΚ ΒΟψΑΕΤΒ. ИЖЕ ΒΟΛΕΙΟ 

ογεο BbCOYA'k ΤΒ0ρΐ1Λ\ΚΐχΚ [и]1 \МС0\'Ж- 

денше горко и bWij eaUi ДОСТОИНО. CHIE 

ογεο IICIlblTOBAIE ΙΙ^ΚΤΟ Η ΒΚ ΟγΙτΛ^ 

ΚρίΙΙΟψΕ CE ΙΚΤΕίζΑΙΕ. IIΕ БЕСТрАСТН WBpt- 

ЦЈЕТВ ΙΙΑ TAKOBbllE БрАКМ ΙΙΑΕΚΑΜΟγψΕ. 
ц-ккмми ЖЕ ЖЕЛ'кг4В1 стр(д)сти с ве^а- 

lEAvk оужвпици ВАЛ1А10ЦЈИ СЕ Пр^Д НИ“ 

ΛΜΙ. ИЛН MfBO CAABOVf рОДА И ГрКДОСТК 

САНА. ИЛН БОГЛТВСТВО ЛХОуЖА. ИЛИ ДО" 
προτκι св ктлоств. НЖЕ 110 вски ^ЕА\(в)лИ 

ΙΙΟΒΕΛίΐΙΟχίΟ. II НИКАКОЖЕ ПОрОКА НЕ

♦ В. Мт 5.27-28. ** В. Мт 5, 27. и 38.

ком врсмена. посрнувши разумом. 
биће поробљсн страшћу.
Видиш ли како мали греси увск би- 
вају узроци великим (гресима). и 
врата пагубнијим залима. која су 
(врата) почетак за н>их. И ради rora 
се на ова (зла) суд навлачи више од 
других (зала). од којих се и (треба) 
чувати више него од великих грехо- 
ва. заповеда глас Господњи. Јер би 
речено. рсче: ,.Нс чини блуд. а Ја вам 
кажем - уопште ни пожелети". Пи- 
сано је и: „Око за око и зуб за зуб. а 
Ја вам кажем - ни на почетку се не 
гневити“ . Два дакле брата који. узе- 
вши две братучеде. једном удицом 
бише уловљсна и. ступивпш на пут 
који у погибељ води. негде се и ка ве- 
ћем злу спремно препусте. А кад ма- 
њи грех бива одсечен. настаћс сачу- 
ваност нека од великих (грехова). 
Оно што се вољом чини. дакле. свуда 
је достојно - [и]1 горке осуде и вена- 
ца. Кад неко. наравно. то испитује, и 
кријући се из угла истражује. неће 
равнодушно затећи оне који у такве 
бракове ускачу. (гледајући их) свеза- 
не неким оковом страсти. спутане. 
ваљајући се пред њим. Јер. било сла- 
ва рода и величина чина (тј. досго- 
јанства); било богатство мужа. или 
светлост доброте (да краси) оне што 
су по свој земљи повлашћени, а

3 гр кси, у А 1371. РП των αδικηµάτων I 5 М. ДВЕрк Хил. 466 I w] шт(к) Р I 9 гр куовк. у А 
1371, РП των ελαττωµάτων I 12 п н с ан о ] п н с ано бо  Хил . 466 I 14 не нема Хил. 466 I 16 Брдтд. нема 
А 1371: РП има - αδελφοί I 17 ε κ ικ ιιια] шј с тд Хил . 466 I k e,\m,;i|ia Р I 18 нАСТоуплкшА] стоуплкшд 
С I ιιΙγαΪ] ηΙκ 'α^ С Μ I 19 ζΛΟΛΜι. у A 1371, РП των αµαρτηµάτων I 19-20 вклчкстнтд c e] 
КБМ-кститд C, Хил. 466 I 20 л\кн'шЕЛ\оу] мнЕШЕлкоу*  Р I 21-22 н-ккокмоу] С М. Хил. 466
22 иж е] с и ж е C I 26 и с те^дк , у А 1371 εύρών, a у ΡΙΙ ερευνών I н е БЕСтрдсти, у А 1371. РП ούκ 
άπαύώς I 30 слАкоу родд] c aak k i рдди Хил. 466. у А 1371. РП δόξα γένους I 33 нерокд] 
прор(о)ка(!) Μ I 33-1 н е npiiiiocEipoy С

1 [и] додато према А 1371. РП - και.
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ПрИНОСЕЦ 11111 ννΊ’ΟΟρΛ'/,ΙΙΚΙΙΙΕ GpAKb. KK 

БЕ^АКОННОЛЧОу ΟγΚΛΟΗΙΙΙΙΙΕ CE. αιχκ рддн 
3 грЕДЕТ' рЕЧЕ ПгквК б(о )ж Н HA C<bl)nbl 

lipOTHBHblK. ΟΐχΚ рдди Л\НО'<11 НЕА\О1|1НИ 

И. HCIlETb ΛΜΙΟΙζΙΙ. €ΗχΚ рДДН БО1А'<НН 
6 стрдшнми. τροχοί. колквлкчрЕ WOIO"

ΙϊΑΗΗΙΛ ^ЕА\(к)лН. И грддолхк ИСТрк^ДЈОЦЈЕ 

'4ДДНИ1Д. COXX*OTbt  rpO'4HKI. ΗΕΑ0χΓ0Λ\Κ н а  
9 Т-клЕСД НАПАДАНИ1А. II IipOTIBHblAXK

* в. 1. Кор н.зо.

3 речЕ грЈЕДЕтк инв. Μ I 5 и не.ма Р С. гр. има - και I пза и с п ет к (άρρωστοι) у А 1371, РП следи 
και κοιµώνται ικανοί I 10 вес тдн и к » Р I грдди(!)] глдди Р С М, Хил' 466 I 12 ж е нема Хил. 466 I 
11-12 псчддк 1АдоуцЈЕК, грешка писара. треба п о 1адак >ц ј е као у Р С М. Хил 466 I 12 и ни w t (k ) 
κοχΑογ ж е ] и н н ж е w t (k ) κογΑοχ инв. Р I 14 н о с ец ј им с е Хил . 466 I 17 w c t ak iit h  Μ I нд, у А 
1371 πρύ. а у РП περί I 18-19 БЕ^кчћст ндго М, лес ч кс тн аг о  Хил . 466 I 23 н ико аиж е , у А 1371, РП 
µηδέποτε I 24 н акд^дктн . у А 1371, РП εϊσηγεΐται I w g ei|iek > Р. ШБкцик С I кж е] ж е С I кж е нема 
Μ I 29 веан к к . у А 1371 κοµά, а у РП κοµών I 32 дц ј е] ац ј е аи Хил . 466

BbCTAHIIIA. II KOHb4HlEIE ГрДДИ (!) II ПА" 

ΓΟχΕΚΙ. BbXpACTh BCAKb ПО1АДВ 1ДДД1О- 
12 ЦЈЕ. (!) Η НИ WT(b) ΚΟχΑΟχ ЖЕ ΟχτΐΐΗΕΗΙΙΙΑ

ΙΐρΐΙΙΕΛ\ΛΙΟψΕ. OIA\b Bb ΜΛΟΒ^Έ^'ΚχΒ HA 

пд||г«рва(· ΗΟΕΕψΕΛΧ CE. CAvkpEHHlE НАШЕ 

15 ΚΟχίΙΗΟ Cb CBOpOAXb скдЕ БОг(о)лК>БИ-

ΒΒΐχΒ AUiTporiOAHTb II Ap ’χΐ! 1£п(и)-

c(KOy)nb. WT(b)cTAEHTH НА Λ\ΗΟ^ χθ~ 

18 ТЕИ СКВрБННДГО И ΗΕλ ΙιΠΑΓΟ И БЕЧБ"
СТКНАГО Брдкд Н^рЕДНБНЕ Л1ОДИ χ(ρΐΐ)“ 

с(то)вВ1 И'4БАВЛ1А1Е. ПОВЕЛ^ К Τ0Λ\0χ 

21 TAKOBblAVb EpAKOAXb AI^CTA HE ИЛгктИ
Bb Хр(и)сТН1ДН'кхЖ ПрОЧЕЈЕ. HH WT(b) 

КОГО ЖЕ ННКОЛИЖЕ ΕΕΛ\θχ СТВОрИТИ СЕ. 
24 ΗΑΚΑΤζΑΙΕΤΒ ЖЕ BC^b Шб ‘ц ЈЕИ 1ЕЖЕ fipli- 

с (ве)т (а)г О Α(θγ)χΑ BAACTI1IO 1А’т(в)чВ- 

CKblH II BAAAbl4bCKblH HOBEAliBAIETb. ΙΑΚΟ 
27 ΗΙΙΚΟΛλΟχ ЖЕ W'r(b) Bckxb WT^b) n(bl)-

HIA. ΑψΕ II Bb CHAHbIXb lECTb. ИЛИ KTO 

И Bb BAACTEXb. H BOPATbCTBOAVb BEAllKb. 
30 ΑψΕ И WT(b) A\’llOrblXb И Wt (k ) IipO"

CTblXb Л1ОДИИ. K ΤΑΚ0Β0Λ\0χ БрАКОу HE 
прити. ΑψΕ ЖЕ КТО Шт(к) СЕЛ^ ПОВЕ" 

никако порок не износс оних који од- 
бацише брак. ка безаконом се на- 
клонише. Због тога долази, рече, 
гнев Божји па непослушне синовс; 
због тога су многи немоћни и многи 
болесни*;  због тога су страшне боја- 
зни - земљотреси који љуљају осно- 
ве земље н истржу здања градова; 
грозне суше; насртаји болести на те- 
ла; побуне противника и, најзад, глад 
и пагубе (тј. заразне болести) које 
сваки узраст гутају. а утехе пак ниот- 
куда не примају. Услед тих појава ко- 
је су се међу људе на пагубу унеле, 
наша смерност је скупа са Сабором 
богољубивих митрополита н архи- 
епископа заседала, хотећи да преки- 
не веома скврни и нелеп и бешчасни 
брак, избавл>ајући изабране људе 
Христове, (те) одлучи да надаље ви- 
ше нема места таквим браковима ме- 
ђу хришћанима; да се ни од кога то 
икада чини. Поучава пак све уопште, 
што влашћу Пресветог Духа очински 
и владичански прописује, да нпко од 
свих, од сада - било да је и међу сил- 
ницима, или ко и у властима, и велик 
богатством; било да је од угледних 
или од простих људи - не ступа у та- 
кав брак. Уколико пак неко од сада
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Λ’ΙίΙΙΑΙΛ CHIA НИ Bh ЧТО ЖЕ ПОЛОЖИВВ Kh 

ТДК0В01[ CEEE ПрИВрВЖЕТВ БрДКОу ИЛИ
3 ЧЕДД Шт(в)дАСТЕ. СК WT^h) Цр(к)к(0ВЕ 

Шт(в)вркЖЕ1Њ БОуДЕТВ ВСЕ д(в)нИ ЖИ~ 

ВО|ТД ΙΕΓΟ. II IIE IipHIETh БОуДЕТВ ВВ ПО“

6 KAiailHIE np-кжДЕ ДДЖЕ НЕ рдстркгнЕтк 

БрДКД. А1|Ј£ БОуДЕТК И Д^ТИ СТВОрИЛВ. 

тдковол\оу ж е Брдкоу л\ол(и)твоу СТВО"

9 ривми ΙίρΕίζΒγΤΕρΚ. ΚΟΗΒΜΙΙΟΜΟγ И^ВрК” 
ЖЕНИ10 ПОВИННВ БО^ДЕТБ. ТОГО рДДИ И 

ΙΙΟΒΕαΙιΙΙΛΙΛ CHIA 1ЦЛ0ЖИШЕ СЕ И ^ДПЕЧА-

1

12 тл'кнд вв книгохрлшлЧшци б(о )ж и г а с ло - 

ВД ЛХОудрОСТИ рЕКШЕ Bh ο(βε)ΉιΙ СОфИИ. 

ΙΙΛ BhCIlOAMIHAHlilE ΒΜΒΛΙΟψΙΐχΚ ПОЛОЖЕНД
15 SbltUE. A\(li)c(E)ua фЕВрдрга. ВК ,К. ИН“ 

джтд ј . вв л'кт(о) .афЕ.

1 Израз извргнуће правнлнији је од уобичајеног рашчињен.е.
2 Ово заглавље у А 1371 л. 186β, гласи: Περί γάµων γνώµη συνοδική. Изд. ΡΠ иема тог cunea.

С3т(10 то г о ж де сворд.1 2 Βκεχοτή н-ккто

18 7,ДК01|'|10Л\К врдкд соужитницо^ ПО1ЕТИ 

ДБ1|1ЕрК втордго БрДТО^ЧЕДД свокго. 
шгк 1£стк гако с едлмг о с теп ен е соу-

21 ΙβΟγίΟ ΙΕΛ\θγ ПО сродвствслр ПО1ЕТИ И’4~ 

ΒΟΛΙΙ. АЦЈЕ БО И ХОЦЈЕШИ И^ВЧИСТИ СТЕ- 

НЕНИ. СИЦЕ ркци. Л\ЕНЕ рОДИ ПДВКЛК. И

24 ПДВЛД Л\дрко. л\дркл ЖЕ ПЕТрК. СЕ ТрИ 

рОЖДЕНШД τρι СТЕПЕНИ СТВОрИШЕ. ТБЖДЕ 
пЕтрв роди И И1ДКОВД врлтд лхдрковл. || 

UW 27 ШДКОВБ ЖЕ роди Л\ДТи&-Е1Д ПрКВДГО БрД~ 
то^чедд пдвлоу λ λ ο ιε λ χκ \х’(тк)цоу. л\д- 

ΤΌ-ЕИ ЖЕ родш AEWHTA ВТОрДГО БрдТОу-
30 ЧЕДД ΛλΟΙΕΓΟ. AEWHTOBA ЖЕ ДЕфИ А\(л)- 

рИ1А 10ЖЕ χοψογ ПО1ЕТИ. И IECTK Л\И СЕД" 
ЛХДГО СТЕПЕНЕ. Пр-кжДЕ БО 0Κ4ΤθχθΛ\Ε

33 трии. по τρεχ ЖЕ ПОСЛ-кдОВДВШЕ дроу-

ово заповеђсно ни у шта не сма грају- 
hn, ссбе привргне таквом браку. или 
дсцу преда, тај од Цркве да буде од- 
бачен за свс дане живота његовог. и 
да не будс примљен у покајање све 
док претходно не раскине брак. бидо 
да је и децу створио. Презвитер који 
је обавио модитву таквом браку би- 
ће подвргнут коначном извргнућу1. 
Ради тога се и издожшпе ова наређе- 
н>а. и запечаћена су у књиГохрани.1- 
ници Божје Речи Мудрости. односно 
у Светој Софији: за спомен оног што 
сс догађало бише положена у 20. 
(дан) месеца фебруара. индикта 10. 
године 6505.
Од истоГ Сабора2
Усхтеде неко да по брачном закону 
узме за сужитницу кћер свог друго- 
братучеда. Јасно је да изволи узети 
ону која му је по сродству седмог сте- 
пена. Уколико и хоћеш да избројиш 
степене. овако реци: Мене роди Па- 
вле. а Павла - Марко: Марка пак - 
Петар. Гле. три рођења три степена 
створише. Истп Петар роди и Јако- 
ва. брата Маркова. а Јаков роди Ма- 
теја, првобратучеда Павлу. моме 
оцу. А Матеј роди Леонта. мог дру- 
гобратучеда. Khep пак Леонтова. 
Марија, коју xohy да узмем. и јесте 
мп сед.мог степена. јер напред избро- 
јасмо три. а по трију уследише друга

2 тдковол\оу Р С Μ I приврвжЕтв] припрЕЖЕтв С, у А 1371. РП έπιόόίψει I 5 кго] c bo ec w  Хил . 466 
I 9 кош»ч'нЕл\оу Р С Μ I 12-13 словд] сл\ивл н Хпл. 466 I словл. λόγου РП. а Л 1371 нема I 15 
фЕврдрт] фЕрвдр-k Р С М. фефдрл Хил. 4661 вв .к.] вк .ка . РСМиА 1371.ΡΠΙ 15-161нднкт1и.'нд 
Хил. 466. А 1371 ΐνδικπωνος, РП έπινεµήσεως I 17 СЗт(к) нема Хил. 466 I 18 соужитннцсд·] 
с вж и теан иц к Хил. 466 I 21 кл\оу] Λ\οιο(!) С I 22 нсчвстн Хпл. 466 I 23-24 ум. и пдвлд. у А 1371 
κάκεΐνον I 24 ум. лудркд ж е . у А 1371 και τούτον I 26 и нема Хил. 466 I 28 w <t k )u s µ ο ε λ ι» ин в . 
Хил. 466 I 32-33 пркждЕ... трии. у А 1371 σύν γαρ ταϊς πρώταις τρισι γεννήσεσιν ήτοι βαθµούς I 
33 ιιο τρεχ ж е нема Α 1371
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7ЈП1 ЧЕТМрЕ. рАКИОЧНСЛКИИИ рЕЧЕНК1Л\К 

рОЖДЕНИ№Мк. тркк Ж£ II ЧЕТМрЕ СЕДЛУК 

3 СТЕПЕННИ. HAKhl χΟψΕΤΙι ПЕТрк ПОКТН 
СЕБ"к ЖЕН'к Л\(д)рИ1О. ДКЦЈЕрК (ΟγψΟγ 

❖ew a(o )t iih h c >y прнвок врдтоучедм 

6 <4w<|>AiioKbi πο ιε λµ ιιαγο ιεριιιιογ сЕстроу 
ΙΙΕΤρΟΕΟγ. ΙΛΒ'Ιί IECTK ΙΑΚΟ Л\(д)р||1Д СЕД- 

Λ\ΑΓΟ КСТК СТЕПЕНЕ ПЕТрОВИ. ΝΕ ПО СрОДк- 
9 СТВОу ΟγΕΟ НК П0 БЛИ^ОЧкСТБК.1 бли- 

'^ОЧкСТВО ЖЕ (ЕСТВ ГДКОЖЕ ^ДКОНОЛМј  
ΛΜΠΙΤΒ СЕ. ПрИСВС*№НН1Е  ЛИЦК Шт(к) Брд~ 

12 КОВк НДЛ\К СМ5КОуПЛ1А1О1|ЈЕ1£ СЕ. 1ЕЖЕ 
кств свдткство. сродкствд кролгк. 

БЛИ'4ОЧкСТВО ЖЕ ΟγΕΟ. рЕКШЕ СВАТкСТВО.

1 Β. напред стр. 80. нап. 1.

15 БЕЛ Л\И Л\'НЕ КСТк сродкствд. та(мо ) БО 
wr(k) крввЕ I w t (0 крввЕ (!) присво- 

КНИ1Е. сд-k ж е по слоучд!о. рЕкше w t (b) 

18 Брдкд. 1ДК0ЖЕ ΑψΕ И ЧИСЛОМк рлвни 

соутк КУБОЈО ЛИЦОу Ογ СТЕПЕНИ. СЕДЛ\АГО 

БО СТЕПЕНЕ II Ск И Wtlk. llk ПрИБЛИЖЕ- 
21 НИ№Л\к ΒΕΛ ΛΜΙ рАт4Д-кл1Д1ЕТА СЕ. И ПОНЕЖЕ

110 CpOAbCTBOY WCMklH СТЕПЕНк НА ШБ- 

ЦЈЕНИК БрДКА ^АКОНк ПрИКМЛЕТк. ПО 

24 СрОДкСТБОу ЖЕ СЕДЛХАГО СТЕПЕНЕ НИ Кк
ПОВЕД-кнММБ ПрИЧИТАЈЕТБ БрДКОЛ\к. H11 

Кк Вк'4БрАНЕНМЛ\к ПрИЛАГАКТк ПрАВО ДЦЈЕ 
27 ц-ккто створитк. СЕГО ΟγΒΟ СТВ1ДЕ СЕ.

1Д'т(к) БЛ1Ц0ЧБСТЕА ЖЕ рЕКШЕ Wt (0 

CBATkCTEA. СЕДЛ\ОЛ\ОУ СТЕПЕНИ ПОИМАТИ 
30 СЕ ΠΟΒΕΛ^ΕΑΙΕ. 1ΑΚ0 ИЖЕ 110 ΕρΟΑΕΟΤΕΟγ

\λ'ΕΛ\ΟΛ\θγ ρΑΒΙΙΟΜΟΓΟγψΟγ. 1АК0ЖЕ CE 

ЧИСЛОМк HEAOCTHriHOY ΙΙΑΠΛΜΙΙΑΙΕΜΟγ. 
33 WT^k) СрОДБСТВА 1Ц0БИЛк11к1Л\к. Η Ιΐρ^“

четири, равночислена реченим рође- 
њима: три пак и четири су седам стс- 
пени. Петар, опет, xohe да узме ссби 
за жсну Марпју, кћер Теодотине, 
првобратучеде Теофанове, који је 
узсо Јерину, сестру Петрову. Јасно је 
да је Марија седмог степена Петру, 
наравно не по сродству. нсго по бли- 
зочаству^. А близочаство је. како 
се законом сматра, присвојење (при- 
својдба) лица из бракова које скла- 
памо, што јесте сватство. Наспрам 
сродства, наравно, близочаство од- 
носно сватство је много мање од 
сродства. Јер она (тј. сродства) су 
присвојење од крви. а овде по случа- 
ју, односно од брака. тако да, ако су 
оба лица и по броју у степенима ра- 
вна, седмог су степена - и ово и оно 
(лице), али се по блискости всома од- 
вајају. И пошто осми степен по срод- 
ству, за склапање брака, закон при- 
хвата, седми пак по сродству не при- 
бројава ни дозвољеним браковима, 
нити се у забрањене исправно уврш- 
тава уколико неко поступи (тј. скло- 
пн брак). Онај дакле ко се тога сти- 
ди, (нека зна) да седмом степену по 
близочаству, односно по сватству 
дозвољава узимати се, као једнако- 
вредном осмом (степену) сродства, 
пошто се то што не досеже по броју, 
попуњава изобиљем сродства. Јер и

1-3 рдвночислкнии... с теп ен ии нема А 1371 14 ж ен к Хил . 466 I ίκψκιο Хил. 466 I 5 npuusio 
врдтччедк Хил. 466 I 7 ум. пггровоу, у Λ 1371 αύτοϋ I кств нема Μ I 7-8 ιλ β4... петрови нема С I 
8 с теп ен е ес (т в ) инв. Хил. 466 I 9 по Ел1цочкствоу. гр. κατά αγχιστείαν I 10 и ко ж е] ιακ ο  Хил . 466 I 
11 присвокннк, гр. οίκειότης I 12-13 кж е к с тв с вдтвс тво  нема А 1371 I 15 тд(л\о) конј. према Р С 
М, Хил. 466 I 16 w t (k ) крввЕ(!) поновљсно грешком писара 1 18 врдкд] Брдковк СI 19 ум. w bo k >... 
с тен ен и . у А 1371 έφ’ έκατέρων των θεµάτων οί βαθµοί I ογ нема Ρ С Μ, Хил 4661 числомћ. y A 1371 
τη ποσύτητι 121 рд-^д-клцЕТ с е Хил. 466128-29 рЕкшЕ \гт(в) свдтвствд нема А 1371129-30 п о идх ати  
с е нема А 1371 I 30 ιιο βε λ Ίιβλ ιο  Хил . 466 I ιακο иж е] 1дко ж е Μ I 32 ПЕДОстигшоу] ιιε стиг’шоук> С I 
33 c u t (ii) сродвствд ιιχοΒΗΛΜίκίΛΐΒ, у А 1371 κατά τήν ποιότητα πλεονάξαντος
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БЛАЖЕПАГО (10 ΙΙΑΤρΗΙΑρχΑ СИСИНИ1Д 

CIJUTKK. Вк^БрД111ЕНИ1ЕЕ ДО СЕГО прОИ~ 

'/,1:едк . да деа прквдгА БрдтоучЕда ск 
двкмд сЕстр-кницдмд ιιε Εκκ’κογΙΙ 

ΙΙΛΙΑΙΕΤΑ СЕ. ДО ТОЛ^ СЛОВО ΟγΕΤΑΕΙ и 

напркди I1E ПОИДЕ. НЕПОрОЧКНЕ оуво ск 
врдкк. и ииако ж е . ιακ ο и w t (b) с би т- 

КД !1Е Bb^SpANEHh lECTk.
riiicatiiiiE патршарха и^ло ж ен о w t (k ) 

nwan(n)a книгохрднитЕЛ1д. ишнополитд 

W 11О1ЕЛМ1ЈИЛ\К BTOpO^lO БрДТОуЧЕДОГ2 
c r o ie ie л\(д)т (е)ре . и w под(о)в1гкл\к 

дДТИ ΪΕΛ\θγ ’4ΑΓΐρ4ίψΕΗΐϊ.
АлЛХВОуДИИ Cis WT^h) СО\(ЦЈАГО ПОДВ 

Т0Б010 пркд-клд χργΕΟΠΟΛΚΕΚΑΓΟ CblH 
б(о )г ОЛ1ОВ’ЧЕ. пов-кдд НДЛ\к tAKO Брд- 

Ч1Љ1ЛМ1 СЛОЖЕНШЕЛХк СГфЕЖЕ CE Ск Д11НО1О 
Ск ΒΤΟρΟΙΟ БрАТ0уЧЕД010 ■0-EWa(o )t H1E 

л\(д)т (е)ре CB01EE. ЛЛНОГОМк пр-кжде СЕГО 

B'kll4ABL· CE С HEIO. и ВкПрОСИ ΑψΕ тд- 

КОВМИ Брдкк IlOEErtiiHb 1ЕСТБ. ИЛИ НИ1. 

оув-кд к 0\[БО. ГДКО ИЖЕ '^ДКОНОЛМј врдкд 
втор’ки BpATOVpEAii CB01EIE л\(д)т (е)ре 

СКЧЕТДВК CE. НЕ рДСП8ЦЈД1ЕТк СЕ ОуБО Ск 

CBOIEIO ЖЕНО1О ΑψΕ ИСТИНО1О ТДКОВМИ 
БрДКк пр-кдкваривк створитк CE. '4А- 

np'ki|JEuiita ж е ιιαλ αγαιο τ κ с е нд с д|мо г о  

И НД ΕΒΒ ΚΟγΠΛΚωογίΟ СЕ с нили». τ £λ \- 
ЖЕ И ПИШОуЦЈЕ СКД^ДКМк ΤΒ01ΕΛ\0γ Cb(e)~ 

ЦЈЕПкСТВОу. ДД ИСПМТДКШИ ΑψΕ ΤΑΚΟ 

ИЛ\АТк сродкствд СТЕПЕНк 1ДК0ЖЕ Тк 
спов-кдд. и Αίµε пр^ждЕ створи с е 

БрАКк. 11 ΑψΕ оуво ΤΑΚΟ ΙΙΛΧΟγψΟγ ИС“

преблаженог патријарха Сисинија 
свитак забрану дотле произведе - да 
се два првобратучеда не спајају са 
двема сестрама. Ту заустави реч и да- 
љс не пође. Непорочан је. дакле. тај 
брак и. уостало.м, ни свитком није 
забрањен.

Писаније' патријарха, изложено од 
књигохранитеља Јована Ионополи- 
та о ономе који узима друГобрату- 
чеду- своје мајке, и о одговарајућем 
запрећењу које му треба дати
Тај Ламбудије који је из хрисопољ- 
ског предела што је под тобом. бого- 
љубиви. исприча на.м да се брачним 
договором оженио са Ано.м. са дру- 
гобратучедом Теодотије. мајке своје. 
већ одавно венчавши се с љом. и упи- 
та да ли јс такав брак дозвољен или 
не? Сазнао је, дакле. да се законом 
склопљени брак другобратучеде сво- 
је мајке не разводи са својом женом 
ако је уистину такав брак стигао да 
се оствари. а налажу се запрећења на 
(њега) самог и на ону која се с њим 
спојила. Зато, пишући казујемо тво- 
ме свештенству да испиташ да ли по- 
стоји степен сродства тако како је тај 
испричао, и да ли је брак склопљен 
раније? И ако. дакле, нађеш да исти-

1 g o  нема Р I 2 свит'кд С I 3 два] двдг а Р I прквд Р I 5 слово нема А 1371 I 9 wT(k), у А 1371 έπι I 
10-11 ишнополитд, Ίωνοπολίτου А 1371, Ίωνοπούλου РП I 11 поимкшнлхк С I 14 Лдм &мрдии] 
Валхбо^дии Р. Λαµπούδιος А 1371, РП I сн не.ма А 1371, РП има - οΰτος I 15 хроусополкскаго Р 
Μ I 22 оувЕд квк Μ I иж е нема Μ I 33 тдкоЈ тдкоу М

1 Пнсдник (у А 1371 γνώµη, лат. consilium) значи и τπττακιον, лат. pittacium, што ће рећи: критак 
Гшсани састав као одговор ни постављено пипшње. обично правне и.ш доГмишске счдржине. 
В. напред стр. 148, нап. 2.
2 В. напред стр. 224, нап. 3.
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THHOf HEiipiiAX-kniio wi;pki|JEiiiii. w c t abii 

OVEO СФ^ЖИТШЕ Bh Wr.pA'<k. рЕКШЕ HEp~ 

ДЦАМрЧНФ. ξΑΙΐρΙψΕΗΗΚ ЖЕ НДЛ0ЖНШН HA 

СДЛУОГО Ж£ II HA ΕΕΚΚΟγίΙΛΜΙΙΟγΚ» CE C 
IIIIAVB. 1АКОДА IIAhldi ДВ'к Л-кт(-к) HE IACTA 

rt\ECL·. KK сркдш ЖЕ II в’ h et  k b i h ii bh h a 
да HE в κογιιίΑίετΑ. с (ве)таг о ЖЕ α’Β ψΕ- 

ΗΙΙΙΑ ΤΕΚΛ\Ο βε г(оспод)вски1£ прд^дники 

ДА ПрНЧЕ1|ЈА1£ТД СЕ. ДА BiiCH ЖЕ IAKO 

ТАКОВКП врлкв. Ιΐρ-кжДЕ ДАЖЕ НЕ БОуДЕ“ 

Th HE ΠΟΒΕΛ^ΒΑΙΕΤΕ СЕ. ПО БЕ1ТИИ ЖЕ 

1ЕГ0 НЕ рА'4Л0\'ЧА1ЕТ' CE. ^AIlptlJJEHHIEAX ЖЕ 

ПОВНННЕ КСТЕ. WEA4E ^АСвкд^ТЕЛЕ- 

ствоуи вскл\в ИЖЕ ПОДЕ ТОБО1О ΛΙΟ- 

дел\к . II дд кгдд χοψΕτκ прои^ити сло- 
ЖЕНН1Е БрАКА. pACIipiO η1Κ0\ΊΟ Шт(ки)- 

НОуДБ ИАМЈИ. НИКАКОЖЕ ΕΕζΕ ΤΒΟΙΕΓΟ 
ПОВ£Л*к|1ИМ  ННЧЕСОЖЕ ДА НЕ ТВОрЕТЕ. НБ 

ДА ВЦВ-кцЈАГСТБ W ТАКОвки ВЕЦЈИ ТВО" 

l£A\OV б(о )г ОЛ10БИ10. И ΤΑΚΟ ИЛИ TLI 

ИСПрАВИШИ ВЕПрДШАНИИ. ИЛИ ΑψΕ ПрЕТК 
CE. К НАЛ\Е ВБ^В^СТИШИ. Н Wt (e) TOrtt 

ДА HAXATh pAXApiuiEHHIE. ПОд(о )бА1ЕТБ 

Ж£ В-кд^ТИ. IAKO ПОНЕЖЕ АЦЈЕ ДроуГК КЕ 

Αρθ\Τθγ 1АКОЖЕ СЕ СЕДЛ\Е1И CTEIIEHL рА~ 
^ovAvkBAiEAui w t (e) елн^о чес тва 1 илхоу- 

Ц1£. рЕКШЕ Шт(ћ) СВАТЕСТВА СБВ’К8ПЛГД- 

K>Tb СЕ БрДКОЛХБ. ТАКОВА1АЖЕ ^АПр^ЦЈЕ- 
HHIA п о д(о )ба 1етб и н а с и хб дрвждти. 

1ДЖЕ Bh СЕЛ\Е СОуД'Е рЕЧЕНА БМШЕ. КДИНО 

О^БО ТБКЛХО Л"ктО2 ДА НЕ ГАДЕТЕ Л\£СБ.

на нсизмељиво тако стоји, остави су- 
живот у (датом) виду, односпо нсраз- 
лучно, а наложићеш запрећењс на 
н>сга и на спојену с њим - да пуне двс 
године не једу месо; средом пак и пе- 
тком ни вииа да не окушају, а (што сс 
тиче) светог општења - само у Го- 
сподње празнике да сс причешћују. 
Да знаш пак да се такав брак, пре ne-
ro што буде склопл,ен. не дозвољава, 
а по настанку се не разлучује (тј. не 
разводи); запрећењима је подвргнут. 
Ипак засведочи свим људима који су 
под тобом да. када предстоји склапа- 
ље брака, а посве распру неки имају, 
никако без твог одобрења ништа да 
не чине. него да о таквој ствари оба- 
вештавају твоје богољубље. И тако, 
или ћеш им исправити питање, или, 
уколико сумњаш, нас да обавестиш и 
одавде да има раздрешење. Треба 
пак знати - ако се подразумева да се 
једно с другим спајају браком имају- 
ћи седми степен из близочаства1, од- 
носно из сватства, да нста запреће- 
ња треба и на те држати. како у овој 
одлуци бише речена; само једну, да- 
кле, годину2 да не једу месо.

2 Μ I 2-3 рекше нЕрд^л^чно нема А 1371, РП I 5 дд дв-k л41т('к) πογιιΐϊ инв. C I
н е гдстк Μ I 6 ум. в’ Πίτ’κω, έν παρασκευάΐς A 1371, y РП грешком έν πέµπταις I 7 η ε  
β кстридктд] BKKOifuiAKTA Ρ I 15 дд. ϊνα Α 1371. ώς αν ΡΠ I 18 πο βε λ κ η η ια, έπικρίσεως Α 1371, 
προστι^εως PII I 16-17 илхми цггино^дк Ρ Μ I 20 τ βι нсма Μ; Α 1371, ΡΠ има - σύ I 21-22 претк 
c e. rp. αµφιβάλλεις 128 тдко вдмж деР Μ. τάαύτάΑ 1371. ΡΠ 129 нд αιχκ] τ4;χΒ Ρ С Μ. επ’ αύτών, 
Α 1371, ΡΠ I 30 |дж е] 1дко ж £ Μ I сс^д-к, τω ψηφίσµατι Α 1371, ΡΠ I 31 о убо  нема C I дд h e iaaet b 
л\ес к нема Л 1371, ΡΠ I г ддетв] иств Ρ М

' В. напредстр. 80, нап. 1.
Гује крај y РП, a у А 1371 текстсе наставља.
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Ci) llkllOIEAlh СВЧЕТДВШИА\В CEO)EA\OV с(м)- 

IIOIIII крдколм» ДкфЕрк н-ккокго подв 
3 КАДСТШО coyqjoy БЕ'4 ΒΟΛΕ м(тк)цА №№.

Πετρίι lEMOVfffiE ГфО^ВИЦЈЕ ВОЛ\ВИАА.
W'!'(b) 1ЕЛДДК1 I CblH рОДОЛХБ. ЧЕДО W г(о)~ 

6 с(под)'к w врдц-k '4дконол\в нспри- 

lETfrk. НДШЕММр Bb^BkcTH СЛГћрЕНИГО.

AUlli G0 рЕЧЕ Bb WUJbCTBHH εογιµογ ни- 

9 КИТД WHb 1ЕА\О1[ЖЕ ПОрЕКЛО χΑΛ’κογµΒ.

ЖЕНОу А\О1О КААИ1О И ДВЦЈЕрВ МИЦО[. Bb
ДОА\В СВОИ ПО1ЕА\’. В^НЧД И СПрЕЖЕ Л\ОЈО 

12 ДШПЕри А\ицоу C AEWHTOAVb Cb c(bl)llOA\b

ΑΠ·Ο4ΙΛ\Λ ПрО'Г0СПД-е.дрИ1Л.1 CHIA npocTipAiE 

npOCHTb рдздр^шити TAKOBOIE ве^д- 

15 KOlfllOIE COipKHTHIE. СЕГО рДДИ ПИШОу

1 Им. протоспдтдрк (гр. πρωτοσπαάάριος) је код Византинаца почасна титула која се додел.ује 
лицима највишег војног нли политичког угледа.

Ба(а)г ОСЛДВП1О ΤΒΟΙΕΛΧΟγ. ИСКАТИ Bllllbl 

CEIE ПрИЛЕЖ’НО. II ΑψΕ ΒΕΙζ ΒΟΛΕ ПрИПАД- 

18 ШАГО К IIAA\b AblJJEpb ΙΕΓΟ GpAKOAlb ПО" 
lETb 11'ккто. 11 1111 npbBOIE ЖЕ ни посл£- 

ДИ 1!Е ШБр'ктА1ЕТ' CE CB*kqiABb  НА САО~ 

21 ЖЕ11И1Е ВрАКА. Hb присно НЕГОДО^1Е СЕГО
ΙΑΒΛΜΙΕΤ' CE. pACTpbniOyTH CEAXOlf HOAb
ВЛАСТШО ΙΕΓΟ COlfipOIflO AbipEpb WT(h) 

24 CbBbKOYHAbUJArO CE C HEIO ^Д-к. TAK0~

BblA\’ GO WGpA^OAXb ΕΜΒΛΙΟψΑΓΟ СО^ЖИ"
TlilA НЕПАВИДЕТВ ^аЦкОНИ И Шт(0ВрАЏ- 

27 AIOTb CE. H tlll Bb GpAKbl HE BbAvklllAIOTb.
1АК0ЖЕ II Бл(д)горА^О11гЛМ11Е TBOIE CBicTb.

ДАЛЕЧЕ ЖЕ WT<b) ЖИТИ1А II Св(е)ц ЈЕН’н А1А 

30 ПрДВИЛА WT(b)rOHETb. ИБО ИЖЕ Bb e(o )~

ж(0СТВМЉ1)^ BEAHKblli ВАСИЛИИ. НИЧИЛХ

ЖЕ pAiJIIO Шт(0 БЛ8ДА TAKOBbllE GpAKbl

O неком Ko je свом сину браком ι ίιυ- 
јио кћер неко?, која је иод влашћу, 
без воље оци њеног
Петар. ко.ме је презиме Вомвила. ро- 
дом из Јеладе, чедо у Господу. о бра- 
ку, законо.м неприхватљивом. обаве- 
сти нашу с.мерност: ..Мсни дакле. pe-
ne. док са.м био одсутан (тј. у туђи- 
ни), он - Никита. коме је порекло 
(тј. презиме) Халкуц. узевши у свој 
до.м моју жену Калију и кНер Мицу. 
венча и спреже моју кћер Мицу са 
Леонто.м. са сином Антима нрото- 
спатарсГ1. То изложившн. моли да 
се раскине такво безаконо сужит- 
ство. Ради тога пишем твојој уваже- 
ности да приљежно испиташ тс }зро- 
ке. и је ли мимо воље онога који нам 
се обратио неко његову кћер узео за 
брак. и налазили сс да сс ни испрва а 
ни касније нпје сагласио за склапање 
брака. него се показује стално него- 
дујући (у намери) да истргне кћер. 
која је под његовом влашћу. од онога 
који се рђаво (тј. незаконито) оже- 
нио с њом? Јер. сужитија настала на 
такав начин закони мрзе и гнушају се: 
и у бракове се нс урачунавају. Како и 
твоје блаГоразумије зна. (таква сужи- 
тија) далеко од живота одгоне и све- 
штена правила. Јер и међу божастве- 
нима (тј. светима), Василије Велики, 
ничим (тто је) различито од блуда не

4 вомвилд, Βοµβίλας А 1371. РП I 6-7 нЕпрнктн-к iiau j eaw v ] НЕвриктн^ншемву грешка писара 
Р I ΗΕπριικτ'κΙ вк^в ксти ндшел\М[ инв. C I 8 кв нема Р I 9 порЕкло. гр. τό έπώνυµον i \-дл'кс^-цк. 
гр. Χαλκούτζης I 10 кдлшо. гр. Καλήν I ΛΜίµογ. гр. Μιτζήν I 10-12 Bb дол\к... л\ицм[ нема Р I 11 
поимв Р C I в'кнчд. у А 1371. РП ίερολύγισΓ I 13 прсст|рлк. у .\ 1371, РП προτινόµενος i 14 ум. 
проснтк, ήτει РП, у А 1371 грешком пнсара ήτοι I тдковок рдздр^шнти инв. Р Μ ί 14 -15 
βε^ακ ο ιι'ιιο κ  нема А 1371 I 16-17 eiih k i с ек . τά τής ύποΟέσεως А 1371 I 19 н нн прнкок ж е] и н и  
во кж е грешка писара Р I 24 с е нема М
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НДрЕЧЕ. '{AKOHh «fBO Га(дГОа)еТЕ. HE Ebl“ 

BAlETb БрАКК ДЦЈЕ НЕ CBEl|JAK*Tb  CbBKMf-

1 (н) додато прсма А 1371. РП.
- [ξΑΚΟΗ ΗΟ]. законито - додато према А 1371, РП νοµίµως.

3 IIAblllE CE [н]1 рОДИТЕЛИ ИМО^ЦЈЕИ Д^ТИ 

СВСЧЕ ПОДЕ КЛАСТИК» И Л\НОЖНЦЕК> 1ДВ'к IE- 

CTb. НЖЕ БЕ^ ΒΟΛΕ рОДИТЕЛК ΗΛλΟψΗχΚ (!)

6 ηΙκΜΙΕ ПОДК ВЛДСТ1ПО EblB ΑΙΦψΗΗ врдкк 

НИ Bb ЧТОЖЕ вкл\кшлил\к. BEAHKbl ЖЕ 
БДСИЛНИ. кМБОГДА оуво д(-ћ)вИЦЕ рЕЧЕ

9 ИЖЕ БЕ'4 ΒΟΛΕ рОДНТЕЛК НОСДГД10ТВ БЛМрДК 

ТКОрЕТК. СЛ\ИрШЕЛ\ ЖЕ СЕ рОДИТЕЛЕЛХЕ 
мнитв цклЕинЕС приимдти емвшеа\о \1'.

12 НЕ ДБИК ЖЕ Kb с (ве)тОЛ\8 ШБкЦЈЕШНО 

С^ЧТрДИМТк CE. Hb ^ДПр^ЦЈЕНИК прШЕЛХ- 

AK>Tb !ζΑ ТрИ Л"ктД. УЏВОГДА ЖЕ Γλ (αΓΟ~

15 л)еТК. МКО | НЖЕ св-kiib г(оспод)ии Ebl" 

ΒΑΙΟψΗΗ врдци БЛОуДОТВОрЕНИГЛ COVfTb. 
1АК0ЖЕ Αψε HOBEABTb г(оСПОд)и1£ соужи-

18 ТИК> GblTU ТОГДА npiH£A\AETb EpAKb ЈЦ“ 
βΊίψειιΐΗε. довро ж е i£CTb и w h o п о ахе- 

н«(ти творЕи (!) нр-кл\оудрости. ГДКО ^А-

21 KOHb KCTb ПОВЕЛ-квД1ЕИ. АЦЈЕ ’<A ТрИ Л^" 
ТА WT(b)ub НЕ вкдол^ БО^ДЕТБ гд4 пр- 

'kbblBAIETb ИЛИ ЖИВК JECTb ИЛИ AXpbTbBb.

24 лхогоутк WEOK> KCT(b)cTBC>Y ΙΕΓΟ д^ти. 

рЕКШЕ ММ[ЖкСКБ HOAb И ЖЕНВСКК Цд- 

конно]2 ЖЕНИТИ СЕ И ПОСДГАТИ. ΑψΕ ЖЕ

27 Пр-кжДЕ три A-kTb Д^ТИ ПЛ^НЕНДГО ИЛИ 

МШкАШДГО ц-кгд-к ПОСАГНОХГТК. И 1Лвк 
lECTb. ДЦЈЕ ECAfAETb ГОД-ћ W<Tb)u«f ЛИЦЕ

30 С ННЛСЖЕ СВВКО^ПИ СЕ БрДКОЛ\Е. ТВрЕДЕ 

EbIBAKTh EpAKb. И КДД КОГДА И W IlETpt 

С111ЦЕ EMfAETb. Н WLlJbAb ΗΕΒ^ΑΟΛλΕ ΕΟγ-

33 AETb EbJAb ГД-fe lip-kEblBAKTb ИЛИ ЖИВЕ 

назва такве бракове. Закон, даклс, 
говори да брак не бива уколико се не 
сагласс они што се спајају [и]1 роди- 
тељи који своју дсцу имају под вла- 
шћу. И вишеструко је јасно да се на- 
стали брак, мимо вол,е родитеља 
што неке имају под влашћу, ни у шта 
не сматра. Василије Велпки некада 
пак рече да девице које се без воље 
родитеља удају, чине блуд, а снисхо- 
ђењем родитеља, сматра. то што се 
догодило добија исцелсље: не враћа- 
ју се одмах светом оГиитењу (тј. 
причешћу), него добијају запрећење 
на три године. А некада рече да су 
бракови, који без (одобрсња) госпо- 
дара бивају, блудочињења, тако да, 
ако господари одобре да суживот бу- 
де, тада брак добија пуноважност. 
Добро је поменути и оно твојој пре- 
мудрости - да постоји закон који за- 
поведа: „Ако се за оца три године не 
буде знало где пребива: да ли је жив 
или мртав, могу се његова деца обе 
природе, односно мушког и женског 
пола [законито]2 женити и удавати. 
Уколико се пак пре (истека) три го- 
дине заробљеног или негде отншлог 
ожене, јасно је да, ако лице с којим је 
брак склопљен буде по вољи оца, 
брак постаје чврст. Неће ли и са Пе- 
тром тако бити - отишавши непоз- 
нат буде где пребива, било да жив

1-2 HE BUBAKTh] HE BUBAKTh OVfGO Р I 2-3 роДИТЕЛИ CbBBKMpiAbUJE СЕ ИНВ. Р Μ I 5 ΙΙΛ\ΟψΗχκ(!) 
грешка писара, треба ΗΜογψκχΒ као у Р С Μ I 7 ж е нема С I 11 ц-ћлЕник] и ц-клкник Р С Μ I 12 
с (ве)то л\к нема А 1371. РП I 14-15 гл(д|'ол)к>тв грешка писара Μ I 17-18 ссужитшо господик 
инв. Р I 20 ткорЕи(!) грсшка писара, треба твоки као у Р С Μ I гдкј кд^ С I 27-28 
шт(к)шкдшдго Μ 1 32 WT(h)mhA<b) Μ I 33 гд4] к д к С
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КОуДЕТк ИЛИ MphTKKK. Αψε О^БО прИ" 
AOVf4HTL· СЕ СИ1ЦЕ БВ1ТИ ЕЕЦЈИ. II© СИЛ'к 
7,ДК0ПА ДА 11©Д<©)ПА1£ТК ИСПрдЦвИТИ 

BldipOHJEIIHIE. НЕ О^ТАИЛО ЖЕ CE 1ЕСТВ 
w t (0 ΤΒοιεΓΟ λµ ιο γαγο о^чен ии . н и  

WIIO BL· ΙζΑΚΟΙΙ'Ε Гл(дГОл)к>ЦЈЕ1£. Αψε ΙΐΊί- 

кол\о\р шт(к) рОДИТЕЛВ χοτεψογ CBOIO 

ДКфЕрК ИЛИ Εΐΐογκογ МОЖЕВИ (!) ВДАТИ. 

и в кно1 по сил-k свокго илгкнигд ввдд- 

ТН (10 Н1ЕИ WHA ЖЕ НЕ СВЕЦЈАКТЕ W ТОЛ\К 
llb cpAAMIOIE ЖИТИ1Е 1ЦВ0ЛИТК. AiiTb 

1ECTL ш(тв)цо1р бе^ ндсл-кдигд сик» ство- 

рити. Αψε жг ΑΒΟιΟΑεεετογ и πετιι αϊτ έ  

дкц ј и вЕ^рдстолхЕ воудгтв. и родитгли 

ΙζΑΚΙΚΙΙΕΤΙι CHIO Л\0уЖСВИ СБЧСТАТИ. КДИ" 

11ЛЧЕ с с г о Αψε прилоучитк СЕ (ЕИ ВБ 
CBOIE τΙϊΛΟ СБГркшИТИ. се вв срдмотоу 

ιειι ιιε влх-кпитв сг. п о н еж е πε сек винок» 

IIL рлодитглк се в-кдлктБ се скгр-кшБши. 

ПОд(о)БА1гТБ оуво СМОТрИТИ. 1ЕДА и 

пЕтровд ΑΕψιι [вгцљши]2 дво1одгсгто\р и 

πετιι Λ'Ιιτίι 1Единдчг ββιλ α . то г да бо Αψε 
что и Βετ4 ΒΟΛε \у(тб)ца свокго створи ιιε 

wco\fAHTh се. Αψε ж е | ничто тдково ιιε 

ПрИКЛЈОЧИ ce. Hh ПО всгмоу ίζΑΚΟΙΙΟγ ПОДБ 
БЛАСТШО СОуЦЈИ [ΐίετρΟΒΑ ДЕШиЈ’ ΒΕζ ΒΟΛε 
w (t 0l j a с во и г о посджг. ιιε твклхо 

СБЕ’КОуПЛ11ША1Д се ПОд(о)вА1ЕТВ ρΑίζΛΟγ- 

ЧИТП ΤΒ0ΐεΛ\0ΐρ Бл(д)гОСЛАВИ1О. н к и п о - 

Λ\0Γΐιιειε нд се вв виноу ело ж п ти . и 
в-кнчдти дрв^ноувшдго πρεχβγτερΑ лгк- 

СТА Т0Г0 1Еп(и)с(кО\р)пО\р Пр^ДАТИ. ДА 

приимгтв вино^ дрв^новгним достои- 

3 дд нема Р С Μ I 8 л\ожски(!) грешка писара, треба моужпи као у Р С Μ I вддти млржеви инв. 
Р Μ I 13 ΑΒθκ>ΑΕ£ετογ и п ети л-ктк] .κ ε . Р С I 15 свчетлтн] квдати  С I 16 сего] с е бо  грешка 
писара М, у А 1371, РП τούτου I 17 вк] мр Р С Μ I 19 в-кддктв се] внддкт с е грешка писара Р: 
у А 1371, РП γινώσκεται I 21 дкц ј и ] дкц ј и вецшши Р С Μ и А 1371, РП Ουγάτηρ ύπέρ I 21-22 
ΑΒθκ>ΑΕοετογ ii πε τ ιι] ,κ .'ε . ΡI 26 co\fi|in] cwfipn пЕтровд двфн Р_С Μ I 23 ум. w (t b)u a, y A 1371, 
ΡΠ αϋτοΰ I 29 бл(а)г о с ло ви к > гршка писара Р: у А 1371, РП τής εύκλειας I 29-30 п о лхо гшек ] 
помогкши Р, ιιοΛίοΓκωϊε Μ, А 1371, ΡΠ συναραµένους I 31 про^вутерд Р I 31-32 лгкстд] м ксто 
грешка писара Μ I 33 винмр. у А 1371. ΡΠ δίκας
1 В. напред стр. 11, нап. 3: сгр. 83, нап. 1.
2 [вецљши ] додато према Р С Μ, А 1371, ΡΠ ύπέρ,
' [пЕтровл дбц ј н ] додато према Р С Μ. А 1371. ΡΠ τού Πέτρου ύυγάτηρ.

или мртав буде? Уколико се, дакле. 
више пута тако догоди. снагом зако- 
па питање треба исправити. Није сс 
утајило од твојс многоучености ни 
оно П1то у закону говори: „Ако нско 
од родитеља xohe кћер или унуку 
своју удати и дати вено1 уз н>у. према 
моћи своје имовинс. а она се у томе 
не сагласи. него срамни живот изво- 
ли, допуштено је оцу да љу без насле- 
ђа учини”. Уколико пак кћи буде 
узраста двадесет и пет година. а ро- 
дитељи закасне да њу удају, па ако се 
због тога можда љој догоди да своје 
тело огреши - то се љој не урачунава 
у срамоту пошто се зна да нијс сво- 
јом кривицом. него (кривицом) роди- 
теља сагрешила. Треба дакле расмо- 
трити, није ли можда и Петрова кћи 
више: од двадесет и пет година била 
(тј. имала)? Јер у том случају. ако је 
што и без воље оца свога учинила, 
неће се осудити. Ако се пак ништа 
тако нешто није догодило, него се 
мимо сваког закона. будући подвла- 
штена [Петрова кћи]3, без воље оца 
свога удала, твоја уваженост не само 
да треба састављене да разлучи, нсго 
да се и на оне који су њој у томе по- 
могли наложи казна. А презвитера 
који се дрзнуо венчати, предати епи- 
скопу тога места, да прими казну до- 
стојну дрзновења.
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HMf. ДЏЕ ЖЕ Η нккОК IIAvkllllK 1ДК0ЖЕ 

Пр^ЖДЕ рЕЧЕНМИ П0В'кдД IlETph. Wt (k ) 

3 Д0Л\0\' ИГ0 ВСВВКОуПЛКШДГО CE СК ДКЦЈ- 
ерик*  1Еге дол\к пркнЕСЕне бмс (т в ) и то  

ΒΒΐζΕτιι ii постдвити оу н ег о . п о д(о )бд- 

6 ИТК ЖЕ И ΙζΑ pACTrtiiHIIIE Ц'кнК1 ИСТЦД-

ТИ. lio ^dKOH HOMMf П1СДНИ10. II Kb рдстл-k- 

h h u№ λ (^)β(ιι)η ε чес ти 1 приложити.

9 G3 т-к\-ждЕ врдц-кхв.2

Пр^двскдЕЦЈоу дл^ккси»3 npliwcB^qjE- 

ΗΟΜΟγ И БСЕЛЕНКСК0Л\Оу ндггриlap^oy. НД 
12 ДЕСЦ-ки стрдн-к цр(в)ков(к)нв1хк полд-

Thii4 скдЕЏЕлМ1 с NHMb б(о )г о лк )би - 

ВВ1и|Јл\К ΛΜΙΤρΟΠΟΛΙΙΤΟΛΜί никут^.5 дн- 

15 Κγρ'£Κ0Λ\θγ. КОСТДНТИНМј· пдтркскол\оу.

ЛДВрЕНТИК» ΑγρΛχΐ1ΙΚΚΟΛ\0γ. К0СТДНТЦ- 
ноу χ0ΙΙΒΕΚ0Λ\0γ Пр^ДБСТД HWAHb KOVf~ 

18 ΒΙΙΚΟγΛΑρίΙΗ. ИЖЕ lESpilIIACbl рО“
ДОЛ\В. II CHIE Пр-кдЛДГДШЕ ВБПрОШЕНШЕ.6

ГЕШрГИИ И ННКОЛД ДВД БрДТД. ГЕМрИГИ1£- 

21 ВД ЖЕ ДКЦЈИ ·0·ΕνυΑΟΤΙ1ΙΑ. НИКОАИНД ЖЕ
ΗΛΙΙΙ11Ι II ПДКМ ·0·Ευ,'Α(θ)τΐΙΗ oyso с (м)н б 

димитрии. ИЛ^Ц-к ЖЕ ВДСИЛИИ. ДИЛМ1- 
24 тршевд ЖЕ ДЕЦЈИ ·0·Εα’Α(θ)τΗΙΛ. с ’четд СЕ

Брдкомк Cb BACHAHl£A\b И ВБПрДШДШЕ 

ДЦЈЕ ^AKOHHb 1ECTK BpAKb. ИЛИ 1111. ПО~ 

27 НЕЖЕ СЛ[БО ВДСИЛИИ СЕДБЛХДГО СТЕПЕНЕ 
кстк ·0·ε µ α(ο )τ ιιη . ^ако н ' ж е повед-квд- 

lETb ОГСМДГФ СТЕПЕНЕ ApO\Tb Kb дроугоу 
30 СНЧЕТОВДТИ CE. кУт(н)рИЦД1£ТВ ЖЕ СО\(Џ-

HA\b ШЕСТДГО СТЕПЕНЕ. СЕДМДГО ЖЕ СТЕ" 
п ене соуцЈил\в н и кдко ж е ini п о вел!;-

Уколико пак и нека имовпна, како на- 
пред речепи Пстар каза, из његовог 
дома би пренешена у дом онога који 
се спојио са његовом кћсрком, узети и 
то и поставити код њега. Трсба пак п 
за раздевичеље потраживати цену. по 
законском писанију, и раздевиченој 
девицн све1 приложити.
О истим тим браковима2 
Председатеља Алексија2. преосве- 
штеноГ и васељенског iiaiTipujapxa, 
који је на десној странп црквенлх па- 
лата4, (са) сапредседавајућпм с њим 
богољубивим митрополитима: Ни- 
китом5 анкирским, Константином 
патраским, Лаврентијсм дирахиј- 
ским, Константином хонским; прису- 
ствова (и) Јован Кувикуларије, који 
је родом из Еврипоса (тј. Еврипа), те 
истакоше ово питање6: Ђорђе и Ни- 
кола су два брата. Ђорђева пак кћи 
је Теодотија, а Николина - Јелена; и 
још: Теодотијин син је Димитрије, а 
Јеленин - Василије. Димитријева 
кћи Теодотија склопи брак с Васили- 
јем. И питаше - да ли је брак зако- 
нит, или није, пошто је Василије, да- 
кле, седмог степена (наспрам) Тео- 
дотије, а закон дозвољава да се осмог 
степена једно с другим жени. Забра- 
њује онима који су шестог степена. а 
онима који су седмог степена никако -

1 им-кник, у А 1371. РП πράγµατα I 3 вк сдвккоуплвшдго с е орт-јез. црта Μ I 10 λ λ Ίϊκ^ιιιο  Р I 12-13 
ПОЛАТМ1. у А 1371, РП των κατηχουµενείων I 1о догрдгнискомог Р Μ I 17-18 коукикоулдрии, у А 
1371, РП ΚουβουκλείσιοςI 18 кврипдси, у А 1371, РПΕυρίπου122 клен иРCI23 дл\итрии PCI клен д 
Р I 26 ни] >гкн Р I 27 оусо иема Р Μ I 28 6ео д(о )тии к с (т в ) ин в . Р Μ I 30 скЧЕтавдти c e Р С
1 Овде чес ти има значење сасви.м, Сштпуно, све - у складу са чес ти . што  ic v гр. έκ 
διαµέτρου = έξ ολοκλήρου.
2 Ум. (3 τ4χ«ΑΕ врдц-кхв. y A 1371, л. 37_1β ,,‘Εκδοσις Ίω <άννου> του µακαριωτάτ<ου> 
^αρτοφυλακος. Μηνι απριλλίω ευδόµη. ινδικπώνος έκτης έτη ςφµς“ (= 1038). Међутим, нсти спис 
је и на л. 38кх. али насловљен другачије: ,,Είρώτηµα προτάύεν έπι Αλεξίου του άγιωτάτου καί 
οικουµενικού πατριάρχου, συνεδριαζόντων αυτω ι)εοφιλεστάτων µητροπολιτών..."
3 Алскснје. патријарх цариградски (1025-1043) познат је и под именом Студит, зато што је 
пре избора за патриЈарха обитавао у чувеном Студитском манастиру.
4 Основно значење и.м. полдтд је палаша од гр. παλάτιον. али овде мн. полдтвп означава 
иросшоиије у склопу базилике, зване капшхумене (τά κατηχούµενα или τά κατηχουµενεΐα). 
Прсдвиђеие су. углавном, за припрему оГлашених, тј. оних ко ј и  се уводе у веру и припремају за 
свето коштење. Слнчна је и звана Ιορι^α просторија (гр. υπερώον, лат. cenaculum, погрешно: 

-»-»о coenaculum) која је служила као трпезарлја, али и за скупове ради разговора о вери и Цркви. 
238 5 > м. н н ки тђ  како је и у А 1371. у РП грешком - Νικολάου.
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BAlETb НИ WT(h)rt\£l|J£Th. И СЕГО рдДИ 

МНОГДЏЈИИ под(о)шњ!м' | TOMOV рдс- 

пр|длн> ПОДВИГБШ£Л\ СЕ. ОуСТрОИНО BbICTb 
w тдков кл\11 врдц^. пркжд£ ovrio ддж е  

UE ВО^ДЕТК ΙΙΕ ПОКЕЛ^ВДТИ ΙΕΓΟ ТВОрИТИ. 

ΛψΕ Ж£ ВО^ДЕТК 110 БШТИИ ΙΙΕ pA^AOlf- 
ЧДТИ ΙΕΓΟ. '4Λίΐρ'ΚψΕΙΙΗΙΛ ЖЕ ПДЛАГДТИ нд 

СВВКО^ПЛ111|ЈД1Д СЕ ТДКО. [ΙΟΒΕλ ΊπΙΟ BbICTb 
ТОЖДЕ IIAKbl творити. грдмдт-k вл(д)- 

д(м)чни w тдков'ки вин+» вмвшии к 

AEWHhTOVf в(о)голк>вившл\с>у ЛМЈТрОПОЛ" 

IITOV a-O-HHbCKOlf И φί'ΚΕΛΟγ.1 

и‘)т(к) Ι1ΙΙΟΙΕ ГЛДВВ1И.2

ААно ж ицен ј НДЛ\В НДИДЕ МОуЖЕЛХК W 
нклхк дивити с е . что рд^лгквдкицЕ и 
KbllE ^ДКОНШИ в(о)ж(в)ств11|111|1£ ИЛИ 

4rtOli('k)4hCKhllE ИСПЛВ1ПДК>ЦЈЕ. ΟΟγψΛΙΛ 

Bb врлц'кхв НИ 1ЕДИНОГО ЖЕ ВК^БрДПЕНИМ 
ДОСТОИНД. ПЛЧЕ ЖЕ кит(ки)11О^ДК рДСПрЕ 

НЕ ΗΛΧΟγψΑΙΛ w t (l ) длвг дг о ТДКО и 

ЧЕСТДГО ПОЛОЖИШЕ ВВПрДШДНШД. IIE В^- 

дк шт(|л)коуд-к ил\в рдстдгдвши тдко||. 

вки ждлости. и топлот^к. г дко ж е д-кти 

просто р£1|ЈИ ДВОИХВ рОДИТЕЛК НИКДКОЖЕ 

ΙΐρΐΙΜΒ’ψΛΙΟψΕΙΕ СЕ ДрО\ТК Kb ДрМјТМр 
СрОД11СТЕОЛ\Н. Cb Се(е)цЈ£НОСЛОВИ1£Л№ ρε- 

КШЕ С BitmtIHIEMb CbfibKOyilAbLLlEIE С£. 

о\ржЕ и д-кти створЕШЕ. рд^лоучити 

ПОКО([СИШ£ СЕ И ρΛΟΤρΕΓΗΟγΤΗ СОуЖИТЕ" 
СТВО. llOEEA'knHI£A\b СЕ СТВОрШЕ ДВОК> 
ΛυιτροποΛίιτογ. |дж е п дче п о д(о )бдкте  

и^вркцЈИ К8пно wr(b) сднд. гако тдко 

БКЈДКОННО ПОВЕЛ'квША. ДД «β4 ЖЕ БМј-

- нити дозвољава нити забрањује. па 
се због тога многе. сличне томе, ра- 
спре подижу. Установљено би за Ta-
xas брак да се. пре него што се збуде. 
не дозволи склопити. а ако се збио. 
по настанку га не разлучити. Налажу 
се пак запрећења на оне који су се та- 
ко спојили (тј. склопил» брак). Одлу- 
чено би да се исто опет учини - да се 
о такво.м случају улути владичанско 
писмо Лсонту. богољубивом митро- 
политу атинском и синђелу1.
Из друГе Главе-
Много пута нам је дошло да се диви- 
мо оним мужевима што су разумева- 
ли некс божаствене или човечанске 
законе и испуњавали оно што у бра- 
ковима ниједне забране није достој- 
но. Штавише, за сасви.м неспорне 
(бракове). због дужине (времена) и 
учесталости. поставише питања. не 
знајући откуда им тако растављајућа 
ревност и жар. јер сужитство деце 
двојих родитеља који се. просто рс- 
ћп. међусобно никако не везују срод- 
ством. спојене светтенословлем. 
односно венчањем. која су већ и децу 
створила, покушаше разлучитн и ра- 
стурити. То учинише са дозволом дво- 
јице митрополита, које већма треба 
заједно извргнути из чина зато што 
дозволише тако (нешто) безаконо. 
Да би пак јасно постало то што је

6 вкпрошЕник, какоје и у А 1371, л. 381α ζήτηµα, али на л. 371 β πρόβληµα, какоје и у РП.

2 томоу нема А 1371, РП 14 тдкок4лч>] тдкомк С15-6 н е повЕлккдтн... бл дс т к  нема Р I 9 то ж дј ] 
то ж еС 112 снкиЕлоу грешка писара Р116 κωκ] смк М. у А 1371. РП. Бен. 2. 192 τίνας 121 κκιιρουΐΕΗΐΛ 
Μ I 22 рдстА1двшн, у А 1371 έκτακέντος. а у РП. Бен. έντακέντος 1_23 ждлостн. у А 1371. ΡΓ1. Бен. 
ζήλου I д^тиј и дђ ти  Μ I 24 Αβοιιχ. у Ά 1371 δύο. а у РП. Бен. δυοιν I 25 iipiiws ЦЈдкмрнк ce Р С I 26 
ск нема С: гр. има - µεύ’ I 26-27 ρεκιΰε с в кнчдникл'\к нема гр. I 27 ећ к к кЛј  Плкшик c e М 32 w t (h ) 
сдпд κ ο ^ί ιΊιο  п н в . С
1 сун кЕлк (гр. σύγκελλος) је достојаиство, односно служба свештеног лица при епнскопу или 
патријарху; изнад њега је ripoiTiocunljc.i (гр. πρωτοσύγκελλος). који је apxujepejeiai намеенчк. 
застутшк. Посгоје, међутим. рстки ири.мери да се и митрополиту придода досгојанство 
ciiHlje.ia (в. овде нап. 2).
2 Реч је о спису Димитрија Синђела. митрополита кнзичког. Прндодато х ј  име досгојанство 
cuiiljejiii добио је од цара Романа 111 (1028 1034) већ као митрополит (в. ΡΙΪ 5, стр. 354. нап. 1).
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детк γλ (λ γο λ )ε λ\ο ιε . и сдл\д г л(дг о л)е-

Л\К1\"к сродкникв пркдложн А\К ИЛ\ЕНА. 
3 дилштрии pklllE II НШДНк ДВД Брдт(д).

II ПДКК1 дроугддго рОДОу Л\дршд II НИКО" 

ЛД БрДТк СЕСТрД. С ЧЕТД CE ^AKOHHklrtVk 
6 БрДКСЛ\К Л\(д)рИ1Д Ск НШДНОМк. СНЛ\Д ЖЕ 

СкЕКО^ПЛкШЕМД СЕ. АЧДрИИНК БрДТК НИ~ 
КОЛД 110 '{ДКОН НОМО^ 1Цв1фЕНН10 дил\- 

9 итршд Шт(ки)нМрДк НИКДКОЖЕ IIE НД~ 

рЕЧЕТк СВДТОЛ\’.Ч 1ДК0 ^ДКОНОу ТкКЛХО 

WHkl СВДТк! Β^ΑΟγψΟγ. СЧЕТДВШЕ10 СЕ 
12 рОДНТЕЛЕ. КСИЛ\к ЖЕ И ВБС^0ДЕЦ1Е1£ Wt (l )

Ιΐΐΐχκ. Д1|1Е КТО НЕ О1’Бк1ЧД1О посл-ћдоурЕ 

СВДТкСТВД ИЛХЕНЕЛХк И СЕГО χΟψΕΊΈ Вк^- 
15 ВДТИ. СНИЦЕ ЖЕ СрОДНМ^Б НЕДООуЛ^ЈО-

ЦЈИ1Л\’ СЕ НЛ\ЕНк ИЖЕ ΙΙΙΐχΚ рОЖДЕ"
HklrtXk. родн ЖЕ дилштрии OlfBO л\(д)-

18 рик». НИКОЛД ЖЕ плотинд. кдко оуво 

КТО НДрЕЧЕТк CEIO. БрДТОуЧЕДД ЛИ Прк~ 

ВД1Д дро\тк Кк ΑρογΓΟγ. нк или втордга

21 БрДТО^ЧЕДД." ИБО II рОДИТЕЛИ ΙΕΙΟ НИ 

Брдтшд ни врдтоучЕДИ. ик WBoro оуво 
стркид WBoro ЖЕ СЕСТрИЧИЦЈД3 р-кшЕ. Нк

3 д митрин С I и нема Р С, А 1371, РП: Бен. има - καϊ I 3 и нема Р С; А 1371, РП I родо(!) С I 5 
врдтк с ес тп д . у А 1371, РП ά&λφοϊ I 10 скдтолм», гр. συµπένύερον I 12 вксгодифнк PCI 13 
посл-кдоукЈ посл1љ'ств8К СI 14 ii cero, у А 1371 καϊ έπι τούτω (јсдн.), а у РП, Бен. καϊ έτα τούτων 
(мн.) 118 ум. плотинд. Πλωτΐνον РП, Бен„у А 1371 Λέοντα 126 иже нема Р130 проложи(!) грсшка 
нпсара, треба приложн као у Р С Μ I 33 рдздр-кшиши С
1 Овде свдтћ (гр. συµπένύερος) означава сродство настало женидбено-удадбенчм везама, тј. 
својдбу измебу супружннкових родшпеља. а не учесника свадбенс поворкс.
- В. напред стр. 224. нап. 3. ’ В. напред стр. 223, нап. 1.
киндднсм настало је од гр. им. (σ)κίνδαψος, која има неколико значења, од којих и ова: а) „реч 
без значсња**, бсз одрсђености: б) врсз а дрвета које подсећа на бршљсн. Миклошич нијс ту реч 
\ нео у Речник.
κο-,ζΛΟΚΛΕίοι је превод гр. сложеницс τραγέλαφος, што представља маштарију о постојању 

животиње која има тело јарца и јелена, а у преносно.м значељу поима се као чудовишна. нео- 
бична. нротивприродна. бесмислена ствар. Миклошич није ту сложеницу унео у Речник.

24 и’т(ки)ноуДк НЕ 11Л\ДТк КТО НДрЕЧЕНШД 

ΙΙ^ΚΟΙΕΓΟ сродкствд силхк створити или 

ПрИЧЕТДТИ. ДД БСЧрДЕТк ИЖЕ КИНДДПСк!4

27 ИЛИ КО^ЛОКЛЕНИ5 ТВОрЕфИ^к дивн^и.

ИХкЖЕ кст(к)ство и’т(к) сродкствд нд- 

рЕЧЕНшд н е pA'40\'A\i и'т(ки)ноудк. и 1111 

30 простд ЖЕ шт(ки)н«рдк IIE проложи (!)

ИЛ\к || ИЛЛЕНЕ. СИ^к ПО СТВОрЕНИИ дктп 

рд^лоучити дроугк WT<k) дро\тд по- 

33 КОуСИШЕ СЕ. И рд^др-ћшити 1ДК0 Вк'4БрД- 

речено, износимо и сама имена рече- 
них сродника: Димитријс. рекоше, и 
Јован су два брата. а другог су опст 
рода Марија и Никола - брат (и) се- 
стра. Споји се законитим браком Ма- 
рија са Јованом. Пошто су се они 
спојили, брат Маријин Никола, пре- 
ма законској тачности. уопште ника- 
ко неће Димитрија назвати сватом', 
јер закон за свате зна само оне који 
су родитељи спојених, а уз ове и ус- 
ходеће од њих, како не би неко, сле- 
дећи обичају, хтсо и њега назвати 
именом сватстви. Тако пак. код не- 
доумице родбинских назива оних који 
су од њих рођени - Димитрије, дакле, 
роди Марију, а Никола Плотина - 
како ће неко те назвати? Да ли су је- 
дно према другом првобратучеда или 
су другобратучеда2. јер родитсљн њи- 
хови нису - ни браћа ни братучеда. 
него једно назваше стрицем, а друго - 
сестрићем?3 Али нико уопште не по- 
стоји ко би овима створио или при- 
појио назив неког сродства да буде чу- 
довишнији од створених: киндапси4 
или козлојелешР, од којих се природа 
назива сродства уопште не разуме. А 
ни простог уопште назива им не при- 
ложи. Њих покушаше разлучити је- 
дно од другог, по стварању деце, и раз- 
дрешити као забрањено сужитство.
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HEiioiE соужитвство. ιιε шт(к)врвжЕни- 

ΙΕΛΙΚ ^АКОНА ЖЕ И ПрАВИЛК1 САМИ ПОЛД" 

ГД1ЕЛ\Б ТККМО. НВ НОуЖДЕК» BEAHKOW И 

Л\ОуЧИТЕЛКСТВОЛ\В СИЛМ». ТЕПЛЕ ИЖЕ АЦЈЕ 
Н'ккто рЕЧЕТВ. И Л\ДНИХ'киСКО1Е ИрЕСИ 

ПрИКДСД 1О1|1ИЛ\' СЕ. ИЖЕ '^AKOIINhllE ВрАД" 

Khl ΒΕ’^ΑΚΟΙΙΝΟ pACTph^AIOTh ΓΙΙΟγίΙΙДW1|JE 

CE ΙΐχΚ. II ПОНЕЖЕ ΤΟΓΟ ’^ΛΑ CE WBOIE. IE“ 

ЖЕ ПрдЦЈАТИ EpAKbl Bl^BpAIIEIIBIIE. H Bb^“ 

ирдшдти IIEBh^BpAHEIIBIIE. 1ЕЖЕ И ΙΙΒΙΙΙΙΛ 
ВВ Л\ДЛ'к 1IE створи СЕ. ВСЕ ПОд(о)в11О1Е 

и творити и глд(голд)ти пр-кмоудрд- 

1СЧ|П1Л\И СЕ. ДЦЈЕ НЕ БИ ^ЛО ХрДПИТЕЛ'- 

IIOIE ЖЕ II ρΑϊζΟγΛΙΙΙΟΙΕ ΓίρΟ'^Ορ'ΛΙΙΒΑΓΟ 
w (t k )u a н ашег о и шббц ј аг о вл(а)- 

д(в |)кв 1. имиж е со^дв в(о)жии tAsi 

ВСЕЛЕ1И1СКБ1ИЛ\Б Цр(0к(в)вАЛМ1 НД WBIIO" 

ВЛЕНШЕ ΕΒ^ψΕΙί’ΐΙΒίχΒ ^АКОНБ И ПрАВИЛВ 

СЕГО I ПОСТАВИ. СБОрНОЛХО^ СЛ\ОТрЕНИК> 

ВЕЦЊ Bl^B-kCTH. HL стрмн р-кшЕ ’4vk 

τετ’κογ nOllAVAlE WfipliTAIETh CE. H CEC~ 
тричицЈБ сЕстричноу. \ит(в)тол'к БО 

НЕДОЛ\111СЛИТИ СЕ ПОСЛОуШДТЕЛЕЛ\В ИЛИ 
СО^ДШАЛХБ ЛМ1ЕТБ. АЦЈЕ ВО II БЕскдОЕ- 

ιιογιο хитростк И пр'кл\о\сдрости сло- 

ВЕСА.2 ИЛИ просто рЕЦЈИ ОуСТАВОЛ\‘ ЖЕ И 
ГАТА11И1ЕЛ\В. И 1ЕЖЕ Wt (b) τίχΒ ρΑ5ζ- 

Ap-klBEHIIIEAMj COlfLJJE В^СТЕЛИ ГЛа(г ОЛа)- 

ти н е в клш. w с ел\к WBA4E и <кло npt- 

лхоудрости (!) ΤΒψΕψΕ СЕ. СТрВШ БО 110“ 
IETL· ΤΕΤ'ΚΟγ [ptlllE]3. IIWAHh рЕКШЕ Л\(д)" 

ршо. ИЖЕ IlOBCTHIli ΠΛΟΤΙΠΙΟΒΟγ ΤΕΤ ΚΟγ 

ΙΛΚΟ врдтд ΙΕΙΕ Д^ТИЦК^ COlfipOlf. ИЖЕ II 

не само одбацивање.м закона и ира- 
вила' која сами полажемо. него ве- 
ликом присило.м h мучењем. Уз то - 
како неко жешће рсче - дотичу се и 
манихејскс јсреси они који законите 
браковс безаконо растржу. гнушају- 
ћи лх се. И пошто су обоје истог зла 
- то да се праштају забрањеии бра- 
кови. а забрањују незабрањени. п ј т о  

се и сада замало не оствари од стране 
оних који мудрују у свему што треба 
π творити и говорити. да није било 
оног што је веома сачувано и разум- 
но прозорљивог оца нашег и заједни- 
чког владике. кога суд Божји. очи- 
гледно. постави Васељенским црква- 
ма на обновљење свештених закона 
и правила - саборским расмотрењем 
ствар обзнани. Али рекоше да се 
овде стриц затичс да узима тетку. а 
сестрић сестричину. Отуда. дакле. 
несмисленосг (тј. погрешно закљу- 
чивање) слушалаца или судија. сма- 
трају. иако се и говорничком вешти- 
ном и премудрошћу речи2 или. про- 
сто рећи - одредбама и загонеткама 
и из тога (проистеклим) раздреше- 
њем (служе). будући зналци. не знамо 
назвати (сродство). Код овог случаја, 
међутим, веома журе мудроватн. јер 
стриц узе тетку, [рекоше]3. односно 
Јован Марију која је уистину Плоти- 
нова тетка. потто је дете њеног бра-

2-3 πο λαγλ κ λµ ιιι СI 4 cnrt\h нема А 1371. РП I 5 мдннх^нскм Р I 8 ’<лд. у А 1371. РП. Бен. άτοπίας I 
12 и' нема С, гр. и.ма - και I 12-13 пр4тоудр4|оцЈИл\и ce Р С Μ I 16 ил\кж е Μ I 18 ^дконк 
с в(е)ц1(е)н 'нмн х 11 инв . С I 20 кк^сти. у А 1371, РП, Бен. άνέΟιτο I <д-к] скд-k С Μ I 23 
НЕДОАмислит CE Р, у А 1371. РП. Бен. και παραλογίζεσΟαι i 24-25 БЕскдокнсх» χιιτροοτκ. у A 
1371, РП, Бен. διαλεκτικών µεθόδων I 25-26 пр-кл\оудростн с ао вес д . у А 1371. РП. Бен. 
σοφισµάτων 126 оустдволУ ж е у А 1371. ΡΙΙ όρων τε I 27 гдтдниклм». у Л 1371. РП προτάσεων ! к 
нема Р. гр. има - και 130 пр-клмудрмтн (!). грешка писара. греба пр1л\охдрити као у Р С М и 
А 1371. РП κατασοφίζεσΟαι I 32 поистнн^ у А 1371. РП κυρίως I 32-33 ико... у А 1371.
РП (ί>ς άδελφόπαιδος 133 иж е] кж е М
1 Под правшшма се подразумевају свештена правили. звани канони.
2 Под пр-кмоудрости с ао вес д (гр. σοφισµάτων - ген. мн. од им. τό σόφισµα) подразумева се 
заваравање речими. лукивство, ради извођсња закључка на темељу двосмпс.зеностн израза. 
' [р1шЕ] додато према А 1371. РП - φησίν.
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В НДСк ^Д-к БЦГр-кшНО КСТк. Нк II ск- 
трнчшрк СЕСтрнчкноу. ρεκιιιε л\(д)риинк 

3 ВрАТДНк1 ПЛОТИНк. СЕСТрИЧНО^ ЖЕ ЧШО

ПОКЛк. ДфЕ ОуБО СДЛ\О1Е Л\ДрИ1Е КОНк~ 
ЧНЕК '<ЛО. ΙΑΚΟ II ПрДВИЛк! б(о)ж(к)стВк- 

6 ΗΒΙΜΙΙ Кк'4КрДН1ЕНО. CEOIO БрДТО^ЧЕДОу
ПОНМАКТк. И нд||л\к ΛΜΙΟΓΟ ПДЧЕ СКБрк- 
ННО И Шт(к)вр’ЖЕНО. II ВСДКОГО л\оучЕ- 

9 НН1Д ДОСТОИНО. ДЦЈЕ ЖЕ ИкМДНОВО^ БрД-
ТДНК2 ПОИЛ\Д1ЕТК СЧЕТАВШДГО CE С ЛХДр-

И1Е1О. HIIKOTOpOIE ЖЕ СЕГО НЕ Вк^БрДНГД- 
12 КТк прдвило.3

Сд! ΙΓζκΙίίΤ'ΐΙΟΙΕ рДЗД^ЛЕШИЕ Вк^БрД- 

IIEHkIAlk II ^AKOH*NklMk  БрДКОЛ\к.4

15 рддннк
Л\11х(д)|Лк. Брдт(к) СЕСТрД ДННД

Вк^БрДНЕНк БрДКк Скк. BTOpklll БО ИЛгк" 

18 1ЕТД СТЕПЕНк ДрО\Тк Кк ДроуГО^ ЛХИ^ДЦ-

Лк ЖЕ И Д1111А. ДЦЈЕ БО КТО BklipOCHTk 

ТЕБЕ. БрДТк ТВОИ КОТОрАГО ТИ ЈЕСТк 
21 СТЕПЕНЕ. Гл(дГОл)и ВТОрДГО. КДКО ЖЕ.

ВкС^ОДИ Кк 9и(тк)цоу. И р'ци. Λ\ΗχΑΙΙΛΑ 

родн рддинк. СЕ 1ЕДИНО рож(дк)ство 

24 ЈЕДННк СТЕПЕНк СТВОрИ. И ΤΑΚΟ ПОНЕЖЕ
WBp-kTE рож(дк)ствк πο βη ιι’ιιο ιε ЛИЦЕ.

рЕКШЕ рлдинд. СНИДИ НА СЕСТрОу НД Л\н~ 

27 χΔΙΙΛΟΒΟγ И р’ци. ΙΑΚΟ ТкЖДЕ рАДИНк рО~
ДН II днноу. СЕ дв-к рожд(к)ствгк двд 

СТЕПЕНИ створистд. ΙΙΕ ДОБр-к ЛИ О\[БО 

30 Ккт4БрД111Д1ЕТк СЕ БрДКк СКк. ВТ0|рК1И БО

ДрО\Тк Кк Αρογυογ ИЛ\АТк СТЕПЕНК. ШБД- 
ЧЕ в-кдолхо ДА ЈЕСТк ΙΑΚΟ ΑψΕ И ПЕТкДЕ"

та. што јс код нас овде безгрешко; 
али и сестрић сестричину - односно 
Маријин братан' Плотин чију је пак 
сестричину узео? Ако је. дакле, самс 
Марије - крајње је зло, пошто јс и 
божаственим правилима забрањено 
своју братучеду узимати; и по пама је 
(то) веома скврно и одбациво и до- 
стојно сваког мучења. Уколико пак 
узима Јованову братпну2. који се 
спојио са Маријом - то никоје пра- 
вило не забрањује3.
Овде је извесна (тј. тачна) подела 
забрањених и законитих бракова4

Радин
Михаило брат - сестра Ана 

Забрањен је овај брак, јер Млхаило и 
Ана имају, једно према другом, други 
степен. Ако, дакле, неко тебе упита 
- којег ти је степена брат твој? - ре- 
ци, другог. А како? Усходи ка оцу и 
реци: Михаила роди Радин; то једно 
рођење један степен створи. И тако, 
пошто нађе узрочно лицс рођења, 
односно Радина, спусти се на Михаи- 
лову сестру и реци: исти Радин роди 
и Ану; гле, два рођења два степена 
створише. Није ли. дакле, добро (то) 
што се тај брак забрањује. јер други 
степен једно према другом имају. 
Ипак, нека је знано (то) да уколико

1 к] о\'РСМ1 '^д-к нема Р I '^д-к] скд-k C I БЕ^гр-кшно. у А 1371, РП. Бен. άνέγκλητον I 5 :ζΛ0, у 
А 1371._ΡΙΙ άτοπον I 6 скок«] c bo io  g o  Р C М и  А 1371, РП γάρ ιδίαν I 7 ндмк] нд Р; у А 1371, РП, 
Бен. ήµΐν I 13-14 Kb^GpAiieiihiiwii] вћ^брднмимк CI 19 αιΓηα] ιαιια Р I 25 повип нок лице , у V 2184, 
Pctropolit. 208. V 2019, CS 1121 αίτιον I 26 нд2 нема С и гр. I 29 н е... оуво нема V 2184

1 У вези са значење.м им. брдтднк, на доњој белини л. 3376, пише: врдт(д)нк срдт нк c(ki)nb 
г л(дг о л)ет ’ c e, u it o  у преводу гласи: „Братовљев син назива се братан".
Братана или братаница је братовљева кћи.
Опширан гр. текст овога списа, петодупло дужи од нзложеног довде у српсл. преводу, 

наставља сс у А 1371, РП и др.. с тим што је овде завршна потврдна реченица никоторок... 
прдвило у гр. упшпна и опширнија: „τις ύ τούτο κωλύων κανών, ή νόµος ή τόµος συνοδικός”; и 
наставља: ,,’Αλλ’ ένταύόα... αυτός σεαυτω έπίλεγε". Непознато остаје да ли је прва петина гр, 
текста ту прекинута због тога што је преводилац можда под руком имао гр. изворник у којем 
јс тај спис такође скраћен. или због уштеде простора, или због нимало једноставне садржине 
за прсвођење?
4 Овај наслов је истоветан са Бен. 2. 196, а само јсдну разлику има (С‘д4ј ) у односу на гр. текст 
у V 2184, л. 261α: ..'Ακριβής διαίρεσις των κεκωλυµένων 'µίµων καί ευνόµων". Другачији је тај



CETb ВрДТШЕ WIiplilJIETb CE. BTOphIM ДрОГГК 

кк дроугоу вси илгћгстк c t eiie iik .

3 рддинв.
AMI^AHAb. БрАт(н) CECTpA AHHA.

IIWAIl(b). GpATAIl(b) AHIlli ΤΕΤΚΑ.

6 Hw(AHb).

Hh'4BpAHEIIb CbH GpAKb. ТрЕТИИ GO CTE" 
iie iik iiAvkioTb дроугв Kb дро^г«. тр-к- 

9 fit ЖЕ lECTb Bb^HTH Kb ку(тк)цоу HWA" 

новоу ii г ла(г о ла)ти с шце . h w aiia родии 

ΑΜίχΑΙΙΛΚ. СЕ 1ЕДИНО pO/KAbCTBO 1ЕДИ11к 

12 CTElIEIIb CTBOpil. ΛΜΙξΛΙΙΛΑ ЖЕ рОДИИ рА~ 
ДИНК. СЕ дв4 рож(д0ств-к ДВА СТЕПЕНН 

СТВОрИСТА. ТКЖДЕ рДДИ1Ж рОДИН ΑΙΙΙΙΟγ 
15 ΤΕΤΚΚΟγ IIWAIIOBOlf. CE Tpiil рОЖД<0СТВА 

трии СТВОрИШЕ СТЕПЕНИ.

рДДИНк
18 Л\Их(д)|Л11. GpAT(b) СЕСТрА ΑΙΐ’ΐΙΑ,

IIWAIl(b) IipbBAIA ВрДТ8ЧЕд(д) Л\(д)рИА.

Ub^GpAHEHEb GpAKb. АЦЈЕ БО ΚΤΟ BblipAUJA- 

21 lETb TEGE. IipbBblll GpATOyHEAb ΚΟΤΟρΑΓΟ
ТИ lECTb СТЕПЕНЕ. || рЦН METBpbTAPO. ΚΑΚΟ 
ЖЕ. ВК^НДИ Kb w(Tb)llOy HWAHOBOy II 

24 Гл(дГОл)и СИНЦЕ. HWAIIA рОДИ AMI^AHAb. CE 

1ЕДННО рОЖд(0СТВО 1ЕДИНК CTEHEHb 

CTBOpil. ΛΜίχΑΙΙΛΑ ЖЕ рОДН [рАДИНк]1. CE 

27 дв1рожд(0ств4 ДВА СТЕПЕНИ створи-

СТД. ТКЖДЕ рДДИНК рОДИ АНН8. СЕ Три 

рОЖДКСТВА Tpiil СТЕПЕНН СТВОрИШЕ. АННА 
30 ЖЕ рОДШ Л\АрИ1О. СЕ ЧЕТКфИ рОЖд(0~ 

CTBA METbipil СТЕПЕНН СТВОрНШЕ.

рддинк.
33 AMfx(A)lAb. GpAT^b) СЕСТрА. AHIIA.

се и педесет браћс нађе. сви. један 
према другом. имају други стспен.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 

Јован братан Анин - (Ана) тетка 
Јованова

Овај брак је забрањен. јср трећи сте- 
псн имају једно према другом. По- 
требно је пак узићи ка оцу Јовано- 
во.м и казати овако: Јована роди Ми- 
хаило: гле. једно рођење један степен 
створи. А Михаила роди Радин: гле. 
два рођења два степена створише. 
Исти Радин роди /Хну. тетку Јовано- 
ву: гле. три рођења три степена ство- 
ришс.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 
Јован-Марија. првобратучсда 

Забрањен брак. Ако. дакле, неко те- 
бе упита - којег ти је степена прво- 
братучед? - реци. четвртог. А како? 
Усходи ка оцу Јовановом и реци ова- 
ко: Јована роди Михаило; гле. једно 
рођење један степен сгвори. А Ми- 
хаила роди [Радин]1: гле, два рођења 
два степена створише. Исти Радин 
роди Ану: гле, три рођења три сте- 
пена створише. Ана пак роди Мари- 
ју; гле, четири рођења четири степе- 
на створише.

Радин
Михаило брат - сестра Ана

наслов нпр. у Pctropolit. 208. л. 185α, V 2019. л. 112α, CS 1121, л. 221β:ΈκΟεσις Οαυµασία περί 
γάµων ενδεχοµένων γενέσύαι και µή“. У CS 1795, л. 331α је беч наслова, а друга рука наппсала: 
„Αδήλου". A у Zcpi 779 гласи:.,’ ΈκΟεσις έτέρα περί γάµου και συνάφειας νοµίµου κάι θαυµαστή 
τις καί σαφής."

2 ιιλ ι4κ >τ κ  Μ I 7 Cbii] c eu C Μ I 14 дннм[] мнкноу Р I 19 прккди] д. С I 31 ум. четмрн. у V 2184 
грешко.м τρεις

1 [рддннћ] додато према V 2184. Petropolit. 208. Бен. и др.
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h w (ah k ) .a. Брдт(с^)чЕд(д) ΛΧΑρίΙΙΑ. 

llABbA^h). SpATAn(h) Л\(д)рш TETbK^b)

3 πακβλ(κ ).

Bb^fipAIIEUb ПрАКК. IlETblH BO CTEIlEHb 
HA\-klOTh Apo\'rb Kb дро^гоу. TpiiEi БО 

6 KCTb ΒΚίζΙΙΤΗ TEirh Kb w(Tb)u0lf Ι1Λ- 

влово\'. ii г ла(г о ла)т н с шце . п акла роди 

IIWAIIb. СЕ МДИНО рОЖД^СТВО 1ЕД1ПЉ

9 CTEIlEHb CTBOpil. HWAHA рОДИ A\H\'AHAb. 
СЕ ДВ-ћ рС‘Жд(в)сТВ'ћ ДВА СТЕПЕНИ СТВО" 

ристд. ΛΧΙίχΑΗΛΑ ж е родии рддинк. СЕ 
12 трш рожд(к)ствд. τρί СТЕПЕНИ СТВО~ 

рИШЕ. ТВЖДЕ рАД1Н' I рОДИ АННОу. СЕ 
METbipiI рОЖд(в)сТВА ЧЕТМрН СТЕПЕНИ 

15 СТВОрИШЕ. АННА ЖЕ рОДИ Л\(д)рИК>. СЕ 

ΠΕΤΟ рОЖд(0СТВО ПЕТВ СТЕПЕНИИ СТВО" 

рИШЕ.

18 рддинв.
Л\Их(д)|ЛВ. Брдт(в) СЕСТрА. АННА. 

HWA<Hb) .A. БрАт(о^)чЕд(д). лхдрига.

21 ПАВБл(в) .В. БрАт(оу)чЕд(А). ВАрВАрА. 

Bb^BpAHEHb И Cb BpAKb. UlECTblll БО СТЕ“ 

IlEHb HAvklOTb ΑρογΓΚ Kb ΑρογΓΟγ. ΚΑΚΟ
24 ЖЕ. ВК^ИДИ Kb w(Tb)uOY ΠΑΒΛΟΒΟγ и 

р’ци СИ1ЦЕ. ПАВЛА рОДИ HWAHb. СЕ КДИНО 
рОЖД<0СТВО КДи(нв) CTEIlEHb створш.

27 ИШДНА роди Л\И^АИЛК. CE ABt рОЖд(0" 

СТВ-k ДВА СТЕПЕНИ CTBOpilCTA. Л\И^АИЛА 

ЖЕ рОД1 pAAHHb. СЕ ТрИИ рОЖд(^СТВА 

30 ТрИИ СТЕПЕНИ СТВОриШЕ. ТВЖДЕ рдДИНВ 

роди ΑΙΙ ΗΟγ. СЕ ЧЕТМрИ рОЖД^ТВА ЧЕ“ 

Tbipil СТЕПЕНИ СТВОриШЕ. АН'НА р0ДИ 
33 Л\(д)ршо. CE HETb pOЖДbCTBb HETb СТЕ“

Јован-Марија, првобратучеда 
Павле братан Марије. тетке

Павлове
Забрањен брак, јср пети степсн има- 
ју једно прсма другом. Потребно ти 
је, дакле, да узиђеш ка оцу Павловом 
и овако реци: Павла роди Јован; глс, 
јсдно рођсње један степен створи. Јо- 
вана роди Михаило; гле. два рођења 
два степена створише. А Мпхаила 
роди Радин; гле, три рођења три сте- 
пена створише. Исти Радин роди 
Ану; гле, четири рођења четирп сте- 
пена створише. Ана пак родп Мари- 
ју; гле, пет рођења пет степени ство- 
рише.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 
Јован - Марија, првобратучеда 
Павле - Варвара, другобратучсда 
Забрањен (је) и овај брак, јер шссти 
степен имају једно према другом. А 
како? Усходи ка оцу Павловом и 
овако реци: Павла роди Јован; гле; 
једно рођење један степен створи. Јо- 
вана роди Михаило; гле. два рођења 
два степена створише. Михаила пак 
роди Радин; гле три рођења три сте- 
пена створише. Исти Радин роди 
Ану; гле четири рођења четири сте- 
пена створише. Ана роди Марију; 
гле, пет рођења пет степени ство-

1 .А.] нрккА Р Μ I 6 κι> и?(тк)цо\{ двапут у С I 10 рожд(н)ств-к] рождЕНии Р Μ I 16 пет' 
рожд(н^ствн Р С Μ I 20 ,д.] прввд Р I 22 врдкв св инв. Р I 23 κ ακ ό ] к к ко  орт.-јез. црта Μ I 26 
рожд(к)ство] рождеТЕ Μ I кди(нк) конј. према Р С Μ I 27-28 рожд(к)ств-к] рождЕНШ М
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ΙΙΕΙΙΗΙ1 СТВОрИШЕ. AWpillA ЖЕ рОДИИ ВДр" 
ΚΛρογ. С£ UJECTb рОЖД^В^СТКВ. ШЕСТК

3 CTEIIEIII1II СТВОрИШЕЦ.

л.да; рДДИИК.
л\их(д)|ли. врдт(в) СЕСТрД. ДННА.

6 ИШд(н е) ,Д. БрАт/м^ЧЕД^) л\(д)ри1д. 

HABbAh. .В. ВрДт(о^)чЕд(д). ВДрВАр(д) 

ПЕТр'.
9 Брдкк Cbb. ИЖЕ [wT^b)] ПЕТрД lAB-fe l£CTb 

К вдрвдр-fc. ПОНЕЖЕ IlETpb Wt (k ) ТО1ЕЖЕ 

п лен ице родд рдднновд гдкожЕ и вдрвдрд 
12 СХОДИТВ. И IIE шт(0 БЛИ^ФЧЕСТВД СЕД" 

AXblli HAvtlETA ДрО\ТВ Kb ДрОуГОу СТЕПЕ" 
llb. рЕКШЕ НЕ ШТ(0 CBATbCTBA. W CEA\b 

15 OlfBO Брдц! ^ДКОНИ ОуМЛКЧДШЕ. WT^b) 

пдтригдрхд ЖЕ AA^KClilA И ТОГДД CblUh- 
д'ШДГ0 СЕ К НЕЛ\Оу с (ве)т (д)г О СБОрД.

1

1 В. напред стр. 80, нап. 1.

18 Bb^EpAHEIIb EbICTb. II IIEBb^EpAHbHb. Bb^- 
SpAIIEHb OlfEO Пр'ћжДЕ ДДЖЕ HE ПрОИ" 

'^ИДЕТЉ НИ CTBOpHTb CE. 1ЕГДД ЖЕ CTBO' 

21 ptiTb CE >1 EOlfAETb. HE рДСПОуфДКПЖ CE 

OlfEO CbBKOyriAbHJEH CE. HAAAPAIOTb ЖЕ НД 
HIE '4Д[1р кц1ЕНИ|Д. ДД pE4EA\b ЖЕ KOTOpblll 

24 CTEriEHb nrt\'kiETb nETpb к вдрвдр-k. CE“ 

ДМШИ. ΚΑΚΟ ЖЕ ПЕТрА рОДШ HABbAb. | 
СЕ 1ЕДИНО рОЖд(к)сТВО №ДН1Ш CTEIlEHb 

27 створи. ндвлд роди iiw ah ’. с е две ро- 
жд(0ств-к ДВА СТЕПЕНИ CTBOpilCTA. MWA" 

НД роди ΛΜίχΑΜΛΚ. СЕ ТрИИ рОЖД^СТВА 

30 трии СТЕПЕНИ СТВОрИШЕ. ΛΜΙξΑΙΙΛΑ ЖЕ 
рОДИИ рДДШЖ. CE 4ETbipil рОЖд(^СТВА 

4ETbipil СТЕПЕНИ СТВОрИШЕ. ТЖЖДЕ рД- 
33 AHIIb рОД1 ΑΗ ΗΟγ. CE HETb pOЖд(h)cTBb

рише. Марија пак роди Варвару: гле. 
шест рођења шест степени ство- 
рише.

Радин
Михаило брат - сестра Лна 
Јован - Марија. првобратучеда
Павле - Варвара, другобратучеда 

Пстар
Овај брак. очигледно [од] Петра пре- 
ма Варвари - пошто Петар потиче из 
истог ланца Радинова рода као и Вар- 
вара. а не из б.ииочаства'. односно нс 
из сватства. (они) имају ссдми сте- 
пен једно прсма друго.м - о том, дакле. 
браку закони прећуташе. Од (стране) 
пак патријарха Алексија и тада к 
н»ему слеглог светог сабора био је - 
(и) забрањен и незабрањен. Забра- 
њен. дакле. пре него произиђе (и) не 
створп ce. а када се створи и постоји 
- не распуштају се они који су се са- 
ставили; на њих се пак налажу за- 
прећења. А да кажемо који степен 
има Петар према Варвари - седми. 
Како пак? Петра роди Павле: гле. 
једно рођење један степен створи. 
Павла роди Јован: гле. два рођења 
два степена створише. Јована роди 
Михаило; гле. три рођења три степе- 
на створише. А Михаила роди Радин: 
гле. четири рођења четири степена 
створише. Исти Радин роди Ану: гле. 
пет рођења пет степени створише.

9 [w t (k)] додато према Р С М и гр. - άπό I 10 то кж е] то кж де Р I 12 с\-однтк] кксходитк М, гр. 
κατάγονται I 14-15 w... Брдцгк нема V 2184. PetropoL 208 и др. I 16 албкс н г а . у V 2184. Petropolit. 
208, Zepi κυροϋ 'Αλεξίου, a y CS 1795 ηµών I 16-17 с бшкд  шаг о , y V 2184 ένδηµούσης. Petropolit. 
208 нема I 17 с (ке)т (лд’О, y V 2184, Бен. µεγάλης και άγιας, Petropolit. нема I 23 ·ζΑΐιρ·ΚψΕΐιιπΛ. y Pet-
ropolit. 208 έπιτιµίω κατά την συνοδικήν ταύτην οικονοµίαν, a y V 2019. CS 1121. Бен. έτππµίοις 
ώς ή προβάσα συνοδική οικονοµία όσον ούπω διασαφήσει τά περί τούτου CS 1795, V 2184 I 33 
род|] родинн родн (!) С

245



ПЕТк СТЕПЕНИН СТВОрИШЕ. АН’НА рОДИ 
Л\(д)рНК>. CE U1ECTK рОЖД^К^СТВК ШЕСТК 

3 СТЕПЕНН СТКОрИШЕ. ЛХДрША рОДИ ВДр-
КДрК>. СЕ СЕДЛ\К рОж(дк)сТВк. СЕДЛ\К СТЕ~ 

I1EHIII СТВОрИЈЈЕ.

6 рддинв
ΜΗχΑΗΛ*.  ЕрДт(к) СЕСТрА. АННА.

1 В. напред стр. 80. нап. 1.
2 Ум. л\\д)р|д треба дн нд као у Р С. Petropolit. 208, V 2184. Zepi, Бен. Та грешка није поновљена 
даље у тексту.

ИШАН. .А. БрАТ^Оу^ЧЕД^А). Л\(д)рИ1Д.

9 ПДБКЛ. .В. БрАТ^Оу^ЧЕД^А). ВАр'ВАрА.

IlETph. .Г. БрАт(о\')чЕд(д). Л\АрИА

12 Врдкк CLK нкстк ВБ^БрАНЕНВ НК ПДЧЕ И 

ΠΟΒΕΛ’ΚηΒ. Н СНИ О^БО ИЖЕ шт(к) 

ТОГОЖДЕ рОДО^ ПрОИСХОДЕЏЕ. СЛХОТрИ 
15 ЖЕ Л\И прочЕК шт(к) БЛИ^ОЧВСТВА 

БрДКОВБ.Ц

.«*,  РдХД-клЕНКИ Брдковк. ΒΒ'^ΒρΑΗΚΗΒΐχΒ II 

18 ΙΙΟΒΕΛίΐΐωχΚ. ИЖЕ DE Wt (0 KpbBE БК|- 

ВДМЦЈДГО СВроДБСТВА. Hb Wt (e) ||рц- 

СВО1Е11И1А1 ЛИЦК ББ1ВДК>1|ЈДГО ПрИЛОуЧЕ" 

21 НН№Л\К БрАКА. рЕКШЕ Wt (b) СВАТВСТВД.

инк родк. инв родв.

СКАТК. СВАТК.

24 рддин’
Л\ИХа(и)л(к ) Брдт(к) СЕСТрА Л\(д)р|д1 2 

склирк
27 Л\(д)рИА Бр(д)т(0 СЕСТр(д). рОЛ\Дн(к).

Сллотри Л\И котории EhICTK npbB^IE 
Wt (k ) СЕК> ΕρΑΚγογ. АЦЈЕ ΛΛΚχΑΜΛΒ рАДЦ- 

30 новк c (k i)h k ποίΕτκ пркв-кк л\дрик> 

склировох ДЕЦЈЕрК. ИЛИ ДЦЈЕ ΑΐίΐΙΟγ рД- 

ДИНОВОу ΑΒψερΚ ПОКТк рОМАНЕ скли- 
33 ровк с(м)нк. И Пр^ЖДЕ БМВкШИИ О\[БО 

Брдкк ВК^ЛКЖИ. и ΗΕρΑ'4Λ0γ4ΕΗΕ ШСТАВИ.

Ана роди Марију; глс. шест рођења 
шест степени створише, Марлја роди 
Варвару; глс, седам рођења седам 
степени створишс.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 
Јован - Марија, првобратучеда
Павле - Варвара, другобратучеда 
Петар - Марија, трећебратучеда

Овај брак није забрањен. већ је, шта- 
више, и дозвољен. И ови су, дакле, 
они који из истог рода происходе. 
Погледај ми, надаље, бракове из 
близочаства.
Подела забрањених и дозвољених 
бракова који бивају не од сродства 
по крви, него од присвојдбе1 лица, 
која (присвојдба) настаје догађајем 
брака, односно од сватства.
Други род Други род
сват сват

Радин
Михаило брат - сестра Марија2 

Склир
Марија сестра - брат Роман 
Осмотри ми који је од ових бракова 
био ранији - да ли раније Михаило, 
Радинов син, узе Марију Склирову 
кћер, или (раније) Роман, Склиров 
син, узе Ану, Радинову кћер? И, на- 
равно, раније настали брак заволи и 
неразлучен остави. а последњи, уко-

3 мдржд] мдржд ЖЕ Р Μ I 11-12 нв п дче и повел-кнн нема CS 1795, V 2184 I 21-22 ини родв. 
свдтк нсма Petropolit. 208. CS 1795, V 2184 и др. I 24 м(д)р|д нема Μ I 29 прввкк нема Μ I 33 
нерд^лоуч нв Р С М
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.«.лж 33

11ОСЛ'кдНИ ЖЕ Д1|ЈЕ 0\[Έ0 НЕ GhICTh. BhF<- 

GpailH lEAXOlf ДД ΙΙΕ КОуДЕТ1. АЦЈЕ ЖЕ 
БМС^Тк) рД^ЛОуЧИ ΙΕΓΟ. ПОНЕЖЕ ДВА КрДТк 

СЕСТрД 1ДК0ЖЕ B^CH. ИЖЕ Шт(к) рАДИНА 

СХОДЕЦЈД. ИЛ\'к|ЕТД дро\тк Kb дроугоу | 

BTOpblH СТЕПЕНк. ТДКОЖЕ И Шт(к) СКЛИ~ 

рд СХОДЕфЕИ вторши CTEIlEllb HA\4iK>TK.
II WGpkTAIETL· СЕ Шт(к) WG0I0 рОДОу« 

ЧЕТВркТМИ CTEIlEHh. И ВЦВрДНЕНк ИСТК.

рлдинв
Л\И}((д)|л(к) Брдт(к) СЕСТрД ДННД 

склирв
Л\(д)р|Д Брдт(к) СЕСТр(д). pOAWl(b).

IWAN.
ТОКОЖЕ слхотри. II СД-k CEIO врдкоу«. и 

БШВШДГО оуво Пр'кжДЕ WCTABH np-fc- 

GblBATII. ПО НЕМЖЕ БШВШДГО рД^ЛО^ЧИ. 

ДЦЈЕ ЖЕ НЕ GbICTb Hb χΟψΕΤΈ GblTH. 

Bb^GpAHH ДД NE GOyAETb. ПОНЕЖЕ Λ\ΗχΑ“ 
HAb OyGO Kb AH'ili HMATb BTOpbl CTE" 

IIEIIb. Л\дршд ЖЕ Kb HWAHOy ТрЕТИИ. И 
WGpkTAIETb CE WT^b) WGOIO рОДОуОу 

IlETb СТЕПЕНИИ И Bb^GpAHEHO lEC^Tb).

рАДИНК.
Л\их(дил0 Брдт(0 СЕСТр(д) ΑΗ’ηΑ.

CKAlipb.
Л\(д)р!Д врдт(0 СЕСТр(д) рОЛ\Ан(к). 

Л\дрко срАТ^Оу^ЧЕД^А). Л\(д)рИА.

ЕНЖДВ ЖЕ ЛЛИ И СИ1А БрАКА. II БМВШАГО 
ОуБО пркжДЕ. ШСТАВИ npixBbIBATH НЕрД- 

5ζΛ0γ4ΙΙ0. ПО НЕЛЛЖЕ GblBbUUAPO рЛ^ЛОуЧН. 
ΑψΕ ЖЕ NE GblC^Tb) И КЦЈЕ. Bb^GpAHH ΙΕΛΧΟγ 

GblTH. II ΜΙίχΑΙΙΛΚ OyGO И АН’НА GpATb

лико не настаде - забрани му, да не 
настане. и ако је настао - разлучи га. 
Пошто су двоје - брат и сестра. као 
што знаш. који од Радина иотичу. 
једно према другом други степсн; 
такође и они који од Склира потичу 
други степен имају. те се налази да су 
од оба рода четврти степен и (брак) 
јс забрањен.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 

Склир
Марија сестра - браћа Роман. Јован 
Такође осмотри и ове овде бракове. 
па раније настали остави да постоји. 
а настали после њега разлучи уколи- 
ко нпје настао. али xohe да настане - 
забрани. да не буде. зато што Михаи- 
ло. дакле. према Ани има други сте- 
пен. а Марија пре.ма Јовану - трећи. 
те се налази да од оба рода има пет 
степенп и (брак) је забрањен.

Раднн
Михаило брат - сестра Ана
Јован. Марија - првобратучеда

Склир
Марија сестра - брат Роман 
Марко. Марија - братучеда 
Погледај ми и ове бракове. па раније 
настали. дакле. остави да неразлучно 
остане. а настали после њега разлу- 
чи: уколико пак још није настао. за- 
брани му да буде. јер су Михаило и

1 оуво ΑψΕ ИНВ. С I 3 рл^лоучит' С I врдтк] Брлт(д) Р С I 5 С\"ОДЕ1|1£ М I 8 н] W Р М I 9 род«,; Р (. 
Μ I 9 11 V 2184 нема; CS 1795, Zepi, Бен. пма - και I 15 Тако ж де Р I врдкоу Р С Μ 1 20 кк нема Р I 
22 родоу Р С Μ I 23 вк^ врд нкно С I 33-1 врлтк сестрд. у гр. άδιλφοϊ
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cECTpA coyi|iA ii кторми дро\тв Kh ΑΡΟΥ- 

rc*v  ΙΙΛ\ΊϋΟΙ|ΙΑ CTEI1EHE. СПрЕГОСТА CE c
3 MApillEK1 II c Л\ДрКОЛ\Е. ИЖЕ IECTA СЕБ L 

Г>рАТО\'ЧЕЛА lipiiBAIA. II ДроуГЕ KK AP°Y~ 

r«[ HrtvklETA ЧЕТВрЕТЕШ CTEIlEHh рОДД

6 СВОИГО. ТДКОВИН оуво врдцн творими 
Б-kxMf ПркжДЕ CBHTKA Ιΐρ4α’ΕΒ(Ε)ψΕΗΑΓ0 

СНСИНН1Д ΠΑΤρίΙΙΑρχΑ. H ТОГДА БЕ1ВШДГ0

9 СБОрД. 110 1ЦЛ0ЖЕННИ ЖЕ CBHTKA ΒΕίζΒρΑ- 

НЕНИ БК1ШЕ. ПОНЕЖЕ WBA рОДА HJECTh CTE“ 

(h e)h III СТВДрДИТД.

12 рддннЕ.
Л\их(д)|л(в) Брлт(в) СЕСТр(д) Ан (е)нА 

IIWa[h e], А БрАт(ох)чЕд(д) Л\(А)р1А.

15 склирЕ.
Л\(д)р!А БрАт(в) СЕСТр(л) РОЛ\(а)н (е). -O-OAIA. 

ОТЕ БЛН^ОЧЕСТВД. рЕКШЕ Wt (e) СВДТК-

18 СТВА. СЕДЛ\Б1И СТЕПЕНЕ НЕ ВЕ^ВрАНГДгет’ 

CE. II BE1BLU0V ЖЕ ВрДКОу χΑΠρ^ψΕΗΗΙΑ НА 

CEBKttfnAEUJEK CE НЕ НАЛДГД10ТЕ CE. I

21 рАДННЕ.
л\их(д)|л(к) БрАт(ћ) СЕСТр(д) Ан (е)нА 

ИШа(н е) ВрАт(ох)ч£д(д). ПДВКл(е)

24 склнрк.
Л\(д)р1А Брдт(к) СЕСТр(д) рОЛ\Ан(к).

Ан(е)нА. ВрДт(оХ^ЧЕд(д) AlAp-frA. 1ЕЛИСАВЕТЕ

27 1 АКОЖЕ H Bh CEIO ΒρΛΚΟγογ. Пр^ЖДЕ БЕ1" 

ВШИИ ДД ДрЕЖИТЕ СЕ НЕрД^ЛОуЧЕНЕ. П0“ 
сл-кднни ЖЕ ДА рДСТрЕГНЕТ' СЕ АЦЈЕ БО И

30 СЕ СЕДЛХАГО КСТВ CTEI1EHE Wt (e) БЛИ^О“ 

ЧЕСТВД. НЕ ПОНЕЖЕ КЛИСАВЕ-О-К BHOVKA IECTE 

Л\ДрИН. НЕЧИСТО IECTE И НЕЛ^ПОТНО ДВ^-
33 Л\Д ПрЕВЕ1Л\Д БрДТОХЧЕДОЛЛА €ΕΒΚθγΠΗΤΗ

Ана брат (и) сестра и имају, једно 
према другом, други степен. Ожени- 
ше ce с Маријом и Марком који су 
међусобно првобратучеда, те јсдно 
према другом имају четврти степен 
рода свог. Такви бракови, дакле, бе- 
јаху склапани пре свитка преосве- 
штеног Сисинија патријарха и тада 
одржаног сабора. По излажењу пак 
свишка бише забраљени зато што 
оба рода шест степенп чиие.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 
Јован - Марија, првобратучеда

Склир
Марија сестра - браћа Роман. Тома 
Из близочаства, односно из сват- 
ства седми степен се нс забрањује, и 
код насталог брака запрећења се не 
налажу на спојене.

Радин
Михаило брат - сестра Ана 
Јован - Павле, братучеда

Склир
Марија сестра - брат Роман
Ана - Марта - Јелисавета, братучеде 
Такође и у овом браку - раније на- 
стали да се неразлучен држи, а сле- 
дећи да се растури, јер иако је и овај 
из близочаства седмог степена, али, 
пошто је Јелисавета унука Марији, 
нечисто је и нелепотно спојити бра- 
ком двоје првобратучеди са бабом и

mte1 *‘Р, ' Ј»-Ј1 <Т<(|»)НИ| ховј. према Р C Μ I 17-1« ржш! «т«

iiErtkiio rno М L20 сЧ8,1К<*С ,,л,*шик CE p Μ I iie нема P I 27 Тдко ж е] Тдко ж де P Μ I - - У· · 
ρεπες Petropolit. 208, CS 1795, Zepi, Бен., y V 2184 άτρεπτον (!)
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CE BpAKOAAb Cb БАБ010 11 Cb EHOVKOK».
Гл(дГОл)|ФЦЈАГО рдди ΙζΑΚΟΗΑ. ΙΑΚΟ 

3 1ЕСт(0СТВОЛЧ» ПрАВЕДНО1Е И Κλ (δ)γΟλ4<Ι|-

tioie Bb врдц^хк сл\отритк се. и слгк-

I11EIII1IA рдди родоу ИБО ΑψΕ с иице про-
6 И7,ИДЕТк. CAvIiCETb СЕ СрОДНДГД ИЛЛЕНА. И 

БОуДЕТК Л\(д)рии HIEAHCAEbO-h ΚΟγίΙΙΙΟ 

ΙΙΙΙΟγΚΑ 11 ΙΕΤρΚΙ. 1ЕЖЕ lECTb ΙζΛΟΙΕ И ΙΙΕΠΟ~
9 д(о )бн о . и дц ј е прилоучитк c e w t (k ) 

w., w g o io соужитвствоу БЕ1ти Цд-ктЕлњ.
IIO Ц'(тк)цИ1ХБ О^БО БОуДОуТБ ТИИ ВТО" 

12 рин БрДТОуЧЕДИ. 110 Л\(д)тЕрЕХ’ЖЕ стршд1

1 В. напред стр. 213. нап. 2.
2 Ум. л\Арии110\р, y Petropolit. 208. CS 1795. V 2184. Zepi. Бен. Μάριίας.
’ [н] додато према Р C Μ; V 2184. Бен.

II СЕСТрИЧИЦЈД СКрОДБСТВО ил\4ти χΟΤΕΤΚ. 

рДДИНБ.
15 л\их(ди)л(к) Брдт(н) СЕСТр(д) Л\(д)р|Д.

Ј!м(д1њ) .Д. БрДт(0\с)чЕд(д) ДННА.

Л\Ар-О-А .В. БрАт(ох)чЕд(д) БДрВДрД.

18 склирк.
IlETpb Брдт(к) СЕ(с)т(рд) Л\(д)р|Д

6CTb ЖЕ И Cb BTOpblH GpAKb np^bAb Η 

21 lipifiE^AKOHbHb. 1ЕГ0ЖЕ рА^ЛОуЧАИ ДЦЈЕ ΤΑ~

ΚΟΒΟ WEpiiLjJETb CE. ΚΑΚΟ Б0 ΗΕ БЕ^АКОННО

ПЕТрОВИИ ЖЕ Н'ккОГДА BApBApi Л\О\[ЖЕВИ 

24 ΕΟγψΟγ II ξΕΤΙΙ AXApiiHHOIf (!)1 2 KblBUJOy.

1|(в|)|ПД CEIE Шр-0-bl ЛХОуЖЕВИ ББ1ТИ. И COVf- 

lipoy^k ΙΕΓΟ ВАрВДрк ИЛИ CAipbTIIIO кдн н а- 

27 ЧЕ ИЛИ ρΑΕΠθγψΕΙΙΙΙΙΕΛ\Β рАспоустившн се.
В^ДОЛХО ЖЕ ДА lECTb. 1ДК0 ΗΕ ΛΙΟΓΟγ ПОИ"

А1ДТИ ПЛДВЦЈЕрИЦЕ JKEHbl ΛΙΟΙΕΙΕ НИ Cllb^bl 
30 ΛΙΟΙΕΙΕ. II ПАДВЦЈЕрИЦА OVfBO lECTb WT(b)

(и)нОГО Л\0уЖА ДВЦЈИ ЖЕНМ [и]3 ΛΙΟΙΕΙΕ 

вноукд И ΠρΑΒΜΙΟγΚΛ. Cllb^A ЖЕ C^bl^HA

33 ΛΧΟΙΕΓΟ.Ι И ΒΙΙΟγΚΑ Η ΠρΑΒΙΙΟγΚΑ ЖЕНД. НИ

са унуком. због закона крји говори 
да се у браку гледа оно што је по лри- 
роди праведно и благолепно. и због 
сметања рода. Јер. тако ћс происте- 
ћи (то) да he се смешати сродна (тј. 
рођачка) и.мена и биће Јелисавета 
Марији скупа унука и сиаха. што је 
зло и неподобно. И ако се догоди да 
од обоја сужитства буде деце. по оче- 
вима he та. дакле, бити другобрату- 
чеда. а по матерама имаће сродство 
- ујака1 н сестрића.

Радин
Михаило брат - сестра Марија 
Јован - Ана. првобратучеда 
Марта - Варвара. другобратучеде

Склир
Петар брат - сестра Марија
Постоји пак и овај други брак. пре- 
зли и пребезакон. којег. ако се као 
такав нађе. разлучи. Јер како није 
безаконо Петру који је некада био 
муж Варварин и зет Маријин (!)2 
сада те Марте да буде муж, а раста- 
вивши се од његове супруге Варваре 
или смрћу. можда. или разводом.

Нека је пак знано да не могу узети 
пасторку моје жене. нити моју снаху. 
јер пасторка је од другог мужа кћи 
моје жене. [и]3 унука и праунука. а 
снаха - жена мога сина, и унука и 
праунука: нити кћер разведене са

4-5 сл\'кшенига] AvkuiEHiiiA 1’ I 8 κτρκι. νύµφη Petropolit. 208. V 2184. Zepi. Бен.; CS 1795 συνύµφη I 
8 'ί,Μ C Μ I 8-9 ιι 11£п о д(о )бн0. y Petropolit. 208, CS 1795. V 2184. Zepi. Беи. нема ' 11 тии нс ма (. I 
19 npk^bAH, гр. άτοπώτατος I 20 кгоже] кгоже и Р C I 21-22 тдково] тдкевк Р С М ! 22 н е нема 
Μ I 28-29 покмдти Р Μ I 31 (и)ного конј. према Р С Μ I 32 вноукд] и кноукд Р ( М: \ 2184 
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дкцирЕ рдспоустившЕ» се ск Л\НОК> ЖЕ' 
Hhl лхокк. к >ж е no рдспоуцинин w t (k )

3 Л\ЕН£ Н£ ск лро\тмл\к Л\0\'Ж£ЛМ1 рОДИИ. 

НН ТБЦ1Е ЖЕ Л\0К1£ ИЛИ Л\ДфЕ\Ш НЕ Л\0“ 
гоу ПОКТИ. ПОНЕЖЕ Л\(д)тЕрЕ ЛМ ЧИНК

6 илгкктд. НИ 91'(тк)цД Ж£ Л\ОИГО или 

Брдт(д) Л\ОКГО и.’Г,рОуЧ£Н1ЦЕ НЕ ИЛ\ДЛ\К 

ΚΑΚΟ ΠΟΙΕΤΚ ΑψΕ II ЖЕН^ ИЛ\А НЕ ББ1СТД.

9 WBA БО ΛΙΛψΕξΗΙ WBA ЖЕ ΕΙΙκχΚΙ Л\01£1£ 
ЧИНк ИЛ1АТБ. ТВОрЕНМ с(к|)нВ ΑψΕ И 

САЛ\ОБЛАСТННБ БОГДЕТК. НЕ ЛХОЖЕТБ ТБ0~
12 рЕНДГО 1ЕЛ\0у W<Tb)llA ББ1ВШЕ1Е ЖЕНБ1 ПО" 

КТН БрАКОЛХБ. 1АК0ЖЕ НИ ТОГО ТВОрЕНД- 
ГО c(til)nA ЖЕНБ1 ИЖЕ САЛ\0ЕЛАСТМ1А ΙΕΓΟ

15 створивв TBOpEIIBlU WT(h)lJL· НЕ Л\0Ж£ТВ 

ПОКТИ. ΑψΕ И ТВОрЕНШЕ рД^Др-ћшИТВ СЕ.

ΑψΕ И НЕ Пр1КДСД1ЕТБ СЕ рОДО^ ΙΕΓΟ. WBA

18 БО ΜΑψΕχΚΙ. СЕ ЖЕ CUk^KI ЧИНК ИМАТБ. 
CHh^A БО Н^КОГДА БШСТБ ΤΒΟρείΙΟΜΟγ 
ш^тв^цоу·.1

2 То је Никот^ π'ι'ι'V 21X4 наставља: »Kdi ό φυσικός γαρ πατήρ..." · т i<r ->мнин
(1081-1118) PaMailIK (1084-1111). Тада јс Вичантијом владао цар Ллексијс <·

- 21 Кон чд CE W Β<β)ζί рд^д-kl |лен ии врд-

КОЛХБ. ПОВЕЛ-кнШЛМ» ЖЕ И ВВ^БрДН1£- 

НК1ИЛ\К.
24 ,|ц. Глдвш цр(ћ)ков(|1)|1Б1Е. ввпроси прд- 

ВНЛНН1. ii α’τ(0Β4τιι с (ве)т (д)г о сворд 

БК1ВШАГ0 ВК д(в)||11 ΙΐρΊΐΆΪΒ^Ε^ψΕΙΙАГО И

27 ВСЕЛЕНКСКАГО ΙΙΑΤρίΠΑρχΑ KOCTAIITHIIIA 

грддд ННКОЛМ.   ВВПрОШЕНШЕ Шт(0 

ншднд ΛΛΗΗχΑ. ii л\лкча(лб)н и кд иж е вк

2*

30 с(к£)т ки гор-к. и οογψιιχκ с нил\в чрв- 

НОрн^БЦ .1
Ввпр(о)с(0 .Д. 0т(в) НАШЕГО лхондстм-

33 рд B(o)rO4kCT'HW|f 8a(a)A(m)KU. Брдт(в)

мном моје жене. коју је по разводу од 
мене родила с другим мужем; нити 
пак ташту моју или маћеху могу узе- 
ти зато што ми звање мајке имају; 
нити обрученицу оца мога пли брата 
мога могу некако узети ако им и нису 
биле жене, јер једна има звање моје 
маћехе. а друга - снахе. Усвојени 
син, било да π самовластан буде, не 
може бившу жену очуха узети за 
брак, као што ни жену тог усвојеног 
сина. кога учини самовластним, очух 
не може узети било да је усвојење и 
раздрешено (тј. раскинуто), било да 
се и не дотиче његовог рода, јер она 
звање маћехе има. а ова - снахе; јер 
је некада била снаха очуху1.

Заврши се с Богом подела бракова, 
дозвољених пак и забрањених.

57. Црквене Главе - правилна (тј. ка- 
нонска) питања и одговори СветоГ 
сабора који се збио у дане преосвеш- 
теноГ и васељенског патријарха 
константинградскоГ Николе1, по- 
стављена (питања) од Јована мона- 
ха и молчалника који је у Свешој 
Гори, и црноризаца који су с н>им.
Питање 1. Из нашег манастира, 
богочастне владике, брат

С ~Р V 17 α'ΒΡ°\'4'Η,Ήί м I 18 «] си Р С I 21 Кон'чд «] Ко нвчдше ce С I 32 33 
■ · M0"AC™Pd· µονής V 1167. у Бен. λαύρας I 33 ВЛ(д)д(м)кв1, δέσποται V 1161; Бен. нема
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3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

ιγΙικ τ ο λµ ιο γο λ λ β пр-кжде cero послднк 

BbICTb IIAUJHAlb н едо с то ин вс тво л\в Kb 
с (ве)т 1Ш1И ВДИгки. вкпросити ΙΙ^ΚΒίχκ 

Б1^ИСКД111111 IIHCAHHIEA\b. 1ДЖЕ соутв IIAAXb 
иотрквпд. иже и вв^врдтивв се. покд-^д 

l!AA\b BbCIIOAUlllAHUlE. кже ΟΤΒΟρίΐχΟΜΒ 
к вдшеи с (ве)то (с )ти . и ишћд шде рд- 

Хдркшенше пд дро^^-ки стрдц-к ндписд- 

110. ιΐΛ\ογΐ|ΐ6 сице.
1Лко не под(о)БА!етк рд^дркшдтн п о с та  

Bb сркдоу ИЛ1 Bb п еткб . пдлхети рдди 
с(ве}тааг о | или дп(о)с(то)лд ц-ккокго. 

ΙΙΚ TbKAlO Bb г(оС11Од)11СККПЕ прд^дникм. 

II IAKO НЕ ПОд(о )бА1Е7Ж КВХОДИТИ л\ни- 

χοΛ\ΐι Bb с(ве)тм WATApb. ил\ж е вк^врд- 

iie iio  lecTK с в(е)ц ј ен и1Е.1 иво Λ\ιπιχκ чвтцд 

4HHb ИЛ\ДТВ. II 1ДКО под(о)вд1етв пости- 

ти се пркддшпе постш. рекше сркдоу и 

пет кв. и в тоу сдл\оу!о п е^дес етн ицо г . 
и вк двднддесете д(б)н ии .2 свкнв св-к- 

TAbllE ВЕЛИК0д(к)нВНћ11£ НЕД^ЛЕ. II ΙΑΚΟ 

НЕ ПОд(о)вД1£ТВ ПОКЛДШДТИ ΚΟΛ^ΙΙΟγοχ Б 

οογεοτογ. [и HEAEiiAIo]3 II НЕ ХрДНИТН 

ПОСТА Шт(в) НДЧЕТЖА ABPOlfCTA ДО ПЕТД- 

ГОНДДЕСЕТЕ д(0НЕ ΙΕΓΟ. К СИЛ\’ ЖЕ НЕДО” 

ОуЛ\'к|ОЏЕ ЛШИ. ИЛИ ΛΜΙΙΐχογ ЛТАТИ или 

ВДЛ\В СВБЛД^НИТИ CE ЛЛНИЛЛЕ. Т^ЛХВ И ПИ“ 

ΕΑχΟΛΗι HbllllA ТАЖЕ К ВАШЕИ с(ве)тОСТИ. 

IAKO ДД 0γβΪΛ\ΚΙ W αιχίι H^BtCTKH-klE.

бже БО рд7,др’кшлти HOCTb. Bb Ср^- 
Α<ογ) II Bb IlETKb. Bb BEAllKbIXb Д11(о)- 

c^To^Ab. ii Bb ндрочитм^ с (бе)тш^ прд- 

ЗДНИКМ. WBpkTAI£A\b Bb CBOpiIblXb ογ-

нски одавно би послан. нашом недо- 
стојношћу, к вашој светости. да пи- 
сано постави нека питања ппо су 
нам потребна, и који нам. вративши 
сс. показа поосетнчк који сачинисмо 
за вашу светост. и проистекдо ра> 
дрешење на другој страни. којс ова- 
ко гласи:
- Да не треба раздрешавати пост у 
среду или у петак ради успомене (на) 
неког светитеља или апостола. већ 
само у Господње празнике:
- И да не треба монах. коме је ча- 
брањено свештење' да улази у свети 
олтар. јер монах има чин чтеца:
- И да треба постити (у) предане по- 
стове. односно среду и петак. и у ту 
саму Педесетницу. и у дванаест дана2. 
без Светле великодневне недеље:
- И да не трсба савијати колена (тј. 
клечати) у суботу [и недељур:
- И не држати пост од почетка авгу- 
ста до петнаестог његовог дана.
У вези с тим ми смо у недоумици (ка- 
ко) да сматрамо - или да монах ла- 
же. или да ви грешите.
Зато и написасмо сада то вашој све- 
тости како бисмо тачније о то.ме саз- 
нали. Јер то - да се пост раздрешава 
у среду и у петак. у празнике великих 
апостола и нарочлтих светих празни- 
ка налазимо у Саборним уставима 
(тј. у зборницима устава) преподо-

'3 с(в()титинн (!) Р I вдш'ки. ύµών V 1167. а у Бен. σου I 6 ств0ри\ол\к. у V 1167. Бен. έποίησε 7 
к вдшеи с(ке)тости. πρός την ύµών άγιότητι V 1167. а у Бен. πρός τήν άγιωσύνην σου и нема Ρ ! 
11 Bb ср^доу imi Bb iiETKb. έν τετράδι ή παρασκευή V 1167. а у Бен. έν τετραδοπαρασκευή βκ  
нема С I 12 или нема Μ I 14 ум. ιιε п о д(о )бдктв . у V 1167. Бен. δεϊ 14-15 мнн\ол\(в^ кв\однтн 
инв. Μ I ΛΜΐιιχοΑνκ, у Бен. грешком τήν (!) µονάχον I 16 с в(е)ц 1ен ик . у V 1167. Бен. των αγιασµών 
17-19 постн (!) с е Μ I 18-19 ρεκιιΐΕ ср^кдоу и п ет  кв нема V 1167. Бен 19 п етндкетн иц с д· 1’ ( 
Μ I 22 кол кноу Р С Μ I 24-25 ПЕТдгонддесетЕ] .ii. Ρ I 26 лдгдти орт.-јез. црта М 27 сивлА<ннти. 
гр. σφάλλεσΟαι I 30-31 Bb ср-кд(о\·) и Bb iiETKb нема V 1167. Бен. I 31 вк нема С 33- I вк 
ΕΒοριιωχίι оустдв!^. гр. συναξαρίοις τυπικοις
1 Под глаголском им. св(е)ц1Еник (сиеиипење) подразумева сс ооављање i
■ Το су дани од Божића до Бигојављења, звани двинаесшоднев. гр. τύ δωόεκαήµερον.
' [и н ед^лк ·] додато према V 2019. Бен. ..έν σαββάτω και κυριακη".
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Λ Μ/β

οτΛκ Κχκ. пр^под^Бндго ж е ш(тк)цл 

НАШЕГ0 CABbl И HACTABIIIIKA поусгкпп || И 

3 Bb с (ве)т (а)г О ΙΕΒ-Οχ'ΛΙΙΙΙΑ ВЕЛИКАГО. II Bb 

c (be)t (a)i'0 АЧ>АНАС1НА НЖЕ Bb с(бб)тки 

гор-к. и вк ιιιιΊιχβ κεΛίικκιχκ c(be)t k ix l  

6 Λ\Η0'<4χβ. 1АЖЕ HE TAIETb СЕ ВАШЕ1Е c (be)~

TOCTII ТАКОЖЕ II Bb KCOV ПЕТВДЕСЕТНЦ-
ЦСД'. II Bb ДВАНАДЕСЕТЕ д(ћ)нИИ. W «ΐχκ 

9 II BEAHKblll A-e-AHACHH СИЦЕ рЕЧЕ. B 11^"

κκίχκ CIlHCAHHIXh ΙΕΓ0. IAKO HE ПОд(о )бД-

KTb пр-кстоупдти ПОСТА г (о )с(п о д0н г а  

12 Λ\ΗΙΐχθγ ИЛИ ΙίρΕίζΒχ’ΤΕροχ·. рЕКШЕ CptlAb!

И Ι1ΕΤΚΑ. АЦ1Е КТО HE BCAfAETb. НЕД8ГОЛ\В 
КУТЕГБЧЕНБ. CB^Hb ПЕТКДЕСЕТНИЦЕ TbK~ 

15 Л\О. И с(ве)т В1ХВ б(о )г О1АВЛЕНИН. рЕКШЕ

ДВ0К41 ЛДЕСЕТЕД^НОГ.1

(ϊ)τ(κ)β^τ(0. И IlAKbl ТАЖЕ W ПОСТ^ 

18 г л(аг о л)ел\б . [вн ср^доу п ет ке]· в(о)го-

ПрОПОВ^ДНИЦИ БО И Ап(о)с(то)л1 Bb ВСА- 

К«Г сркдоу И Bb HETbKb HOAOBAIETb P"k~ 

21 ШЕ ПОСТИТИ СЕ ВСАКОЛХ8 Β^ρΐΙΟΜΟγ. TbK~ 

Λ\Ο ΑψΕ НЕ БОЛ^НИНЈ ΕΒίζΕρΑΗΕΗΒ lECTb 

KTO. A HE pillJE Bb С1ПО HAU Bb WHMf HE 
24 ПОСТИТИ CE. Bb ПАЛ1ЕТН ЖЕ с (ве)тЉ^ HE 

pA^ApliUATH HOCTA. Hb WT(b) A^Ab ΟγΠ" 

рАЖНГАТИ CE ПОВЕА-кшЕ.
27 Bbnpoc(b) .b.3 | Λ\ιιιιχογ ЖЕ HE ВВХОДИ- 

ТИ Bb c (be)t U WATApb. ПАЧЕ ЖЕ HE ПрИ" 

HAIUJOV Бл(а)г (о )с (ло )вАЕН1ПА еп(и)- 

30 Ε(βθχ·)ί1Α. CA\OTpilA\b БО IVj(b) ТрИДЕСЕТЕ

ΤρεΤΙΙΙΑΓΟ ПрАВИЛА. ШЕСТАГО с (ве)т (а)- 

ГО СБОрА ИЖЕ Bb троул-к [lOAATlHlAlb.4

бног оца нашег Саве и наставника 
пустиње. и код светог Јевтимија Ве- 
ликог, и код светог Атанасија који јс 
у Светој Гори, и код многпх других 
великих светих, што није непознато 
вашој светости. Такође и у сву Педе- 
сетницу. и у дванаест дана. О томе и 
Атанасије Велики овако рече у не- 
ким његовим списима - да не треба 
монах или презвитер да преступају 
пост Господњи, односно у среду и у 
петак, уколико неко не буде боле- 
шћу оптерећен, изузев (између) Пе- 
десетнице само и светог Богојавље- 
ња, односно дванаестоднева}

Одговор. И опет исто говорпмо о по- 
сту [У среду 11 петак]2, јер богопропо- 
ведници и апостоли рскоше да сваки 
верник треба да пости у сваку срсду и 
у петак, сем ако ко није спречен 
болешћу, а не рекоше - у ову или 
ону (среду и петак) да се не пости. У 
(дане) пак успомене на свститеље не 
да се раздрешава пост, него од дела 
(тј. рада) уздржавати се, заповедише. 
Питање 23. Монах да не улази у ол- 
тар, поготово ако није добио благо- 
слов од епископа. јер видимо из три- 
десет трећег правила СветоГ сабора 
у Трулској палати4, који не допушта

1-2 ιιρ(1)πο α(ο )ε βαγο ... c ak k i и.ма V 1167; не.ма Бен. I 3 веаикаг о ] веаикдг о . и вк с (ве)т (а)г о  
Bew ao o a с т с х дии с кдаг о  Р СМ. V 1167. Бен. του τε άγιου Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου 14-5 иж е βκ  
c (be)t 4h rop-k, τοΰ έν τω άγίω δρει V 1167. а у Беи. (V. 2019) τοϋ Οωνίτου I 5 ΒΕΛίικυχκ 
с (ве)тмхв . µεγάλων άγιων V 1167; Бен. нема I 6 г дж е] кж е Р I 7 тдко ж е ] тдко ж де Р Μ I 7-8 
п етндес етницо х Р С I 8 двдиадес ете ] .ei. Р I двднддес ете д(0нин, гр. δωδεκαήµερον 1 9-10 в 
κίικκιχκ] ιι-k кк κωιιχκ С Μ 1 14 п етидес етн ице С I 15-16 рЕКШЕ... Α^ιιοχ нема V 1167. Бсн. I 16 
дво»нддЕСЕТЕд(к(нохЈ .fi. α(0η(ε)β<>υ  Р I 17 тдж е] таж де Р 118 ум. г л(дг о а)еаМ1. у V 1167. Бсн. 
γράφοµεν I 23-24 н е ио с ти ти с е нема V 1167. Бен. I 28-30 ум. п дче ж е . .. eii(h )c (k o y)iia , у V 1167, 
Бен. µάλιστα τεύρονιασµένον I 30-31 тридЕСЕТЕ трЕтшдго] .лг. С
1 В. напред стр. 251. нап. 2.
[кк ср-кдоу и ιιετκκ] додато према V 1167 έν τετράδη κάϊ παρασκευή, а у Бен. έν τετραδο- 
παρασκευη. док у V 2019 έν τετράδη.
' У Α 1429. л. 215β, на пример. ово питање је краће и постављено као прво.
Тру.ики. односно Пепклиести васељенски сабор одржан је 691. године.
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ИЖЕ HE WCTABAIAIETh HA AAlBOIlii IlliTH 

ИЛИЧИСТИ. ΙΙΕΠρΗΙΕΛΜΗΟγ'^HAMEHHIA WT(h) 

3 1Еп(н)с(коу)[1А ΚΟΜΟγ. Al|l£ 11 ΛΜΙΐχογ. И

ПОНЕЖЕ СЕГО ТКОрИТИ HE WCTABAIAIOTh.
ΒΟΛ'ΑΛΙΙ НАЧЕ illi Bb с (ве)т Б1И WATApb 

6 В1^ОДИТ11. ТАКОЖЕ И ЛАИ'ДИКИИСКАГО СБО~ 
рл1 .КА. BOIE ПрАВИЛО И .ΕΪ. W CEAlb Гл(д- 

г о л)етв . И ННКЕИСКАГО СБОрА .В.[н]1 2Д1.

1 нд амБонк. έπι άµβώνος V 2019; V 1167 нема I 2-3 н£прикл\шоу... k o aw v . у V 1167. V 2019 
«σφραγιστόν τινα I 4 с ег о  (једн.). у V 1167. V 2019 έτη τούτοις (мн.) 5 κκ. εις Бсн.; V 1167 нема 6 
тдко ж е ] тдко ж де Р Μ I 7 .кд. кок! дваден те прккок 1’ I .6.] 'п ето кн адкете I’ М 7 8 гл(дгел/ЕТк. \ 
V 1167. Бен. λέγουσιν (мн.) I 8 .В.Д1.] внторок н ЧЕТврктокнлдЕСЕТЕ Р М .в.] .в. прлкило С .,мЈ 
и.Д1. С111 6ж еЈ Иж е С Μ I 11-12 рсукоположЕнша. у V 1167. Бен. χειροθεσίας 1 13 кн<д к] ввс еде С. 
гр. πανταχοϋ I 14 ШАТДрк] длтдрк Р I 15 вкжди^дншл] ввж 1Цаниц Р. у V 1167 έφάψι ως. а \ Бсн. 
ύφάψεως I 16 или] и С I η ε ικ >βηηβηο \* Р С Μ I 17 н е л\н»] н е л\ноук> Μ I 21 нли] н Р М ! кк нЕД\ к)лк>. 
έν κυριακη V 1167; Бен. нема 122 вк ιιιικ ε ιι] к к н н кен с км Р 26 кол кноу Р С Μ I 26-27 п етн дес ет н ицл ; 
С 128 и нема Р I 31 иж е (!) поновљено грешком писара 32 33 до п етлг о н лес ег е нема V 1 !67. Бен.
1 Не зна сс тачно година кадаје одржан?7ао<7ики;ски и«.и< <ик сипкр; сматра ce i.ijv  го όιι:ι>> h c i.ic  niMchs 325. ιι ?>1 
године. 2 [ι<] додато према С. V 1167. Бен.
' У Никеји gpviu ιινίύ одржани сабор је Ссдми насе.ненски саочр 787. годпне.
4 Овде се по;(рукоичЛган.ем подралмсва .Miputiucti/ii (χηροΛσία). тј. no.iarjii.c рмл eiini-κοιι.ι. > ι при шв божанске 
бдагодати. ири npoiimobcH.y некога > црквено достијанпво нижег pe м iinob.iMUi.i. ч.ица. појца \ !" ич«>.'и.ччс« 
(χπρυωνία) је „поднзан>е руку навшпс" и призив божанске плагодаги од cip.uie ,ιυ.ι ιι.ιιι rpn спископа upn ιιροιι inobe- 
н.у свештеногднца y достојансгво епископа;рукоиолчхчи,е јс и прои inobcii..· ,ι.ιιικ.ι \ икломнсае h.iKoiia ιι.ιιι прс ιιιιι 
тера од стране једног спископа. 253

9 прлвило. BTOpOIE СКБрАВШАГО CE.3 1АВ"к 

w чбтц кх б и w AMiiick^b г л(аг о л)етк .

СЗт(0В'кт(0. бЖЕ ΟγΕΟ EE^b рО^КО" 

12 ПОЛОЖЕНША4 Еп(и)с(кО^)пЛ1А. HA AAXBOIlt

ЧИСТИ ИЛИ П'ктИ. BL'4A'li Bb^EpAHEHO 

lECTb. А 1ЕЖЕ Bb WATApb ВК^ОДНТИ Л\НИ" 
15 X<Mf. TbKA\O ВБЖДЈЦАННГА рАДИ СвкфЕ

ИЛН КДНДНЛД. ΗΕΠΟΒΗΗΉΒ 1ЕЛ\Оу EblBHJMf 
ΠΙ1Κ0ΙΕΛ\0γ ЖЕ II τρ4χογ. НЕ лмно под(о)- 

18 БНО lECTb ВБ^БрАНИТИ ЧБСТИ рАДИ Л\НН~

ШКСКАГО WBpA^A.
Випрос(0 .Г. 0 ПОКЛАН1АНН ЖЕ KOA-fc- 

21 ноуоу. Bb соувот« ИЛИ Bb µ ε α(ϊ )λ κ >.

НЖЕ Bb HHKEII CBOpb. И ИЖЕ Bb ΤρΟγΛ^ 

'^ДПОвкд-ксТА. С НИЛХИ ЖЕ И BEAHKbll!

24 АФАНАСНН СНЦЕ рЕЧЕ. ННКТОЖЕ ТЕБЕ ДА НЕ 
npkAbCTHTb. и’т(м|)но\(дк Bb η ε α(4)λ κ > 

колкнк П0КЛАН1АТН ИЛИ Bb HETbAECET-

27 НИЦО^. II Bb COlfEOTOlf НЕ рЕКОШЕ.
СЗт(0В'кт(в). ΤΑΚΟ ИЛЛАТВ Н НСТИНА

WBA4E МНОф! ПОНЕЖЕ HE BbIBAIETb ПОСТА 
30 Bb COlfEOTOlf НИ KOAiiHCAf HE IIOKAAHIARTb.

Ebnp(o)c(b) .Д. 0 ПОСТ'к ИЖЕ ИЖЕ (!) 

ΑΒΓΟγΕΤΑ Λ\(^)ε (ε)η Α ДО ПЕТАГОНАДЕСЕ- 

33 ТЕ д(в)нЕ. WBp-kTAIEAXb Bb СВ1ЕДИНЕНИ1А 

да на амвоиу пева или чита неко ко 
нема назначење од епископа. било да 
је и монах. па пошто не допуштају то 
чииити. тим пре (не допуштају) ни у 
свсти олтар улазити. Такође и Лао- 
дикијског сабора^ 21. правило. и 15. о 
томе говоре; и Никејског. други пут 
сабраног. сабора’ 2. [и]2 14. правило 
јасно о чатцима и о монасима говоре.

ОдГовор. То. дакле, да се без епископ- 
ског рукополаГања4 чита или појс св- 
уда је забрањено: а то - да и монах 
улазн у олтар само ради паљења све- 
ћа или кандила. никаквој кривици не 
подлеже. Не сматрам да је долично 
забранити (то). части ради и мона- 
шког лика.

ПитањеЗ. О клечању у суботу или у 
недељу прописаше - сабор у Никеји 
π у Трулу. а с њима и Атанасије Ве- 
лики овако рече: „Нико да те не 
превари - не рекоше да уопште не 
клечиш у недељу. нли у Педесетницу 
и у суботу."

Одговор. Тако, истина. и стоји. 
Међутим многи. пошто не бива пост 
у суботу, ни колена не приклањају 
(тј. не клече).
Питање 4. О посту који је августа 
месеца до петнаестог дана. налазимо 



снор-к БкПШЈНМк Кк костднтини грддк1. 

W БрДцЦ*'.  И w ТОЛ\к ПДЛХЕТИ IIHKkllE

1 костдн тинк С I 2 ηη κ κ ικ ] ник (!) Р I 3 л\олил\. у Бен. αίτοϋµεν νυν τήν άγιωσύνην σου. што V 1167 
нема 5 Б-k iu e] б4ше ж е Р 16 пр-кложЕн' ж е сист(к), у V 1167 µετετέύη δε, а у Бен. κατελείωΰη δε 18-9 
ит.дчЕ и куи. у Бен. πλήν και ετι. a у V 1167 πλήν εσπν I 10 w t (l ) бо л^н ин , των άρωστηµατων Бен., a 
y V 1167 των αµαρτηµάτων I 13 с (ве)тм CGopt инв. C I αε βεΉλ ιµ C 115-16 тп ети кмк ] .T. С I τρε- 
тнимћ Р М ! 16 w bb суво, y V 1167 ό µέν, а у Бен. грешком ή (!) µέν i w] w t (b) P I 18-19 п о с тдвлен ин ] 
no постдвлкнииi P C Μ I 23-24 w c t abaeh h k aib] и'т(к)стдвАкникл\к P C Μ, V 1167. Бен. τή άφαιρέσει I 
-4 слоужш. της λειτουργίας V 1167. Бен. I ж е нема C125 с (ве)тб1Г1» ддровк. των άγιασµάτων V 1167, Бен. I 
_6 ПркЕок] Πρι,κ κκ P 127 кж е] нж е P С Μ 128-29 покд|днн1д P С Μ I 30-31 τρετιικκ] .Т. С
1 I еч је о сабору одржаном у Цариграду 920. године (у време цара Константина VII Порфиро- 
гешп а) ц познат је као „Сабор сједшиења". На н>ему су поништене одлуке претходног сабора 
(906. године) и забрањен је четврти брак.
_ Не чна се тачно када је одржан Неокесаријски помесни сабор', сматра се да је то било између 
314. и 325. године.
’ [по] додато према P С Μ; V 1167. Бен. µετά.

254 ' Јадаље се текст пиишња и одговора y V 1167, л. 23(Ј прекида (недостају л. између 23(3 и 24α).

3 ж е нЕдооулуквдкчцЕ. л\олнл\к с е рдхдрк- 
I11HTII Нк1 w t (k ) СТЦДНИ1Д.

(‘θτ(0κ1τ(0. БкшЕ ПОСТк пр-кждЕ. В

6 ТО нркл\е прклОЖЕН' ЖЕ Бк1Ст(к) СЕГО I 

рддн. ДД НЕ ВПДДД1ОТк Вк «фМЧЕСКкИЕ 
ПОСТк! Бк1ВДКЧрЕК В ΤΟ Вр^ЛУЕ. №БДЧЕ И

9 1Е1|ЈЕ wr(h) ЧЛОВ^Кк ШЧИЦ1ЖИ1Д

рдди WT<k) БОЛ-к^НИИ ПОСТЕТК СЕ.

Bhlip(o)c(k) .£. С ткл\и Л\ОЛИЛ\‘ СЕ рд'<-

12 др-кшнти И CHIA. ИЖЕ Вк iio bIh КЕСдрни*  

БМВШИИ СБОрк с (ве)т Б1И. Вк ДЕВЕТ'кл\к 

прдвил-к. II BEAHKkl вдсилнн. вк послд-

15 ΙΙΙΐχΚ ИГО НЖЕ Кк ΛΛΧψΐΙΛΟχίΙΙΟ вк τρετιι- 
кл\к прдвил^к г л(дг о л)ете . w bb oyso W 

Ιΐρ-кжДЕ ПОСТДВАЕНН1А СВГр^ШШИЛУк IipE~

18 7;ВГТЕрк. Ск ЖЕ W ДИ1ДКОЦ-к [по]3постд- 

КЛЕННН БЛО^Дк СТВОр’ШНЛ\к. АЦЈЕ О1[БО WS“ 
Р"кЦЈЕТБ CE lltKTO ЛМ10ГА ИЛИ Л\ДАД Πρ4~

21 ж де п о с тавленша свгр-кшивв. и по по- 

СТДВЛЕНИИ ТОЖДЕ СТВОрИТк. ПФд(о)вНО 

ЛИ СЕЛ\Оу ТкКЛ\О ДОВОЛкНО^ БкГГИ WCTA-
24 BAEHIHEAXk4 СЛОуЖБк!. ПрИШБ’Ц1ДТИ ЖЕ СЕ 

с (ве)т Б1ХК ДДрОВк И А\0л(н)тВк.

β)τ(0Β^τ(κ). ΠρΚΒΟΙΕ II Св(е)ц ј Е1ГН01Е

27 КЖЕ Вк IIOBiiM КЕСдрии сворд прдвиАО 

рд^др-кшдктк НЕДООуЛгкшНЕ. НД П0КД1Д- 

Н*ки  Цлгкстк I10CTABAIAIE ТДКО свгр^-

30 ЦЈкШАГО. И ВЕЛИКДГО ЖЕ ВДСИЛИМ ТрЕ- 

ΤΗΙΕΙΕ ПрдвИАО. НЕ ТкКЛХО HA WBkHIlliAXk 

IlOCTABAIAIETk Нк И ΙΓζβΐψΕΙΙΗΙΑ ΒΚ'ξΙΙ-

33 CKAKTk.

у Сабору сједињења одржаном у Кон- 
стантинграду1 о браковима, а сумња- 
јући у неко сећање о томе, молимо да 
нас ослободиш од недоумицс.
Одговор. Раније беше пост у то вре- 
ме; померен пак беше због тога да се 
не поклопи са незнабожачким посто- 
вима који су бивали у то време. Ме- 
ђутим, и још многи од људи посте 
ради очишћења од болести.
Питање 5. Уз то молимо раздреши- 
ти и ово: Свети сабор који је одржан 
у Новој Кесарији2, у деветом прави- 
лу, и Василије Велики у његовим пп- 
смима Амфилохију, у трећем прави- 
лу говори. с једне стране, дакле, о 
презвитеру који пре постављења (тј. 
рукоположења) сагреши, а с друге 
стране, о ђакону који [по]3 поста- 
вљењу почини блуд. Ако се, дакле, 
нађе неко ко је много или мало пре 
постављења сагрешио, да и после 
постављења исто учини. приличи ли 
томе да довољно буде само одузи- 
мање4 службе, а да учествује у све- 
тим даровима и молитвама?
Одговор. Прво и свештено правило 
сабора у Новој Кесарији раздрешава 
недоумицу, поставл^ајући на покајно 
место онога који је тако згрешио. И 
Василија Великог правило треће 
тражи да се (ствар) не поставља само 
на обичају, него и тачност изискује.



Екпрос(к) .Г. ΠψΕ под(о)вА1«Тк гЛ- 

ΠΙΟγίΟψΕΛΧΟγ СЕ ПрИЧЕЦЈАТИ СЕ ς(κΕ)τκιχκ

3 ДДрОКк. ИБО с(ве)тк1И THAXO-^-ilH Kh ΟχΠ" 

ρΟΙΙΙΕΙΙΙΙΙΐχΚ ИЖЕ К ΙΙΕΛΧΟγ рЕч(е) ИНДКО. И 

с (ве)тии ап(о )с (то )ли ин ако .1 и ио ιιιιχκ

6 KhllilllEH ИНДКО. ДД СКАЖЕТк СЕ 0\'Б0 

НАЛМч Λθγ4ΚωΕΙΕ.
^)т(11)вкт(н). ίϊψε w t (0 чрмњис κρογ-

9 ЧПНМ ΕΤΟγίΚΑΙΕΛλΚ lECTh ΙΙ^ΚΤΟ. 1ДК0ЖЕ 

лигкти СЕГО Б-ксНД СОуЦЈД. ΙΙΕ В^БрАНИТК 

СЕ 1ЕЛ\0\[. ΑψΕ ЖЕ Bb HCTHHOVf BicilTb
12 СЕ. НИКАКОЖЕ с(ве)тшхб ддровв НЕ СПО“ 

ДОБИТБ CE. IAKO НИК01ЕЖЕ ШБ'ЦЈЕНИ№ СВ"к- 

TO\f Kb тлгк.
15 F.lilip(o)c(b) Д. ίϊψε п о д(о )бд |£Т11 при- 

HOCHAIAIA BL· Цр(в)к(0БК. ГДКОЖЕ СЕ 110" 

CKOypbl2 И BIBIO. BET4b \ДЈБЛ10ДЕН111А 1АСТИ

18 ΙίρΕίζΒγΤΕρΟγ. И ИД-кжЕ χΟψΕΤΚ II ГАКОЖЕ 

χοψετι». и ΙΛΚΟ ШБћЦЈИи х л^бб под(о)- 

БПО ЛИ | lECTb IACTH СИК. ИЛИ СК WBAI0-

21 AEUHIEAXh II ЦЈЕД^НШЕЛМх Л\НОГОЛ\В И ЛХД- 

ЛОЛМа . ΑψΕ ЖЕ И^ВШВИЛНИ поудогтв ЧТО 
ПОд(о)вЛ1ЕТВ СИЛЛВ творити. ΒΒΙΒΑΙΟΤΒ

24 G0 Л\Н0ЖИЦЕ10 В’ НАСБ ВЕЛИКВ1 ΠΟΕΚΟγρΒΙ II 
pA'4yh\IAI0Th СИ1Е ΠρεζΕγΤΕρ» И ДАЈОТВ 

комоу ЖЕ χΟΤΕΤΒ.
27 €3τ (β)βϊτ (β). Bb^HECEiibiiE ογεο поскоу- 

phl рА^ДрОБЛЕНША. рЕКШЕ ΙΓζ НЕ1ЕЖЕ АГНВЦВ' 

ΙΓζΕΤΒ lECTIi. НИКДКОЖЕ ПрОСТО НЕ IACTII.
30 НВ ВВ цр(0к(в)в11 ТВКЛХО ДОНД-кЖЕ всд 

И^ДЕНА Б01[ДЕТВ. WBHAHBIIE ЖЕ Wt (b) 

ΙΙΙΙ'ΙΐχΚ. ΙΙΕ С Л\Л'ккОЛ\В НИ Ch CblpOAXB IUI 

Питање 6. Да ли бесо.мучни треба да 
се причешћује светим даровима! 
Јер свети Тимотеј у питањима која су 
му упућена рече другачије: и свсти 
апостоли - другачије1: и они после 
њих - другачије. Нска нам се. дакле. 
каже оно што је боље.
ОдГовор. Ако је неко узнемирен од 
црног сока. сматрајући га бесннм (тј. 
испуњеним бесом - ђаволом) неће му 
се забранити. а ако уистину бесни. ни 
на који начин да сс не удостоји светих 
дарова, зато што никакве заједнице 
светлости наспрам таме (нема)·.
Питање 7. Да ли треба оно што се 
доноси у цркву. као што су то про- 
сфоре- и влно. да презвитер једе без- 
обзирно. и где хоће. и како хоће: и је 
ли долично да то једе као општи 
(обични) хлеб. или са великом предо- 
строжношћу и штедњом и мало? 
Уколико пак буду изобилне (про- 
сфоре), шта треба са њима чинити? 
Јер код нас много пута бивају велике 
просфоре па их презвитери раздељу- 
ју и дају коме хоће.
Одговор. (Од) вазнесене (тј. употреб- 
љене на Жртвенику). дакле. просфо- 
ре раздробљења. односно из које је 
извађен аГнс'цу никако не јести про- 
сто. него само у цркви. док сва буде 
поједена. а вишак од других - не с

* В. 2. Кор 6,14
1-2 β Ιι«ιογκ>ιµ£Λ\ογ. τον δαιµονιζόµενον Бен. I 9 ιακ ο ικ ε ] к»ко  Р 10 в-кснл нема Р ι в кснд ccyipa. 
δαιµονιαν V 1167, Бен. I 10-11 е^бо ан н тк с е] ^Брлнит ce Р ! вћ'<Брд>1итн c e С 12 с<БЕ)тм;\'к 
ддрок. των αγιασµάτων V 1167. Бен. I 16-17 проскоурк! Р С1 проскоурк М i 17 и] илн Р М бин о . 
νάµατα V 1167. Бен. I 18 ид^кжЕ. οπού V 1167. Бен.. a у V 2019 ιός и ако ж е нема С 19-20 ј м . 
п о д(о )бн о ли к с т к . у V 1167 οφείλει. Бен. нема I 24 к ] ον Р С Μ I в' ндс. у V 1167. Бен. ενταύθα i 
iipocKOyphi Р С Μ I 25 рА^д-кАикп-к. µερίζουστ Бен.. у_1167 нема ддитк. διδύασιν V 1167. 
παρέχουσιν Бен. I 27 Ек^иесеншк. у V 1167. Бен. τά µέν τής ύψωύείσης 27-28 ироскоурв· Ρ С Μ: 
V 1167. Бен. нема I 28-29 рекшЕ... кств нема V 1167. Бсн. I 29 н е нема С 30 вса. άπαντα V 1167. 
έσΟαν Бен. I 32 сн сиролхк'. µετά τυρού V 1167, а у Бен. µετά τυρού ή ώού
1 Β. прав. 79. Апостолско.
- поскоурл односно προτκοχρΑ или просфора (rp. τό πρόσφορον) је посебно умсшсни x.ieipitih 
који седоноси y цркву pagu вршења Свете eexiipuciTuije и. као освећен. дели се верницима.
’ дгнкцк (агнец) је четвороугаона честица која се вадн из просфоре (са изражено изображеним 
крсгом) за време вршења проско.иидије (припремни - први део СветеЈштургије) и која се за 
време освећиваља Светих дарова наЛчшургији претвара у те.и> Хрисшиво.



с рмбдмн . Hk ЧИН НО и ШСОБНО ДА ΙΑ- 

ДЕТК CE.
3 Г>кпр(о)с(к) .ii. Πψε upicifkiETk г(о- 

σΐ1©Α>Κ0ΚΚΐχΚ ПрД'{д(к)|ШКК НДВЕЧЕрШЕ. Bk 

сркдо^' нли Bk пЕтвкк. п о д(ф)бд »ет ли

6 рдздроушити постк. вЕЧЕрк прд'4д(к)ни- 

кд рддн.
(Ότ (β)β 'Ιϊτ (κ ). Νε п о д(о )бд 1етв .

9 Kkiip(o)c(k) .·$·. Πψε кто пострижгтк се 

вк костднтини грдд^. ИЛИ ИНД^ Bk л\и- 

р-к. и вддстк WEiiTK тдл\о. || вр-кждд- 
12 ктк жг εε д(оу)шгвнк!л\к вр-кдомк. и 

ВкС)(ОЦИТк WTHTI вркдд рдди. ρΑ'ξΟγ- 

λ \ϊβκ жг игоумгнк свгжгтк1 кго. что 

15 п о д(о )бдктб творити врдтоу w вр^д-к

1 и нема С I 6 рдздроушити] рдедр-кшити С Μ I ВЕчерк постк инв. Р I 11 w e-Ut ii, у V 1167, Бен. 
συνΟήκας (мн.) I 18 игоумЕноу. у V 1167, Бен. τω προεστώτι I 19 w t (b) то г о  нема V 1167 I 21 
н и како ж е] никдкоре (!) грешка писара Р I ChBoy^ii] Р Μ I 22 ж е нема С I лхондстмрЕ Μ I 
24 кдиного. у Бен. ένα των έν [τη] τοιαύτη µονή I 27 игоумЕНкство, у Бен. τήν αρχήν I 28 w iib] ιι 
wiib Ρ C Μ. V 1167, Бен. κακεΐνος I 29 \Ји(т)идЕТк Μ I w t h ae мт(в)соуд11, у Бен. άπήλύε [προς 
Κύριον] των έντεϋύεν I 30 и нема Ρ I 31 нгоумнксткд Ρ
1 Упоаребљапам облике обвеза и обвезати као изворније од облика обавеза и обавезати. Од 
она прва два облика добијене су изведенице обвезник и обвезница (вредносна хартија као 
писана исправа, односно потврда о преузетој или даној обвези, дугу).
- Овај одГовор на 9. питање у V 2019, л. 123β је другачији и много опширнији (в. Бсн., стр. 108. 
нап. 18).
’ У изд. Бен. ово иитање је под бр. 19 и последње у основном тексту.

II W CkClf^k.
(□τ(0Β^τ(κ). По д(о )бД№ТВ CEMOlf с ка- 

18 '4дти ιΐΓογΛ\εκογ вр^ћдк. и Λψε оуво истк
lABkCTBkHA Б’кдд w t (k ) то г о . дд w t h - 

дгтк иу л\ондстмрд. И Bk Γορογ ДД ИДЕТк. 
21 И НИКДКОЖЕ W СкВСу^ IIE п ечетб се.2

Bhnpoc(b) ј .3 Игсумгнк ж е л\ондстмрд 

н-ккто оумр-кти χοτε постдви вк с ебе 
24 лх-ксто ΗΓΟΎΜΕΝΑ НДИНОГО w t (k ) врдти>Е 

ПНСДНИКМћ. ДАСТк ЖЕ «MOV ^АПОВ^Дк 

оумнрдк. IAKO Αψε ВкСХОфЕТк WCTABH- 

27 ТИ ИГОуМЕНкСТВО И Κψε ЖИВк Ск1И. ДА 
np^BklBAKTk БЕ^к WBhipEHHta. WHk оуво 
г о тиде кут(к)соуд'к. ск ж е лх ало п о и- 

30 ГОуМЕНИВк И СВОК> н емо ц ј к порд^оу- 
лгквк. цЈт(к)ргчЕ οε игоумгнкствд и 

ДАСТк Дроугол\оу. чгмоу ПОд(о)вА1ЕТк 

33 BklTH w '^дпов-кди тои.1

млеком, ни са сиром, ни са рибом, 
нсго уредпо и посебно да се једе.
Питање 8. Ако на Господње Празни- 
ке навечерје паднс у срсду или у пс- 
так. треба ли раздрешити пост увече 
ради празника?

ОдГовор. Не треба.
Питање 9. Ако се ко постриже (тј. 
положи монашки завет) у Констан- 
тинграду. или другде у свету, и тамо 
да завет (обећање), а штети сс душе- 
вном штетом и хоће због штете да 
оде; игуман пак, сазнавпш. обвеже1 
га - шта треба да чини брат у вези са 
штетом и заветом?
Одговор. Томе је потребно да игума- 
ну каже штету, и ако је очигледна 
невоља (опасност) од тога, нека отиде 
из манастира, и у гору да иде, и никако 
у вези са заветом да се не оптерећује.2 
Питање 10\ Игуман пак неки пред 
смрт уместо себе писмом постави је- 
днога од братије, а умирући даде му 
заповест: уколико усхтедне, будући 
још жив, да напусти игуманство, без 
општења да пребива. Онај, дакле, 
отиде од овдашњих (тј. с овог света), 
а овај кратко поигуменевши и своју 
немоћ разумевши, одрече се игуман- 
ства и предаде га другом. Шта треба 
да буде у вези са том заповешћу?
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С3т(в)в1;т(0. ΓιΕίζογΜΜΠϊ chov^h1. и ce-

ro ради h e тврвдв и к томоу н е дрв-

* Мт 16,26 ** Мр 9,42; уп. Лк 17, 1-2

1 cboy^ij CLEOBE Р М; Бен. ύ δεσµός I 5 скекк нема Бен. I 6-7 «ογψκκ С 10 ж е нема Р С М ■ 12 
пддћшик c e Р Μ 1 12-13 ск ж ендмн  нема Бен. I 13 и инм] ннн н инв. Р I 14-15 ум. н н что ж е... 
наадгдк, у Бен. µηδέν άλλο ποιων I 17 ум. Kb τορογ. у Бен. ενταύθα I 18 к почитак нема Бен. : 19 
ογρΛ'ςογΛνΙι] pa^Aik Р120 ндл\к не.ма Μ I н w тол\к ндл\к инв. Р и w толхв. у Бен. τω τοιούτω 
παρά τής άγιωσύνης σου I 23 кск нема С I ek it h екс в л\нрн инв, Р ! 26-27 вк попп; клк Р 27 
скоил\’] свои ογΛ\' Р, у Бен. την εαυτού I 28 в’сл\а дд н е ин в . С I 20 w нема Р

1 В. напред стр. 256. нап. 1
2 У изд. Бен. ово Гштање је под бр. 10 (сгр. 108).
3 О значењу речп 1!релест в. напред сгр. 126. нап. 5.

3 ЖИТВ CE. CEE^ailhl ЖЕ pA^ApiillJHTb СЕ 
ΙίρΚΤΟγΠΛΚ Kb 1Е11(и)с(коу)г1О^. Eh^B-fc- 

CTIIBb ΙΕΜβγ вииоу ΙΙΕΛλΟψΙΙ CBOIEIE.
6 Ebiip(o)c(b) .ai.2 Инк ιιΊϊκ τ ο  шт(0 cov- 

1|1Е1Е с пал\и враТШЕ. Пр'кжДЕ скдЕ Bb 

i\\up'k. ΛΜΙΟΓΕίχΚ nOAUJCAb BbCHpiiUMAUJE.

9 CUpiiMb Д^ТИ ДОуХОВЈЊПЕ ПрИИМаШЕ Bb 

nobaiauiiiE. пачЕ ж е н н что ж е с в^деј и  
wr(b) npaBiiafibiXb ^апов^дии. πρΕ^κγ- 

12 ТЕри ЖЕ II ΛΜΙΙίχω ПаД’ШЕ1Е CE Cb ЖЕНа- 
Л\И lipilIEA\b. II Htlbl TEЖbKbllE ΓρΐχΜ 
прдфашЕ Bcka\b. н ичто ж е wT(bn)iio\fAb

15 τΐίορειιιι ^апр-кцЈЕнша налагак. всклхв 

ЖЕ ογεο T'ka\b oyA\bpilJEA\b. Tb BbUJbAb 
Bb Γορογ. и б(о )ж (0с т вм 1аг д прдвилд

18 JICIlblTOBaiE И ПОЧИТДИ. СВОИ Ep-kAb и 

CEOIO npliAbCTb3 оура^оулгк. дд в-кдомо 

BOVAETb HAA\b И W TOA\b. H ЧТО ПО"
21 д(о )бД1ЕТЉ творити W CEA\b.

(ΰτ(0Βΐ>τ(0. ΠψΕ БО 1ЕДИНОИ д(о\()шИ 

paEbllb BCb AMipb BblTIi h e л\о ж ет(б) I |h

24 CbSAa^HHBblH 1ЕДИНОГО WT^b) AMAbl^b Eb 

A\OpE RbBpb/KEIIb BblBAIET’.’ ЛЛНОЖД1Е 
ΒΟΛ’ΛΜΙ ИЖЕ AUlOrbI д(«[)шЕ Bb ΠΟΓΜΒ'Κ"

27 ЛИ IlOrpoy^HBb CBOHAV HEE-k>KAbCTBOA\b И 
np-kabCTino. мбаче дд h e BbCA\a ιντ(0- 

ЧД1ЕТВ CE. ДД BCE д(0НИ ЖИВОТД СВОИ-

30 ГО. W OYMbp’UJHXb A(o\f)xOEHblXb ΙΕΓΟ 

4EA*kxb  1ДКОЖЕ рЕЧЕ. А\Ол(и)тЕк! II Л\О" 

ЛЕНИ1Д Bbllioy ДД npiIHOCIITb Kb β(ο γ)ο \{·.

33

Οόϊοβορ. Безу.мна обвеза1. управо 
због тога нијс чврста и зато се не др- 
жи. Обвезанн he сс раздрешити по- 
што приступи епископу. саошити- 
вши му узрок своје немоћи.
Питање 1Г. Нско други од постоје- 
he братије са нама. док је раније се- 
део у свету. при.маше помисли мно- 
гих, односно духовну децу примаше у 
покајање. Штавише. ништа не знајући 
из ΓιραβιΐΛΐιιιχ (тј. канонских) запове- 
сти. примајући презвитере и монахе 
пале са женама. и друге тешке грехе 
свима праштајући. ннкаква уопште 
упражњавања запрећења не налажу- 
ћи. а сви ти су. наравно. помрли. Тај. 
ушавши у Гору, и божаствена прави- 
ла проучавајући и поштујући. схвати 
своју штету и своју прелест3. Нека 
нам и о томе буде знано: и шта у вези 
с тим треба чпнити?
ОдГовор. Ако, дакле. једној души не 
може бити раван сав свет*.  и (ако) 
онај ко саблазнп једнога од малих 
бива бачен у море:::< (онда) много 
више (то важи) за онога који је сво- 
јим незнањем и прелешћу многе ду- 
ше у погнбељ погрузио. Међутим, 
нека не очајава сасви.м; нека све дане 
свога живота за умрлу његову. како 
рече. духовну децу. стално приноси 
Богу молитве и мољсња. и да моли да
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II дд проситк дд проститк кл\о\· б(о г )н  

KErtHKOK CE II ТЕЖККОК ChrpkujEIIHΙΕ.1
3 i;uip(o)c(h) .κι.2 7,л Γρίχι» и^вркжЕнеу 

coyqjcv ιιρε'^κγτΕρογ. НЛИ CBOIEK» ΒΟΛΕΙΟ 
с (ве)т (и те)лкс тво шстдвлкшоу. шбли -

6 ЧЕНе^' BblBlUMf Шт(0 CBOIEIE CBiiCTH. ΑψΕ 

п о д(о )бд |£Т|1 г ла(г о лд)ти бл(д)г (о )с (ло )- 

клен к б(о г)б ндшк . и б(о ж )е ΟγψΕΑρίΙ

9 ιιµ  н бл(д)г (о )с (ло )ви iiki. и х(ри)с(т)к 

HCTHHhllhl б(о г)е НДШк. или кддити с 

КДДИЛНИЦЕК» ΙΙΕΕΟγίµΟγ ΙΙΙΙΟΜΟγ прцву-

12 TEpOf. ИЛИ ВКХОДИТИ II ПрИЧЕЦЈДТИ CE 
Вкноутрк с (ве)т (д)г О WA'TApia.

(ϊ)τ (ιι)β1ιτ (1ι). Никдко ж е h a лгкст! бо

15 ΙίρΟΕΤΚίχΕ ЛКЈДИИ ПОСТДВЛЕНБ БОуДЕТК.
Bbnpoc(li) .Π.3 | И ΙΕψΕ л\(о)лилл’ СЕ с(ве)- 

ТОСТИ ВДШЕИ. ΑψΕ ПОд(ф)БА1ЕТк ΠρΕ!ζΒγ-

18 ΤΕρογ ВОЛЕК». ИЛИ НЕВОЛЕК» с (ве)т (иТе)лБ- 

СТВО ШСТДВЛћШОу. И ВК Л\ЛкЧДНИ1Е ск- 
Д^Т! вксхот-квшоу. Α(θγ)χθΒΗΑΙΑ ЧЕДА

21 Пр1НЛ\АТИ.
(·|3τ (ιι)βΪτ (1ι). ΑψΕ БО ВОЛЕК» ИЛИ НЕВО- 

ЛЕК» \ντ(0ΕΤθγΠΙΙ WT(h) СЛО\рЖББк1. КД~

24 КО ΑψΕ 1ЕИЖЕ и»т(к)стоупи1 ЧВСТИ И 

САНА Т01ЕЖЕ СИЛОК» ПДКШ ΙΙΑ ΛρΟγΓΗΐχΒ 

ВЛАСТк ПрИИМЕТк. И ПАЧЕ ΑψΕ КК МЛБЧД-
27 НИ1О ΟγΚΛΟΙΙΙΙ №. (!) С НИЛ\ЖЕ полхшсли 

Εορογψε СЕ И ΕΜΟγψΑΙΟψΕ НЕ ПОЧИВАК»- 

Tb. ШСНОВАНИИ БО МЛкЧДНИК» ПЕЧАЛИИ
30 \Ут(к)лОЖЕНИ1£ И ТИШИНА MfMA.

Bhlip(o)c(h) .Д1.4 (ΙψΕ ПОд(о)БА1ЕТк Д^)- 

χΟΒΙΙΒΙΙΕ д-кти ПрИИЛХДТИ НЕ ΠρΕ^ΒγΤΕρογ 

33 οογψογ.

му Бог опрости то велико и тешко 
сагрешење.1
Питање 122. Да ли је презвитеру ко- 
ји јс извржен за свој грех, или је сво- 
јом вољом напустио свештенство, 
будући разобличен од своје савести, 
долично да говори: „Благословен 
Бог наш“ и „Боже, смилуј се на нас и 
помилуј нас“, и „Христос истинити 
Бог наш“; или да кади кадионицом 
кад не постоји други презвитер; или 
да улази и причешћује се унутар све- 
тог олтара?
Одговор. Нипошто. Постављен да 
буде на место простих људи.
Питање 133. И још молим вашу све- 
тост - да ли доличи презвнтсру који 
је вољно или невољно напустио све- 
штенство и хоће да седи у молчанију 
(тј. ћутању, тиховању) да прима 
духовна чеда?
Одговор. Ако је вољом. или не 
вољом, одступио од службе, како 
онај ко је одступио од части и чина да 
истом силом опет прими власт над 
другима, а тим пре ако ка молчанију 
нагиње, при чему помисли, које се 
боре и смућују, не мирују? Јср основа 
молчанију је прекид брига и тихост 
ума.
Питање 144. Да ли доличи ономе ко 
није презвитер да прима духовну 
децу?

5 с (ве)т (и те)лн с тво . у Бен. ΐερωσύνην I 9 х(ри)с(то)св Μ I 11 иномоу нема Р I 12 ввходити] 
приходити Р I 15 простигв] прочиихв СI 16 И нема Бен. I кци] κψε же Р I 17 ум. вашеи , у Бен. 
σου I 19-20 и... ΒΒοχοτ-ΚΒίιιογ. у Бен. και ήσυχάσαι βουλόµενον I 19 вв лхлвчдн ии Р С I 20-21 
ум. Α(οχ)χοΒΗ4Μ ЧЕДД npiH/WATU, у Бен. λογισµούς τινων άναδέχεσύαι I 23 w t (b) с ло г ж еби , y 
Бен. του ιερασύαι I 23-24 κ ακ ό ] ιακο  Ρ. у Бен. πώς I 24 к кж е ] кж е Ρ I чвсти нема Р I 26 влас т к  
приилитв. у Бсн. προσχρήσεται I 27 оуклони к (!)] оуклони c e Р С М, у Бен. άπέκλινεν I ум. с 
н ил\ж е . у Бен. ή I 27-28 coporqiE c e] Goypoy-qjE (!) c e M, y Бен. διοχλεϊν I 28 ΕΒΛίοιρψΑίοψΕ c e C I 
31-32 Λ(ογ)χοκιικικ д-кти. y Бев. άναδύχους I 32-33 iie пре^вгртерохр coifipov·. y Бен. τούς µή τής 
ίερωσύνης µετέχοντας (мн.) I προχβΗΤΕροχ Ρ
1 У изд. Бен. тај одговор је другачији и веома кратак: ,,‘Ίνα ποιή ύπέρ εκείνων καύ’ έκάστην 
τρισάγιον και µετάνοιας εκτός [ών] οφείλει ύπέρ αύτοϋ ποιεϊν" (стр. 109).
; У изд. Бен. то Гачпање је под. бр. 11 (стр. 109).
’ У изд. Бен. то иитање је под бр. 17 (стр. 109. нап. 3) испод основног тскста.

4 У изд. Бсн. (сгр. ис~га) то ишиање је под бр. 16.
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(Ут(в)вкт(к). И вбс лла o v bo с е речеллк 

ΙΑΚΟ WlliMb ДОСТОИНО lECTb AiiTM a(o v)- 

3 χΟΒΙΙΜΙΕ ПрИИМАТИ. ИЖЕ ВЦАТИ И pl-
ШАТИ WT(b) Α(θγ)χθβΗΚ1ΐε βλ(α)γ(ο )λ (10-

ТИ BAACTb lipillELLIE. ИЖЕ соутк iipi»BOI€ 
6 ΟγΒΟ 1£1|(и)с(коу)пи. И lIOTOAlb ΓίρΕίζβγ- 

τεριι. w t (b) 1Нј (и)с (ко )п к πο βε Ι I λ^ιιη ιε  

W CEA\b прИКЛШЈЕ. Η СИ ЖЕ H^EiiCTH-kH- 

9 ШИИ. И Kb раСОуЖДЕНШО ПОАШСАОМК.
ΙΐρΙίχΗΤρΗ. ИБО ИСГ1ОВ-кдАНИ1£ WCTABAE- 

IIHIA рдди ΓρΊίχΟΒΚ BbIBAIETb. ИЛ\ОуЖЕ 

12 irkcTb достоино w c t aeaiat h . ΒΒΤιµε
WT(bn)llOlfAb Κ ΤΑΚΟΒΟΛΙΟγ ИСПОВ^ДАНИК.

рЕЧЕ ЖЕ II BEAHKbl ВАСИАИИ Bb IIETbAECETb 
15 iipbBill ГААв! A\HIUlbCKbl)(b Kliurb.

IAKO Н8ЖДА lECTb ИЛ\ЖЕ nOpOlfMEHO CTpO~ 
lEUIIIE TAIIIIb в(ф)жИИ. K T'hrt\b НСПОВ^- 

18 ДАТИ rpi^bl. ΤΑΚΟ БО рЕЧЕ ИЖЕ Др^ВЛЕ
ΚΑΙΟψΕ CE Kb C^TblAlb WBpiiTAIOTb CE 

ΤΒΟρεψΕ. ПИШЕТК EO Bb 1£в(а)н г (е)лИИ IA- 

21 Ko кр(0ст(|т)л1о HWAii(bii)oif испов-k-

ΑΑχογ rpi^bl CBOIE.*

* В. Мт 3,6.
1 BbCA\A, гр. καθόλου I С£ нема Р С I 2-3 д ктн Α<ογ)χοκΗκικ нема Бен. I 3-4 ркшитн С 5 иж е 
соут. у Бен. ήτοι I 7 шт(1»)] и w t (k ) Μ I 12 κκτψε. у Бен. περιττή 13 н с п о б^дан ик . у Бен. 
έξαγόρευσις I 14-15 ПЕТкДЕсетк прквки] .h a. С Μ I 15 а\н 1шес кц\е кн н г е . у Бен. των Ασκητικών 
16-17 строкник. у Бен. τήν οικονοµίαν I 17 к т клч» нема Бен. I 23 нже] кже Р М 3011 нема М 
31 Вдсилин I ум. ίζΑίιρ^ψεΗΗΗχι* у Бен. κανόνας 132 кго нема Бен. I 33 no Aikp-k. гр. κατά τήν ανα-
λογίαν
1 У пзд. Бен. ово ΓιιιιΤαΐΗ,β је под бр. 12 (стр. 109).
2 [рече АПОСТОЛ11 иж е] додато према Бен. ,.δ εϊρηκεν ό απόστολος’ Ό ”.
3 У изд. Бен. (стр. 109) овај одговор је другачији: ,,Ούδέν έτερον, [ώς] οΐµαι. ή τύ έµπαύές (ν \ 
2019 έµπαΟώς) άσπάσασΟαι".

Ebnpoc(b) .Fi.1 Что iec t k иж е [ρεπε дпо- 

24 с то ле иж е]2 Bb oycThiii шскврвнивми c e.

От(0В-кт(0. НЕ1ЦрЕЧЕННО KCTb CE. И 

ТОГО рАДИ IIHCAHHIEA\b ПОЛОЖИТИ HE A\O~ 

27 ЖЕЛ\Е. 1АКОЖЕ И BEAHKblll ВАСИЛИИ II lipO"
ЧИ1. O^pilTb ЖЕ CE ИЖЕ ЧЕДА A^y^OBbh 

IIAIA lipillEAXAETb И pACOl^AAIETb.3

30 Bblipoc(b) .21. fl 1ЕЖЕ PA^ArOA^Tb c (be)~ 

Tbl ВАСИЛИК Bb AlAAbl^b ΙζΑΠρ'ΚψΕΗΒΗχΕ 
ΙΕΓΟ. IAKO ДА BOlfAETb BE^b Бл(а)г (о )с (ло )-

33 BAEHHIA ПО ATkpt CbrptllJEHIIIO.

Οόϊοβορ. И уопштс. дакле. кажемо 
το - да је достојно децу духовну при- 
мати онима који примише од духовне 
благодати; који добшис власт нс.ниии 
и дрешити. То су најпре, наравно. 
епископи. те пото.м прсзвитери који 
од епископа за то дозволу добише. а 
од ових - они који су поузданији и за 
расуђивање помисли стручнији. јер 
исповедање бива ради опроштаја 
грехова. Ономе. пак. коме није до- 
стојно праштати. таквоме је сасвим 
узалудно исповедање. А. и Василије 
Велики рече. у педесет првој глави 
Монашких књига, да је неопходно 
онима којима је поверено устројство 
Божјих тајни да. уз то. и грехе испо- 
ведају. Јер тако су чинили. рече. у 
древио вре.ме. они којп се кају: јер у 
Јеванђељу пише да Јовану Крстите- 
љу ,.исповедаху грехе своје".*  
Питање 151. Шта је то што [рече 
апостол: ,.Онај]2 ко се усна.ма 
оскврнавио"?
Одговор. То није изречено и због 
тога не можемо писмом изложити 
како (излажу) - и Васплије Велики и 
остали. То ће пак увидети онај ко 
прима духовна чеда и расуђује 
Питање 16. А оно што говори свети 
Василије у његовим Милим запреће- 
њима - да без олагослова буде по ме- 
ри сагрешења.
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СЈт(к)ккт(к). 6ж е ЛИПЈЕНОу БК1ТИ irli-

KOrtVMf ДАИА\ДГ0 Бл(д)го(сЛо)вЛЕН1ПД Bh 

3 цр(к)к(к)ки. ρΕΚΙΙΙΕ АНДфорМ.

Khnpoc(h) .χΐ·1 И|^БрАН1ЕШЛ\Б Wt (0 ПрИ~ 

чецин им  с (бе)тмхб ддровв. Αίµε под(о)-

6 GAlETh 1ДСТИ ВК^НОШЕННГД ΙΙΟΕΚΟγρογ. рЕ- 

КШЕ дпдфороу.
(Ϊ)τ (κ)β41τ (κ ). ОБрктД1ЕЛ\В BL· ΚΗΙΙΓΑχΚ

9 с (ве)т (д)г о -^Еи’д(о)рд СИКЕШТД. тдко-

BhlllAVb СЕ ВВ^ВрДНЕНО.2

Bbnpoc(h) .ж.3 ίΐιµε п о д(о )ба 1етк прии-

12 Л\ДТИ Wt (k ) НЕИСПЛКНИВВШИХК ПОКД1Д-

НИ1Д 1>ркл\ЕНЕ. поскмрри или инд прино- 

ИЈЕННИ.
15 (ϊ)τ (β)βΊιτ (κ ). G0 οιιχκ4 НИЧТОЖЕ НЕ ρε- 

ко ше с (ве)тии ш’(т в)ци . и н е п о д(о )бд- 

•ETL· HAAUi WTErhMATH HA\h Ep"k AVEHE. H
18 ПДЧЕ ЈЕГДД ПрДВНЛНОЈЕ ^ΑΠρΐψΕΙΠΙΙΕ Бл(а)“ 

.ад, гопосллршно ПрИКЛХЛКЈТВ и исплћЦнм-

10Tb. ДфЕ ЖЕ НЕ покдрдк>тк CE Kb ^Д-
21 Пр-кцЈЕНИК». ТОГДД ПОНЕЖЕ ПО СКГр-ћшЕ- 

НИИ ΗΕΠΟΚΟρΕΗΙΙΕ II БЕСТОуДИК HAvklOTL·.

1111 ПОСКО^рД НИ ИНО ПрИНОШЕНШЕ Ιΐχκ НЕ
24 ПрИИЛХЕТВ СЕ. ДОНД-ћжЕ ΑψΕ ПОВИНОуТЕ 

с е цр(в)ков(в)нол\оу пр-кддник».

Евпр(о)с(к) .<М.5 ΠψΕ ПОД^БДИТВ ИЖЕ

27 KAHAVEHTOAUi СШСДНЕНЕ ДГ1(о)с(то)л1хСКВ11Е

ΚΙΙΗΓΚΙ \VCA\Ophi6 ПОЧИТДТИ И хрднити.

ТДКОЖЕ И с (ве)т (д)г О НИфОНТА ЖИТШЕ.

30 (»')т(к)в'кт'. Ни. П0Н1ЕЖЕ Bb ρΑΐζΛΙΙ4ΗΕΐχΐι 

AvkcT-kxb рд^врдфЕно lECTt с (ве)т (д)г о  

НИфоНТД ЖИТИК. НЕ ΠρΐΐΕχΟΛΜι КГО ГДКО
33 НЕ пр-кддно BblCTb. дп(о)с(то)лвски1Е

ОдГовор. То - да пеко буде лишсн 
даваног у Цркви благослова, одно- 
сно нафоре.
Питање 17) Да ли забрањсннма да 
се причешћују светим даровима 
доличи да једу поскуру узношења, 
односно анафору‘1
Одговор. У КњиГама светог Теодо- 
ра Сикеота налазимо да је таквима 
то забрањено.2
Питање 18\ Да ли од оних који не 
испунише време покајања трсба при- 
мати поскуре (тј. просфоре) и друга 
приношења?
Одговор. О овима4 ништа не рекоше 
свети оци, и нама није потрсбно да им 
отежавамо бреме поготово кад пра- 
вилно (тј. канонско) запрећење бла- 
гопослушно прихватају и испуњавају. 
Уколико се пак не повинују за- 
прећењу, тада, пошто по сагрешењу 
имају (тј. испољавају) непокорност и 
бестидност, ни поскура ни друго њи- 
хово приношење се неће примити све 
док се не повинују црквеном предању. 
Питање 195. Да ли треба осморе 
Апостолске књиГе6, које је написао 
Климент, читати и чувати; такође и 
Житије светог Нифонта1?
Одговор. Не. Зато што је на разним 
местима искварено Житије светоГ 
Нифонта', не примисмо га онако ка- 
ко не би предано. А Апостолске за-

1 лиикнсу] с лмшенв  (!) М: Бен. άποστερεϊσΰαι 12 бл(д)г о (с ло )вленшд нема Бен. I 3 рЕкше нема Бен. I 
АНАформј ндфорш Р; Бен. προσφοράς I 6 προσκογρογ Р С М; Бен. προσφοράν I 7 дндфороу] ндфорог 
Р 9-10 тдковшнмћ с е в^врднЕно] НЕввхврднЕно (!) Р М; Бен. τούς τοιούτους κωλυόµενους I 12 
и.'т(к) ιΐΕίκπρκιιιΐΒΐ,ιυκχκ] iik > исплвннв шихћ проскоурм P C Μ 113-14 приношЕншд] Bhiipo- 
iu eh h u (!) C ! 17 штЕГкчдти] «.'тег чд (!) C I 18 прдвилнок. rp. τό κανονικόν I 23 проско^рд Ρ С Μ I 24 
Αψε нема C I 28 почитдти] прочитдти Ρ I грднити] схрдшдти Ρ I 30 Ни] Ce (!) М: Бен. Ούχι 
; У изд. Бен. (стр. 110) ово Ишиан.е је под бр. <14>?
i ν "ЈД· ®ен' 1 следи: „άλλα και οι θείοι κανόνες τούς τοιούτους κωλύουςιν”.
} У и јд . Бсн. (стр. 111) ово uumiubc je под бр. 21 (испод основног текста).
' Ум. G) сихк, у Бси. (cip. 111): ,.Περϊ δέ τού µή προσδιχεσΟαι τούτων πάντων των µήπω πληρωσάντων τόν τής µετάνοιας 
θρόνον τας προσφοράς και είλλας προσαγωγάς".

> и  јд . Бен. (ετ ρ 111) ово питање је под бр. < 18> у осиовном тексту.
Осморе Аиоапо.кке књиГе у лшсрагурн су позиате као Апчсшолскеуспшнове или запопести. Написане су у Сирнји. најве- 
роватниЈе у Airnioxiiju. крајем IV и:ш почетком V в.. а иа основу апостолског предања и списа који су састављани п проиш- 
ринани од II в. ге чиис нслики ιύοριιιικ. У X. кн.ши су Аччстч.ика ирини.ш. где сс у послсди.ем - 85. правилу ЛпосЕВолгке ус- 
i«dnu;e пршшсују Климеиту. НепоЈиатоје на ког Клименга се тоодноси -да лн на римског епискола Климента (мученичкн 
лострадао \ почегку II в ). ради всћег ауторите га. или на иеког другог Климента m прних векова хришћанства. какав је био 

260 нпр. Климент. iipciHiiicp Александријске цркве. чувснн учитељ и писац с краја II и почетка III в. У 2. правилу Трулског 
саоора (691) оисн»ене су као исквареш. тј. нсправославнс, ј6о г  чега су тбачене из броја канонских књша.



ЖЕ ^дпов-кди КЛИЛ\ЕНТОЛ\к c iih c aiik iie . 

под(о)г>д|£Тк чисти iih ιιε пр-кдћ кскл\и. 

3 ΛΜΙΟΓυχι» рдди 11ЕЛ\О1|ЈИИ. рЕКИЈЕ НЕрД-

7,оул\шд.
Вкпр<0)с(к) .К.1 Под(о)пД1ЕТи ΛΙ прдк- 

6 ИЛМ MWAIIA ПОСТНИКД ПрДВИТИ2 ΙΐΊίΚΕΙΙΕ.

5 Λΐ нема С I 6 прдвнти ιιΐκωκ. у изд. Бен. κανονίζειν τούς άσΟενεστέρους ή [και] πάντας: 16 
ккпрошениклм»] лрошЕннкмк Ρ I 18 Бкпрос(к)] Β (!) Μ I 22-23 w t h ae... стрдноу. у Бен. άπά- 
ραντος εις αλλοδαπήν χώραν I 26 три] .г. Ρ С: ум. три. τρία CS 1795, РП τρεις, у Бен. έπτα 33 
τ α] тв орт.-јез. црта Μ
1 У изд. Бен. (стр. 110) ово питање је под бр. 15 у основном тексту.
2 Овдс гл. прдвнтн (гр. κανονίζειν) значп подврГавати запрећен,у (епнтимији).
3 Овај одговор сс умногоме разлпкује од гр. у изд. Бен.: ,,Έπεκράτησεν νυν ή συνήθεια δια του 
βιβλίου τούτου κανονίζεσΟαι τούς πολλούς, πλήν οί έν γνώσει οντες τού καλού και σφαλλόµενοι 
δια τής κανονικής [έπ]ορύωύήσονται [καϊ µεγάλης] βίβλου".
4 Никита, митрополит ираклијски (οκο 1030-1110. године), а не средина X111 в. како преноси 
РП, 5. сгр. 441, нап. 1.
5 Константин, епископ памфилски живео је у XII в.
6 У CS 1795, л. 378β, РП. 5, стр. 441. ово пиГиинч· је, у односу на оно у Бен. (стр. 72). краће. док 
је одговор који следи истоветан.

(ΰτ(ΐι)κΊίτ(κ). ТАКОВД1Д прдвилд. λµ ιο γο ιε  

С^ОЖДЕ|нШЕ Г1рИ1ЕЛ\ШЕ ΛΙΗΟΓΈ1 ПОГ8БИШЕ. 

9 ткмв иж е вк ρΑτ^ογΛ\Ίι досрд СОуЦЈЕ. и
WT(b) Т0ГО СВГр'кшА1ОЦЈЕ ДД ИСПрДВЕТЕ 

СЕ.3

12 И СНИ Цр(и)кОв(к)ц|111Е ГЛДВМ СКОНЧДШЕ 

СЕ. ε λ(α)γ(ο )α(10τ η ιο  хр(и)стовок».

,ΐίϊΐ. СЗт(0Е'ктИ Пр^БЛ^ЖЕНДГО л\и- 

15 трополитд ИрАКДИККДГО IIHKIIThl? πρ-k-

ДЛОЖЕНМЛХк ΙΕΛλΟγ BKlipOUJEHHIEAlk. Шт(к)
КОСТДНТИНД 1Еп(и)с(коу)пД ПДЛ\кфИЛ'СКД.5 

18 Екпрос(к). Вл(д)д(к|)ко мои c(be)t b iii

д(’к)в(и)цд. жккдгд вк^етб л\8ж д ^дко -

Ν’ΙΙΜΛΜι БрДКОМк. НД НЕЛ1ЖЕ И Л\Ол(и)" 

21 TB11I кУБроучЕншд створишЕ с е и в-кнчд-

III1IE GKICTL·. II ΠΟΤΟΛΜι rtlOlf/Kb \иТИДЕ нд
ΙΙΗΟγ. стрдноу. И ТДЛ10 ПрИКТћ СЕБ-к 

24 НДЛОЖНИЦО^. 1ДКОЖЕ д(-к)в(и)цД рЕЧЕ. II

ТД 1УЖ11ДЛ1ЕТк лхоужшд пришкствшд
Л’ктд три. СИ н(ш)н1Д ПО НОуЖД! ИЦЈЕТк 

27 Ι1ΟΙΕΤΙΙ дроугдго моужд. II того. рдди
Ηψογ рдг4др1| |шЕНИ1Д шт(к) ΤΒΟΙΕΙΕ с (ве)- 

тости.6
30 СОт(0В-кт(0. Тдковши OlfBO w t (0 нд- 

ЛОЖНИЦЕ ДД шт(к)стоупитк. Wt (0 ж е- 

HKI ЖЕ CB01EIE ДД НЕ рД^ЛО^ЧИТк CE. IIL II

33 тд Кк ΑρογίΌΛΥογ врдкоу ДД н е прнде- 

повести. које је написао Кли.мент 
треба читати. а;ш не пред свима због 
слабости многих, односно нсразу.ме- 
вања.
Питање 20''. Треба лл иравилима Јо- 
вана Постника правити- неке?
Одговор. Таква правила. која много 
снисхођење попри.мивши, многе по- 
губише; стога. они који су у сазнању 
добра. грешећи, и од тога да се ис- 
праве.3
И овс црквенс главе завршишс се 
благодаћу Христовом.
58 Одговори преблансеног митроПо- 
лита ираклијскоГ Никите4 на Гшта- 
ња постављена му од (стране) Кон- 
стантина, епископа пимфилскоГ'. 
Питање. Владико мој свети. нека де- 
вица узе мужа законитим ораком. на 
ком (браку) се и молитве обручења 
обавише и би венчање. Муж. потом, 
отпде на другу страну и тамо, како 
рече девица, узе ссби наложницу, а 
она три године чека долазак мужа. 
Ова сада. по нужди, тражи да се уда 
за другог мужа. па ради тога тражи 
раздрешење од твоје светости6.

ОдГовор. Такав. дакле, од наложни- 
це да одступи. а од жсне своје да се не 
разлучп: али и та у други брак да не 
ступи. јер слободна је. како рече апо-



ΤΙ». СКОБ0Д11А Б0 lECTh 1ДК0ЖЕ рЕЧЕ Απ(θ)~ 

с(то)лк ΟγΛνκρίηογ ΜΜρΚΕΒΙ ΐεΐε. ЖИВфу 

3 ЖЕ (ογψογ НККАКОЖЕ.
Bhllp(o)c(h). И КЦЈЕ II СЕГО ВкПрдШАК». 

д('к)к(»«>ЦА ΙΙ'ΗκΑΙΛ IlOIETb Л\О\,'ЖА. II 

6 GKIUIE А\Ол(и)тВМ WSpCVMEHHta И Β^ΙΓΜΑ"

ΙΙΙΙΙΕ ΒΑζΕ СЕВК8ПЛЕНИ1А. И П0Т0Л\1» ПАДЕ 

СЕ ЖЕ11И\к Ck СВСЧЕК· Thl|IEK> II СТВОрИ К> 
9 чр^вдтоу.1 Ιίψογ рАЗДр^ШИТ! I! СЕ.

1 чр-квдтд жена је она која затрудни, односно остапе у другом апању.
- Ово читање и одговор који слсди краћи су y C.S 1795, РП.

(Ут(к)в-ћт(к). 0 ски Biiwk и пр-кждЕ 

и,т(к)в’ктк ΑΑχΟΛΜ» б(о )г о лк >би к > тво- 

12 ΙΕΛ\θγ. 11ИСАНИ№А\к ВКПрОШЕНИК Шт(к)

СЕСТрИЧНЦЈА ТВОИГО IIWAHA ПрНКЛХШЕ. И 
1|(к|)н1А Пр-кдЛЕЖЕЦЈЕК HAA\k WT^B-fc- 

15 ЦЈДКЛи». IAKO Л\е>1'Жк СВОК> ЖЕНОу им-к-
ТИ ПрОЦИНк Боудгтк. Wt (|») ΤΒψΕ ЖЕ ДА 

ОуДАЛНТВ СЕ ^ЛАГО рАДк1 WBkI4AIA. ДА НЕ 
18 Г1ДКМ ТОК> ΠρΗΒΛ^4Ε|ΐ1Ε БОуДЕТк.

Bklip(o)c(k).2 ЖЕНА lltKAIA ВДОВА. Д-ћ- 

тицЈк рождкши ПрИДЕ Вк ДОАХЕ πρείζ- 
21 ΒγτερΑ ц-ккокго гл(дгол)к>џии кмоу 

твои tfCTb д^тицљ. кгожг и повркжг 

в ΑΟΜογ πρε^ΒγτεροΒ-k. жгнд жг πογψ- 

24 ειίΑ BbicTh дд гдвитк Βεψι». πρε^εγτερογ 
α’τ(κ)Λ\ΐτΑκ>ψογ ce. w h o h  же нгдооулх- 

"tlOTH (!) 1АВИТИ. 4εΛ\Μ(· ПОд(о)бД№Тк 

27 вмти. 1идо0^л\4ник> εογψογ w iabaeh h h  

д^ла . дд створитк клгтвоу жгнд и в-к- 

Α©γ πριΐΜΛ\ετκ вк своклм» ετεπειιπ πρετζ- 
30 βγτερι». и ιιε ткожг гл(дгол)к>тк н-кции 

ίΑκο тд πογψειπιµΑ кстк. и да рд^др-к- 

шит’ се и се ^Асто^плгншглхк твоилм» 
33 ΙΑΚΟ рАБк ТВОИ ПИСА^к.

‘ V. 1. Кор 7. 39; Р.м 7. 2-3.

стол. кад њен муж умре, а док је жив 
- нипошто*.

Питање. И ово још питам: Нека де- 
вица узе мужа и бише молитве обру- 
чења и венчања, без спајања. А по- 
том паде њен жених са својом таш- 
том ii створи ју чревату.1 Тражим да 
се и то раздреши.
Одговор. О овој кривици и ранијс да- 
досмо одговор твоме богољубл,у. до- 
бивши писано питање од твог се- 
стрића Јована. И сада на предложено 
нам (питање) одговарам - да се му- 
жу. који има своју жену, опрости, а 
од таште да се удаљи због рђаве на- 
вике, како не би том опет био при- 
вучен.
Питање2. Жена нека удова. родивши 
дете, дође у дом неког презвитера, 
говорећи му: „Дете је твоје”, које и 
баци у презвитеров дом. Жена пак би 
пуштена да ствар докаже. Презвитер 
је оповргавао, а она се нашла у недо- 
умици да дело докаже. Шта треба да 
се догоди? Код постојања недоумице 
да се дело докаже, жена да положи 
заклетву, а презвитер да у свом 
степену (чину) прими невољу; и та да 
није, како неки говоре, пуштеница. 
Нека се и то раздреши твојим поима- 
њем. Писах као раб твој.

4 И... вкпрАШАК» нема CS 1795. Бен.. РП; в. Бен. стр. 72, нап. 2 I 8 с е ж ених ·», у Бен. ό ταύτης άνήρ, 
a y Sin. 1795. ΡΠ ό άνήρ I 9 Μψογ... c e. y CS 1795, ΡΓΊ Τι δει ποιεϊν; Бен. нема I 10 вшсћ. ΰποΰέσεως 
CS4795. Бен. ! 12-13 писдннкли»... приклиш нема CS 1795, РП; Бен. има: έγγραφον έρώτησιν διά 
του άνεψιοΰ σου <Ίωάννου> δεξάµενοι 112 ввпрошЕник] ввпрошЕниклм» С119 Жена ιιΙκαια. Γυνή 
τις Бен.. a y CS 1795, ΡΠ Εάν τις γυνή I вдовд] «ј-довд Р С Μ I 25-26 недоо^лч^Јоти (!)] 
H£AoovA\1iwt|iK Р С Μ. άπορούσης Бен. I 26 ιαβη τ η ] ивити с е Р I 31 тд] тв орт.-јез. црта М
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□т(|1)ккт11. Γρΐχοκιιιι со^ди. ιιε w k ae- 

ε ε τ αη η ιε µ β ни клетко к » pay^piuuiOTb 
c e. ilii γλ (αγο λ )βι св^д-ктглк ιιεπορο- 

ΜΙΙΙιΐχΐι ΚΛΕΤΚΟ1Ο ΟγκΐρΑΙΟψΗχΒ. ЈАВЛ1Д- 

lETb CE Д'клО. БЛОуДНИЦЕ ЖЕ НИКАКОЖЕ IIЕ 

ПОСЛОуШАТН. Illi WCTAEHTH ПрЕ^ВуТЕрА 
B11 в(о)жш соуд!. И T11 створитк AlbCTh 

ввскор-к.Ц
iiliHp(o)c(b). С(ве)т Б1И Л\ОИ вл(д)д(11|)- 

КО. ПОд(о )бА1ЕТВ ЛИ HECKHMHHKOf1 ПрЕг4" 

εγτερογ постр^џи дроугдго и створити 

бели каг о скимникд.1 2 или ни. прошо^ и 

СЕЛ\Оу Wt (|i) BACb рД^Др^ШЕНИГД.

1 ΓρΊιχοΒΜΗ соуди, гр. Τά εγκληµατικά I 3-4 ΝΕΠοροΜίιυιιχκ СЕ-кд-ктЕлк инв. С I 4-5 мвлгактк с е 
д-кло (једн.), гр. άποδείκνυνται (мн. - односи се на кривице) I 6 прцвгтЕрд] прердвк (!) С. 
npipABhiio (!) М, гр. ό ίερεύζ 111 пострицт ΜI 15 o v eo  нема Μ I 18 кциЈ кц ј е и  Р С М 1лО с (ее)теп  
мнишћСкииЈ MHHUibCKbiii c (ee)t w h  iih b. СI 31-32 c (be)t (h t e)a iiCk k iiix , y V 1167 τά αρχιερατικά
1 iiECKHAiiiHKb (нескимтк или несхимник) је лице које није добило монитку схиму (од гр. τό 
σχήµα), односно монатки образ. што he рећи - монатки лик. »з г .н ч/ п о  одећи.
2 веаи ки CKHAMiHKb (великосх1итик) је. за разлику од милосхимнчки. лице са већим монашким 
заветом у подвизању.
3 υνπρΑΙζΗ (гр. τό σχήµα) може бити мчли образ (мала схи.ма) или ве.шки обрчз (велика схима); 
одражава лик. односно спољни изглед по монашкој одећи.
4 ε Ίϊλ ’ιιιι је мирјанин, односно мирско или световно .тце које под одрсђеним условима, може 
постати сиешшено лице примањем монашког образи или рукоположење.н.
5 То је 2. прав. Сабора у храму Свете Софије у Цариграду. одржаног 879'880. године, који је Н. 
Милаш насловио: „Свети десетн помјесни сабор цариградски".
6 Одавде ce y V 1167, л. 24α наставља текст (в. напред стр. 254. нап. 4).

ίΰτ(1ι)Β4ίτ(0. 6Г0ЖЕ НЕ HA\ATb КТО НЕ 

Л\ОЖЕТ11 дроугол\оу ДДТИ. ΛΙΑΛΑΓΟ О^БО 
шврд^д3 ΠρΕ^ΒγΤΕρίι. ΚΑΚΟ ВВДДСТВ КО“ 

Λ\θγ EEAHKbl WBpA^b.
ablip(o)c(b). И ΙΕψΕ CEAlOlf ПрОШО^ рд^~ 

Др-кшЕНИГА. ΑψΕ npE^BlfTEpb Б^ЛЦВ4 

HAxiiBb ЖЕНОу Bb ЖИТИИ. И nOTOAVb ΒΟγ- 

ДЕТК ΛΜΙΙΐχΒ И BEAUKbl CKHAAHHKb. ПО~ 
д(о )бА1ЕТВ ЛИ ΙΕΛλΟγ слоужнти. или Αψε 

н е илгквв ж енв ! бо \(детв ΜΗΐιχκ η γιο - 

τ ο λ \β πρε^ΒγτερΒ. и πο τ ο λ ιβ постри- 

ЖЕТ11 CE Bb BEAHKblH WBpA^b. рЕКШЕ Bb 
СК1Л\Оу. ПОд(о )бА1ЕТ AH ΙΕΜΟγ сло^жнти. 

л\(о)лк> CE H W CEAAb.

С3т0в-ктв. Ο ιεπ(Η)£(κογ)ηΐχΒ прдви- 

ЛО И^ЛОЖЕНО №CTb.5 ДД 1ЕГДД ΒΒίζΛΧΟγΤΒ 

HA CE6 c (be)t KII MHIILUbCKblH WSpA^b. K 

τοΛ\ογ n e д^нствоучотв c (be)t (h t e)ak- 

CKblHXb. I Hb WCTABAIAlOTb Кп(и)с(кох)- 

ΠΗ1Ο IAKO CB0IE10 ΒΟΛΕΙΟ Bb BbiCOTbl AVk“

Ooioaop. Кривнце ce не раздрешава- 
jy клеветом, ни заклетвом. него се 
дело доказује речи.ма нелорочних 
сведока који заклетвом уверавају. 
Блудницу пак никако нс послушати. 
али презвитера оставити Божјем су- 
ду и тај ће убрзо створити одмазду.

Питање. Светн мој владико. да ;ш је 
долнчно, или није. да нескимиик- 
презвитер постриже (замонаши) 
другог и створи великог скимника?2 
Молим и за то раздрешење од вас.
Одговор. Оно што неко нема друго- 
ме не може дати. Како. дакле, през- 
витер малог образа3 (тј. схи.ме) може 
некоме дати велики образ?
Питање. И још. уз то. молим за раз- 
дрешење. Ако мирскн4 презвитер 
има у животу жену. а потом постане 
монах h  велики скимник - доличи ли 
њему да служи?: или ако. немајући 
жену, постане монах и потом презви- 
тер. те се потом постриже у велики 
образ, односно у скиму - доличи ли 
њему да служи''! И за то молим.

Одговор'. О епископима је изложено 
правило5 да онда када узму на себе6 
свети монатки образ. више не дејст- 
вују у светитљским (тј. епископским) 
радњама. него остављају епископију 
зато што својом вољом. уместо узви- 
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сто c (be)t (h t e)aec t ba слгкр-кншд w b- 

рд<к ΙΙΙζΒΟΛΙΙΙΙΙΕ. прцкутером ЖЕ WBA4E 

ογετΑΒΕ дркжитЕ СЕ. ве мондстмри ογ- 

κο КЕ НЕМЖЕ ПОСТрНГОШЕ CE СЛОХЖИТИ. 
инкдк ЖЕ НИКАКОЖЕ.
lihlip(o)c(h). Ов CHAUI II СЕГО ВКПрДШД1О. 

κΙκοΜογ ΜΗΐχογ Εογψογ и πρεχΒγτΕρογ. 
ПОд(о )бД1ЕТ ЛН и’(тк)\0ДИТН НА стрдноу 

II постригдтн ИНОГО Λ\ΚΙΐχΑ. НЕ СОуфЕЛ\К 
II ДрОуГЕ1Л\К Λ\ΗΙΐχθΛ\Κ ΠΟΕΛ^ΑΟγίΟψΗΜΒ 

ΚΛλΟγ.
(Ϊ)τ(0κ4τ’. Прдвило πο βε λ ϊβαιε τ ε  ве[с ] 

СВ-кд-ктЕЛКСТВД НИКОГО ЖЕ н е постр^- 

ψιι. Αψε ли ιιςβρ^ψΗ постригЕшдго. д 

КЖЕ ПОСЛ-кдОВДТИ \0ΤΕψΕΛ\0γ nOCTpi- 

ψΙΙ КОГО II ΑρογΓΚΙΛΧΒ ΛΜΗΐχΟΛΙΚ. w 

ΤΟΛ\Ε НИЧТОЖЕ HH АХДАЕ1 НЕ ПИСДНО 

IECTB. WBA4E ЖЕ НОуЖДД ИСТЕ КЖЕ СТВО" 

рити И ДроуГК1Л\Е приити ΒΕΙΒΑΙΟψΑΓΟ 
рдди потолхв рдспр^нигд. ДЦЈЕ вв исти- 

Μογ БВ1СТЕ ПОСТри||жЕНИ№. ДЦЈЕ ЛИ НЕ 

БЕ1СТЕ. В^кдк БО ΙΙ^ΚΕΙΙΕ ΗΕΕΛθγχθΛ\Ε. NE 

ИСККШЕНИИМЕ HABBIKE. МКО И ПОСТрИ" 
ГКШЕ СЕ Ц!т(в)врВГОШЕ СЕ ПОСТр1ЖЕНИГД. 

[и]1 1ДКО Л\ИрЕСЦИИ ЧЛОВ^Ц! пр^вмвд- 

Δχογ. Η НЕ Б-k КТО WBAH4AK ΗχΕ.

1 [и] додато према V 1167 - καϊ.

Ввпрос(в). ΠψΕ д-ктицљ Α(θγ)χθΒΗΕΙΗ 

н-ккокго ΛΜΙΜχΑ ΒΕΟχΟψΕΤΕ ΠΟΕΤρ±ψΗ 

СЕ. ПОд(о )бД1ЕТ ЛИ Wt (e) ИНОГО ΜΝΗχΑ 

постр-кџи СЕ ΙΕΛΛΟγ. ΒΕξ Β^Α^ΙΙΗΙΑ α (©υ )~ 

ХОВНДГО СВОКГО w (t e)||A. И ΑψΕ ΒΟγΑΕΤΕ 

ПОСТрИГА1£И ИГО ΠρΚζΒγΤΕρΕ Wt (e) ИНОГО 

пр-кд-клд ΒΕ'χΕ BCAKOIE НОуЖДЕ.

шености светитељства, образ смер- 
ности изабраше. А за презвитере се 
ипак држи успшв - да служе у мана- 
стиру у којем се постриГоше:, другде 
пак никако.
Питање. Уз то питам и ово: Да ли 
неком ко је монах и презвитер (тј. је- 
ромонах) доличи да одлази на страну 
и постриже другог монаха кад не по- 
стоје и други монаси који му следе?

Одговор. Правило прописује да се без 
засведочења нико не постриже; ако 
ли (се деси), постриженога (тј. замона- 
шенога) изврГнути. А то - да ономе 
ко некога хоће да постриже следе и 
други монаси, о томе пак ништа нигде 
није записано. Међутим. нужно је 
омогућити да и други дођу радн на- 
стале потом распре (о томе) да ли је 
уистину био постриг, или није био. 
Јер знам неке који не по чувењу него 
искуствено, сазнавши да се и постри- 
жени одрекоше пострижења. [и]1 пре- 
биваху као мирски људи. и не беше 
неко ко би их разобличио.
Питање. Ако духовно чедо неког 
монаха усхтедне да се постриже, да 
ли му доликује да се од другог мона- 
ха постриже, без знања свог духов- 
ног оца, и ако презвитер из другог 
предела, који га постриже, буде без 
икакве нужде?

1 с (ве)т (н те)лес ткд , у V 1167 της άρχιερωσύνης 12 »цео леше Р СМ, у V 1167 έλόµενοι 13 оустдвЕ. 
τύπος V 1167 I 7 и ιιρεζΒΗΤΕρογ «ογψογ инв. Р I 8 <и(тк)ходити конј. према Р С Μ I нд ττρΛίιογ, 
εις χώρας V П67 19 и] или Μ 110 и нема Р Μ. V 1167 110 дроугомк Р Μ113 св кд^тЕЛЕСтвд, у V 
1167 αναδοχής I 14 дц ј е ли , у V 1167 ή I 16 ΜίικχοΜΕ и дроугомћ инв. Р I 16-17 ш томк нема V 
1167 I 18 ж е нема С Μ, V 1167 има - δέ I 20 рдспр^нша, у V 1167 αµφιβολίας I дци] дц ј е и М. у V 
1167 είτε 24 и'т(Е)врвгнш£ « Р I 28 миркстии чло в(е)ци , у V 1167 λαϊκοί I 28-29 пострнцЈИ с е 
Μ I 33 ир^д-клд. у V 1667 ένορίας
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(Ут(в)в-кт(в). 0 χοτΕψΗ/νν α nocrpi- 

1|1ΙΙ. Bp'liA\E Bb lipABHrti OVCTABAEIIO 

lECTb. ПО IIEMhzKE ПОСТрИЖЕПЖЕ BbIBAIETb. 
IlliCTb ЖЕ ИОуЖДА ПрИТИ И ΑΟγχΟΒΚΟ- 

Λ\θγ ΙΕΓΟ ш(т0ЦОу. И ΑψΕ И ΙΙΕ ТОГО 

пр’кдклд БОуДЕТВ. IlOCTpITAIEH. WBpi- 

t aiea i бо и w t (0 с (ве)тмхв λµ ιο γβι h a 

чоужд-ки стрдн^ и пр-к^л многн ripi- 

Д’клВ1 с (ве)т Н1И WBpA^b ПрШЕЛ\'ШЕ. И 1111 

I Cb 1ЕДИН'кл\ ЖЕ αΐχΐϊ НЕ GbICTh НИ д(оу)- 

χΟΒΗΒΙΙΙ Wt (0UL·.

Bbiipoc. Ηΐκτο χΟΤΕ EbITH πρεχΕγτΕρκ. 
Kb Α(θγ)χθΒ1ΙΟΛ\θγ ΙΕΓΟ w (t k )u o i( и с по - 

вкДАНШЕ створи CBOHXb д(оу)шЕВМЉ|- 

Ιΐχκ Cbrp-кшЕНИН. И HOTOAlb СЕГО д(оу)- 

χΟΒΙΙΒΙΙΙ Wt (0LJL· ПрИШћДћ СВ-кд-ктЕЛК- 

СТВОВА ДОСТОИНОу BbITH Α(θγ)χθΒΗΟΛ\θγ 

ΙΕΓΟ ЧЕДОу ПОСТАВИТИ СЕ ПрЕ^ВуТ£рОЛ\к. 
1ЕЖЕ И EblC^Tb). вр-кмЕНИ ЖЕ МИН0\рВШ8 

llAKbl пристоупи HOCTABAEHbl Kb Α(θγ)“ 

χοΒΐιθΛ\ογ ΕΒΟίΕΜογ \у(т0цо\|· γλ(αγο λ)ε . 

w(Tb)4E '4ABblTAHBb BbIXb 1ЦрЕЦЈИ ТЕВ"к 

II ΑρογΓΟΙΕ Пр^Гр-кшЕНШЕ. 1ЕЖЕ И Bb^EpA" 

ШАШЕ CEAlOlf EbITH BpE^BipTEpOAlb. BbfipA- 
ША10 H W CEA\b ΠΟα(ο )βΑΙ£ΤΈ AH lEAXOlf 

слоужити. нлн ни.
©τ (0β4τ (0. ИЖЕ Iip-кжДЕ OlfAAAb4ABb 

Bb^BpAHtAioi|JEiE ΐΕΛ\ογ прНкгркшени 1€. и 

СЕГО рАДИ HOCTABAEHb EbIBb ΠρΕ^ΒγΤΕ" 

pOA\b. ПО СИХ’ЖЕ HO^HAHb EbIBb. ДА И%~ 

ВрКЖЕТК CE. Η NHKAIA ЖЕ Ι£Λ\θγ HOAb^A 
wT(b) бмЦвшаг о Bb нЕв-кд-книи no- 

СТАВЛЕНИГД.

Одговор. O ономе који xohe да се по- 
стриже (тј. замонаши) време је при- 
вилима одређено. после којег бива 
пострижеже. Није пак нужно да дођс 
и његов духовии отац. ако и не буде 
из тог предеда онај који постриже. 
Јср налазимо да и од светих многи на 
туђој страни (тј. области) и многи 
изван предела свети образ примишс. 
а ни са једним пак од тих није био 
духовни отац.
Питање'. Нско. хотећи да буде през- 
витер. исповеди његовом духовном 
оцу своја душевна сагрешења. И по- 
том духовни отац тога. дошав. посве- 
дочи да је његово духовно чедо до- 
стојно да се постави (тј. рукополо- 
жи) за презвитера. што се и збило. 
Пошто је протекло (неко) време, 
опет постављени приступи свом 
духовном оцу. говорећи: ..Оче, био 
сам забораван да теби изрекнем и 
друго прегрешење". које је овоме и 
забрањивало да буде презвитер. И за 
то пптам - да ли овоме приличи да 
служи илп не?
Одговор: Онај који је раније npehy- 
тао прегрешењс што му је забрањи- 
вало. и због тога био постављен за 
презвитера. а потом. поставши са- 
знан (тј. обелодањен) - да се извргне 
и никаква му корист није од изврше- 
ног, у незнању. постављења.

10] И С I χοτίψιίΑΐ c e. у V 1167 του µέλλοντος I 1-2 постриџн « Μ I 2 вк] ογ М оустдвАено. 
ώρισται V 1167 I 14 створн нема Μ. V 1167 има - έποιήσατο I 14-15 д(а()шев1>11мн\-к. ψυχικών V 
1167; Бен. нема 117-18 достонноу... прцвутсролкк. у V 1167 άξιον είναι τΰν αύτου πνευµατικόν 
πάϊδα ίερατεύειν, а у Бен. αυτόν άςιον είναι του ΐερατεΰειν 18 npt^evTEpEAib Μ 24 γ,µ τ η  
ιιρΕ’<Βγτ£ροΑ\κ, γενέσΟαι ϊερεΰς V 1167. а у Бен. ίερατεύειν 125 п о д(о )бдкт к λ η . δει V 1167, a y Бен. 
ει δύναται 127 пр-кжде] нр кже СI 30 по'<нднк bk ibk . y V 1167 προσαχόείς. а у Бен. προαχΟέις
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Ekiipoc(h).1 Женд н*ћкд|д  вдовд. ΗΛ\ογ- 

ЦЈНИ приснс^кг сестрк НЛ\Е11ЕЛ\Б м(д)- 

3 рик». НЖЕ родн ДКД ДКД (!) д4тИ1|1Д

1 кдокд] оудовд Р С Μ I 1-2 ΗΜογψκ Μ I 2 присно^чо сестрк, гр. αύταδέλφην I имен еме нема V 
1167. Бен. I 3 двд (!) поновљено грешком писара I 4 мм ј -ж ес ке ιιο λ ε , άρρενας V 1167, Бен. I 
бмс те] и БК1СТБ Р I кксприклм1ицд άνάδοχος V 1167, Бен. I 7 бдо вице] оудовицЕ Р С Μ I 13 
СЕчстдти. συναρµώσαι V 1167. Бен. I 16 тои] το Р, τογ С Μ I HMdiBUicrtf Р С Μ I 17 л\о \(Жес кб] 
КитрОЧЕ моужкскк Р С Μ I 18 НЕК>] НЕГО Р I НДОХЧЕНД] ΗΑ0χ4ΕΗΑ ЖЕ Р I 23 1ЦВЕДЕТЕ] ΙΙίζΒΕρΕΤΕ С, у 
V 1167 διεξάγη I 26 сшти кмо^ инв. С 126-27 н е уус о хж ддтк  Μ 128 и нема Р С М
! У изд. Бен. (стр. 209) ово питање и одговор су засебни и имају заглавље: „Ερωτήσεις 
άποσταλεΐσαι παρά Κωνσταντίνου επισκόπου πρός τον µακαριώτατον µητροπολίτην ' Ηράκλειας 
κύριον Νικήταν, και άπόκρησις του αύτοΰ άρχιερέως ώφέληµος**.
2 Β. напред стр. 150. нап. 3.
’ Овим ce у V 1167 (л. 24β) завршавају питања и одговори.
4 За ово последње питање и ча одговор који следи нисам нашао гр. изворник.

МС^ЖћСКК ΙΙΟΛΕ. БЕКТЕ вксприжмницд 
WT^e) с(ке)т (д)г О Кр(0ЦЈЕНН1Д KOCTAN-

6 тиноу ΒΟΗΝΟγ. ПОКОуШДМТЕ СЕ оуво СЕС" 
трд ВДОВИЦЕ л\(д)ршд покти ^д кдино- 

ГО Wt (e) с (е|)нОВВ (ΒΟΗχΕ ДЕЦЈЕрЕ

9 КОСТДНТННОВОХ-
Κ)τ (ε )β^τ (ε ). Не ВЕ^БрДНЈДЈЕТЕ СЕ м(д)“ 

рии ДКЦЈЕрБ КОСТДНТИНОВОу*  1ЕГОЖЕ СЕС" 
12 трд кк w t (e) с (ве)т (д)г о Κρ(κ)ψΕΗΗΜ

ВЕСПрИКТЕ, СЕ1НОВИ CBOKMMf СЕЧЕТДТИ II 

БЕ1ТИ ΤΑΚΟΒΟΜΟγ СЛОЖЕНИК»,
15 Bhnp(o)c(h). ИНЕ κΐκτο ПОИТВ ЖЕНО^ 

Βτορογκ». и тои илтквши прквдго лхоу- 

ЖД. роднстд ЖЕ сига Л\<М[ЖЕСКЕ ΠΟΛΕ.
18 ДОБр-k НДКД^ДНД w t (e) н ек > и ндоучЕнд 

БОЖЕСТВНЕЈИЛКЕ И Св(е)цЈЕНК1Л\Е КНЦ-

ГДЛ\Е. ИЦЈЕТЕ OV(EO ТДКОВЕ1И WTpOKE ДД 

21 EOIfAETh ПрЕ^ВуТЕрБ.
€0τ (ε )β1τ (ε ). Иж е w t (e) дво ж е|н еце .

ИЛИ Wt (e) ТрЕЖЕНЦЕ. ИЛИ Wt (e) Л\НО" 

24 ΓΕίχΕ БрДКОВЕ рОДИВЕЈИ СЕ. ДЦЈЕ CBOIE ЖИ~
ΤΙΠΕ ДОБр-fc 1ЦВЕДЕТЕ. НЕ ВЕ^БрДНИТ’ СЕ 

Ил\оу БЕ1ТИ ΠρεχΒγΤΕρΟΜΚ. НЕ МС<М(Ж- 
27 ДД1ЕТЕ БО СЕ рОДИТЕЛК» рАДИ.3

Buip(o)c(0.4 ПрИЧЕТНИКЕ н-ћкто и кн и - 

гохрднитЕлк c ei цр(е)ко в(е)п еј и . ндп и- 

30 СДНД1Д О^БО ВЕ χΑρ’ΤΜΙΛχΕ ЦЈПрДВДДНИГД
ЦР(е)к (е)вЕЛ\О«1£. тди  пр-кписдвЕ. Αρογ- 

ГД1Д ЖЕ ВЕСЛ\Д ΒΕίζΕΤΕ. С£ ЖЕ СТВОрИВЕ 
33 χΟψΕΤΕ ГДКОЖЕ ПОд(о )еНО IECTE НД Ир(е)~

Питан>е{\ Жена пека удова, која је 
имала присну1 2 (тј. рођсну) сестру, по 
имену - Марију, која роди два детста 
мушког пола, постадс кума на свс- 
том крштењу војнику Константину. 
Сестра удовице, Марија, покушала јс 
да за једнога од својих синова узме 
Константинову кћер?

Одговор: Не забрањује се Марији да 
кћер Константинову, кога је њена се- 
стра на светом крштењу окумила, 
споји (браком) са својим сином, те 
такав договор нека се збуде.
Питање·. Други неко узе другу жену, 
а та је имала првог мужа. Ови 
родише мушко дете, добро од њих 
васпитано и научено божаственим и 
свештеним књигама. Такво. дакле, 
дете тражи да буде презвитер?

Одговор: Онај ко је рођен од двобра- 
чника, или од тробрачника, или од 
многих бракова, уколико свој живот 
добро проводи, не забрањује му се да 
буде презвитер, јер се не осуђује због 
родитеља3.
Питање\ Неко ко је свештеник и 
књигохранитељ (тј. чувар књига), 
написана на хартијама правила моје 
цркве, дакле, тајно преписа, а друга 
сасвим узе. Учинивши пак то хоће, 
као оправдано, да на цркви мојој има
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KOBb AVOIO ΙΙΛλΙίΤΗ ΙΐΊίΜΤΟ. шкогдд оуво 

ИСГ1ОВ'кдД1£ К 1гккИЛ№ СВГркшЕНИК. WKO- 

3 гдд ж е ни1. ιιροιιιογ ογιιο рдедр^шЕним
(HAU» EC'krt\L вл(д)д(ш)ко мо и с (ее)тми

НДПИСДНОМЕ pA^Ap-liUlEtlHIEMh с (ве)т ММ1Е 

6 TBOIEIE.
С3т(в)в'кт(в). КНИГОХРДНИТЕЛВ и при-

ЧЕТНИКЕ Цр(0к(к)вЕ TBOIEIE. ДЦЈЕ ВДрИЛВ 

9 IECTB пр^кд’ н-ккими испов-кд-кти 1ДКО

ΒΒίζΕΤΒ кипрдвдднигд цр(к)ков1шд. Αρογ- 

гдЦгд ж е и пр-кписдлв. п о д(о )бдше ис- 

12 П0в4дДНИ1Е ΙΕΓΟ О^ТВрВДИТ! ПИСДНИ1ЕЛ\Е.

ИЛИ И ГЛДСОМВ СВ-кд-ктЕЛЕ слмшдв-

ШИ\'К. II ПОНОуЖДЕНК БИ GblAb ДЦЈЕ 
15 мт(в)ддти 1ДЖЕ Bb^ETb ГДКО СДЛ\В НД СЕ

СВ-кд^ТЕЛКСТВОВДВВ. ДЦЈЕ (MfEO СЕ БЕ1с(т0

ДЦ1Е ЖЕ И IIE GbICTb ПОНЕЖЕ СКОрО ПО 
18 ПДСЦ'к χΟψΕΤΕ ВСИ Брдтигд II 1Еп(и)с(коу)- 

пи л\ои вк ирдклик» прити. WBO оуво 
ДЛ И Л'ктНЕ1И прдвилнии исплвнимв 

21 сворв. WBO ЖЕ ДД II соудовв И (ЦБрДНШД
1Еп(и)с(коу)пОМВ W ΟγΑΟΒ^ΕΙΙΠίχΒ цр(в)- 

к (в)еВ Боудоутв. ДД ПрИИДЕТЕ И ТВОИ 

24 ΚΝΙΙΓΟχρΛΙΙΙΙΤΕΛΒ. И 1ДЖЕ НД IIL· ПркдЛО-

ЖЕТЕ СЕ поср'кд'к. И ПО ρΑ!ζ©γΛ\©γ вск^в

ПОд(о)вНО1Е оустроитв СЕ. кУБДЧЕ ЛО^ЧЕ 

27 BI1 1ЕЛ\Оу ДД СДЛХВ WCOBNO БК^ВрДТИТВ К
ТЕБ-к Bb хдртигдхв ПИСДНД1Д ишрдвдд- 
ншд. и полоучитн л\ил(о)ств. НЕЖЕЛИ

30 Bb BCb сворк пришндн И ПОСрДЛХЛЕНВ EMf- 
ДЕТВ пр^дв KCEAMi СИЛХИ. ПДЧЕ ЖЕ II β4“ 

доу ПрИ||л\ЕТН Bb СВОИ СТЕПЕНК. ВИЖДК 
33 OVGO ΙΕΓΟ κροτκο и 4λ ο β(^)κ ο λκ >βε^ηο и  

нсшто; понекад. дакле, признајући 
нскима сагрешење. а понекад не. 
Молим, дакле. за све ово раздрсше- 
ње, свети мој владико. писаним раз- 
дрешењем твоје светости.

ОдГовор: Књигохршште.и и свеште- 
ник твоје цркве, уколико сс истрчао 
да пред некима призна да је узео црк- 
вена правила. а друга пак преписао. 
требало је његово признање утврдити 
записником или гласо.м сведока који су 
слушали. и био би принуђен да врати 
оно што је узео, као да је сам против 
себе сведочио. Било. дакле, да се то 
збило. или се и није збило. пошто хо- 
ћете. убрзо по Пасхи. сва братија и 
моји епископи да дођете у Ираклију - 
једно. да и летњи канонски сабор одр- 
жимо. а друго. да се расуђивања и из- 
бори епископа за удове (тј. упражње- 
не) цркве обаве, нека дође и твој кн,и- 
Гохраншиељ. И оно што је против ite-
ra да се изнесе непосредно. те по разу- 
му свих да се устроји оно што долику- 
је. Међутим. боље би му било да сам 
особно (тј. лично) врати теби писана 
на хартији правила и добије милост 
(тј. опроштај). неголи да дође међу 
сав сабор и буде посрамљен пред сви- 
ма овима: још ће и казну примити за 
свој степен (тј. чин. положај). Погле- 
дај га, дакле, кротко и човекољубиво

5 НАП11Сднол\8 Μ I 12 ογτκρκΑίιτι] оутвркдитн кго Μ I 13-14 с лк ј ц |акшннл\к Р 18 Р.
χοτΕίµΕΤΕ Μ I 25 и нема С I 30 Bb нема Р I 33 н нема С
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кдин аче створнтв 11Од(о )бНО1Е н послк- 

Α«γ»ψΑΓΟ l£A\eV 1ЦБАКНТћ СЕ БЕЧВСТИГД. 

3 Д1|1Е ЖЕ СЕГО НЕ BbC)(OipETb СТВОрНТИ. ДА 
приидЕтк с то бо к ». ii iio beaIu io ie с в(е)- 

ψΕΙΙΚΙΑΜΙ HpABHAbl ДА БОДЕТВ (!)

6 От(в)ккт1 пр'кБл(д)жЕндг0 лмтрополн- 

ТД |рДКЛИ1СКДГО IIIIKHTbl СКОНЧДШЕ с (е) 

w г(о)с(подУК.

9 . НЧ>. И'<леГКЕНН»£ р£К'ШЕ BbCIIOAMIHAIIUlE. 
БМВШАГО цр(к)ков(к)ндго С К 1£Д ИПЕП Н1Д1 

Прц КФСТАНТИн! H pOAUirk. WKOAVOy
12 (MfEO ц(-к)с(д)р(вс)тВС^1ОЦЈОу. WBOA\O\f 

ЖЕ ТОГДД ц(-к)с(д)рЕВД и’(тв)цд2 CAHOA\b 

ПОЧТЕНОу (ογψογ.
15 Г(оспод)в НДШК lc(oyCb) Х(ри)с(т)в и 

б(о г)б с во ил\б оучЕниколхв и дп(о)- 

с(то)лол\в. И КЛИЦИ ЖЕ ПО τΈχΚ ДО" 

18 СТОИНИ BbllUE НАСА^ДИМ ΙΕΓΟ. ИЗДЕДБНВ 

H-kKblll ЖДР^БИ H AMipb WCTABII. СЕ ПО^- 

НАНИИ ддровд» CBOUAAb. ИЖЕ К HEAXOf 

21 присвокним. ДД CbCAf^OAXb л\ирд с тет ј д- 
кми. Α<ογ)χοΒΐΐΑΓθ н е рдстрвгно^тв 

м СБКДи| ||1ИНИМ. првв-ки CAA\b CBOHAXb 

24 ПОКА^АННКМБ ПОКД^ДВБ H4A\b 1ЕЖЕ ЖЕ (!) 

ИЛУДТВ U’ AMip-k ΗίζΒΟΑΕΗΗΕ. 1ЕГОЖЕ рДДИ 

IipiiBblllJE BCAKbllE BbICOTbl CbJH. К НДШЕ- 

27 Л\оу САрНИЧБЖЕНИК> СНИДЕ. И ПрИБЛИЖНО 

HAMb ПЛБТИ И KpbBII прИШББЏИ СЕ. ДД 
Apwprb w t (b) дроугд рдзд-клшЕк CE Bb 

30 СВКДИНЕНИК САрСТрОИТк. ПОТОМ’ ЖЕ И ТО“ 

ГО О\рЧЕННК> 11ДКД'4ДНК1ИЛ\К ТДКОВО1Е WCTA- 

ВИ ДОСТО1ДНИК. КЖЕ СЛХИрДТИ СЕ Л\ЕЖДОу 
33 СОБОК». И IIE CETb КТО. (!) Hb И Дроу-

и можда се оствари оно што треба код 
њега да уследи - да се избави од неча- 
сности. Уколико не усхтедие то да 
учини, нека дође са тобом и нска будс 
оно што је проппсано правилима.
Завршише се са Господом одговори 
преблаженоГ митрополита ираклиј- 
ског Никите.
59. ИзлаГање, односно подсетник (са 
сабора) црквеног сједињења] које се 
догодило при Константину и Роману 
- једног, дакле, који је цареваи, а дру- 
г о г  - који се тада одликовао чином 
(тј. достојанством) „царев отац“2 
Господ наш Исус Христос и Бог је 
својим ученицима и апостолима и 
онима који после тпх посташе достој- 
ни Његовог наслеђа, оставио неко 
изузетно наслеђе и мир. Ту особину 
дарујући својима, која (особина) је 
присност према Њему - да свезани 
свезом мира не разбију духовно сје- 
дињење које је најпре сам својим 
примером нама показао; које (сједи- 
њење) има опредељење за мир, ради 
којег је, будући изнад сваке висине, 
сишао к нашој унижености и прибли- 
жно нама, приопштио се телу и крви 
да нас раздељене једне од других, у 
сједињење устроји. А потом и поука- 
ма Тога, подученима остави такво 
наслеђе - да се међу собом смирују 
(тј. да живе у миру). И не само то,

2 Еечкстим] сг^чкстУи Μ I 5 вардетн прдвилии инв. Р I бо детк  (!) грешка писара, треба бо^дете  
као y Р С Μ I 10 сћКдинкнТд цр(н)ков'11дго инв. Μ 111 костднтини Μ 112 о^бо  нема С113 тогдд. 
τηνικαϋτα А 1377. V 1167. што А 1371 нема I тогда поновљено y С I ц(к)с(д)рЕвл] 
ц(4)с(д)р(к)ствд С I 17 и нема С I 19 и нема А 1371, А 1377, V 1167, V 2019, РП и др. I 21 
присвокник> Р 1 21-22 с те^дклх н . гр. σφιγγόµενοι I 23 прћвок Р I 24 покд^дникмк] и^волкникмн Р. 
гр. ύποδείτµατι I 24 кж е ж е (!) грешка писара. треба кж е као y Р С Μ I 29 рд^-ћлкшик c e Р С Μ I 
32 слм<ритн с е Μ I 33 и н е с етв к т о  (!) грешка писара. трсба и н е с е твкмо као y Р С М
Реч је <> сабор) у Цариграду. одржаном 920. годиие када је изложен звани „Том сједињеља" (Τόµος ένώσειος) за 
владаниис цара Константина VII Порфирогенита (913-959) и љеговог савладара Романа I Лскапина (919-944). На том 
сабору 1IOHHU1 генс су одлуке претходног сабора. одржаног у Цариграду 906. године, на којсм су учествовали и папскп 
прелс!авници. На сабору 920. године забра>вен је четврти брак. Повод за такву саборску одлуку био је склопљсни 
чстврти брак цара Лава VI Мудрог (S86-912) са Зојом Карвунопсином, с којом је добио сипа, престолонаследника, 
поменутог Констаитина VII Порфирогенита.
• nl.opiLk иткцк (..царев <лац") настало је од гр. сложенице βί/σιλεοπάτωρ. Реч је о почаснојтитули која је у Впзантији 
додехивана царсвож оих или царепом тасту. У овом случају ..василеопатором" је назван Роман I Лекапин као пшст. 
јер се њсгова xhep Јелена удала за цара Коистаниша VII Порфирогеиита.



ruil£ Bb AUiph ВкВОДИТИ. СТЕ^АНША HMOV- 
||1£ΐε ЛАЕЖДОу COGOIO. Hb ΤΑΚΟκί. OVGO

3 COlfipil ВЕЦ1И. ИСКОНИ И ДО HblHIA НЕ 
Iip'kcTAIETb ΛΟγΚΑΒΑΓΟ ЛАЕТЕЖНА1А '^ЛОБА. 
Cb(e)i|JEII'IIOIE Цр11КОк(к)||01Е ΕΛΑΟγίµΑΙΟψΚ

6 IICIIAbHEIIHIE. н(м)нм OlfEO СИЦЕВОу Il(bl)- 

HIA ЖЕ ΙΙΙΙΑΚΟγ ΒΙΤ^ΑΒΙΓ^ΑΙΟψΕ КИНОу. Hb 

WII' O^GO TAKOBb. ЛАИроу ЖЕ BHHHhJ И
9 OyMIlTEAL x (ph)c (t )L· G<Or)b HAUJb. pEKblH 

BpATOAAb АДОВОЛАК HE О^ДОЛ^ТИ UpbKbBH 

ΙΕΓΟ.  IipilCHO CbGAA^HH НА ΛΟγΙκΑΒΑΓΟ*

1 Овде вк^н о шеник - узнотење (гр. αναφορά) значн свешо жртбоприношење. односно 
неопходно приноиичве хлеба и вина при вршењу свете литургије.

12 ΓΛΛΒΟγ WGpAqjAlE. AAlipb Цр(к)ков(к)нк1 

CbGAOlfAAIETb НЕВр'кдКНВ. ΤΑΚΟ Cb AUiph 
HAllib X<pn)c<T>b G(or)b WT(b)lJb И Ap~

15 χιιιερίϋΐ HACTbipb истинћнми. с в(е)џе- 

HHblAAb MEAOAAb ПрИЧЕСТШЕ HEB-feCTbl 1ΕΓΟ 
Up(b)K(b)EE ΑρογΓΟγ WT(b) Дро\(ТА pAC“

18 TpbrbUJEMb CE. CBOHAlb CAAOTpEHHIEAAb И 
Вл(а)г (о )д(а)т И СЕ1ЕДИНЕН1НЕ CHAAb CTBO- 

pil. II Bb Пр('к)ч(и)сТА1А ГАДрА nAKbl Л\(д)"

21 ТЕрИ BbBEAE. BAABb TOH O\(GO рАДОВАТИ 
CE W CbB KOVfnAEHHH 4EAb. СЕБ^ ЖЕ №ДИ" 
н-клхи OyCTbl И lEAHH-kiWb Ср(к)д(0ЦЕЛ№

24 приносити СЛЛВНО1Е Bb^HOLBEHHIE.1 вскл\ 

ЖЕ 1ЕЛИКО HXb Kb МЕТЕЖНОМО\( BicOBh- 

CKOAAOlf 1ЦВОАЕНИ1О ΗΕΠρ1ΐΚΛΑΗΙΑΚ>ψΗΛ\'

27 CE. Hb ΛΑΙίρογ ΒΙΙΗ'ΗΑΓΟ ^АПОВ^ДВ 4TO\f~ 

yjllAAb Бл(а)г ОДАРЕН1НЕ прнносити. Hb Bb 

A^T^Xb OyGO GblHJE CbGAA^HOAAh »ЦВ^-

30 TH 1АКОВИ ЖЕ И БМШЕ. И КК КОЕЛ1ОГЖДО 
ПОДВИЖЕНШО ^ЛА np-kA\O\fApblA\b np(b)- 

KOB(b)nblA\b CTpOHTEAEAAb ПОд(о )бНОК 

J476 33 WBp-kTAIETb CE ВрАЧЕВА||нИ1£. н(ш)нГА ЖЕ

него ii друге у мир уводити оне који 
распре међу собом имају. Али код 
постојеће такве ствари. од искони па 
до сада нс престаје метежна злоба 
лукавога. смућујући свештену иркве- 
ну пуноћу (и) истичући час овакав 
час онакав изговор, он (тј. лукави) је. 
дакле. такав. Узрочник пак мира и 
Учитељ наш Христос Бог, који је ре- 
као да врата адова неће надвладати 
Цркву Његову*.  увек окрећући са- 
блазни на главу лукавога. мир црквс- 
ни чува неоштећен. Тако Он. мир 
наш Христос Бог. Отац и Архијереј, 
истинити Пастир. свештеним чедима 
пречисте невссте Његове - Цркве. 
разбијенима једних од других. своји.м 
промислом и благодаћу оствари сје- 
дињење. и опет (их) уведе у пречиста 
крила мајке. давши тој. дакле. да се 
радује поводом сакупљања чеда. а 
себи (тј. Цркви) - једним устима и је- 
дним срцем приносити славно узно- 
шење1. Свима пак онима који се не 
приклањају метежном весовском оп- 
редељењу, него заповест узрочника 
мира поштују. доноси благодарност. 
Али у раније време бише изговори за 
саблазни онакве какве и бише. А за 
свако покретање зла нађе се од стра- 
не премудрпх црквених стројитеља 
одговарајуће лечење. Сада. пак- ка-

* В. Мт 16, 18.

1-2с те^ан ии имоуци«. гр. στασιάζονταςI имоуцЈНК РСΜ I 2 Hb] нк иРМ13 нскони.у гр.ές 
άρχης 13-4 н е нр^стдк Р I 7 вкг<дв1ЦА1Оф11 Р С М 1 10 адо во аан ] ддо лмав (!) грешка писара С 13 
тдко св. οΰτος εκείνος V 1167, РП. Zach. (у нап. 7 ούτως), Zepi (у нап. 7 ούτως) I 16 прнчестик 
грешка писара, трсба пр4ч(и)ств1К као у Р С М и гр. - της πανάγνου I 17 дроугеу] Λρογπ> С 
дроугоу w t (k ) дроугд, гр. έξ άλλήλων I 18 н нема Р: гр. нма - και I 25-26 в ксоккскмсу. гр. του 
δαίµονος 130 у речи коелАоуждо нзостављено е накнадно додато ичнад овако е
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ΙΛΚΟ ПрНКЛК»ЧН CE ΕΛΚΟγψΕΝΙΙΙΕ BblTU 
цр(к)к(к)ки w t (k ) bh h k i врдчнввЕ. по-

3 НЕЖЕ НЕ вмти БрДКОЛХК СКОБОДНОЛ\В 
WT<k) ПОрОКА. НД Bb^fipAHEHUK ТОГО. 

Цр(в)кОв(0НМ Ск (е)ц ЈЕНВ1И соудв прино-

6 CHTb рд^лж. И 1ЕЖЕ К ТОМОу NE WB“ 
р-ктдтн AvkcTA ИСХОДИТИ CEA\OVf. ΤΑΚΟ 

БО И н(м)шд и ПОСЛ-кжДЕ W Др ЖЕЦЈИХК

9 Cb6AA'<Hb 1ЦБДВИТИ СЕ ΒΒ!ζΛ\ΟΓθγΤΒ. КЛИ- 

КОЖЕ ΗχΚ БЕСТОХДИГД И рЕЕНОСТИ Bb 
Л\ирд AVECTO х(ри)с(то)вд НЕ Б^ЛЈОБЦ-

12 ШЕ. ЈЦВ-ктоу БО ΠΟΓΜΒΊΒΟγ Шт(к) НЕГО“ 

ЖЕ ПрорДСТОШЕ CbBAA^HH. ЈЕЖЕ СЛХИрДТИ 

СЕ AlOEEL|JHA\b A\lipb. НИ ИДИНОГО ЖЕ
15 Ц-ћсТБ ВБ^БрДНГД1ОЦЈДГО И^в-ктд. ИБО Bb 

ВСДЦ^И ВЕЦЈИ СИЦЕ ИМАТк. Γρ^χΟΒΗ^Η 

вижк ίζΛΒίχΒ EbITHiA пропшск EblBlIJH NA

18 AptBbHJEJE Бл(д)гОЧИНИ1Е. ΟγΕΤρΑΙΛΙΟΤΤΕ 

ИЖЕ ТОГДА WT(b) ТОГО IipMl£A\bLLlE ΛΟγ" 

КАВНОК ЖИТИ1Е. ΤΑΚΟ И t IaECEAVK НЕДОГ”
21 ΓΟγ ПрИБК||вШЕЛ\ОХ ΒΝΗΉ0Λ\0γ СЕГО WT^b)- 

ШКДКШОХ здрдвик npHXOAHTb. и AXOpiO 
WT(h) B^Tpb HO\^AbNKIXb ΒΜζΛΧΟγψΑΙΟ-

24 l|ioy CE. Βογρκ пр-ћстдвши ΤΚχΟΚ О^стд- 

НОВЛЕНИ1Е EbIBAIETb. СЕГО рАДИ Bb ШББЏЕ 
CbBpABbLUE СЕ. ΑρχΗΚρ^Η ЖЕ 11 ΠρΕ^Βγ-

27 TEpil. МАИЦИ ЖЕ NE СЕБ^. WCTABAK» БО 

рецји ижћлњ оугодити вв^а >о бише . Hb 
цр(к)ков(к)нин AAlipb ПАЧЕ ЛХЕТЕЖА ПО~

30 4bT’UJE CB^AAIEAXb. ПОНЕЖЕ WT^b) БрА" 

ΜΗΗΐχΚ BIIHb CbEAA^HH BbITHK ПрИКШЕ. 
СИК nOA(o)BAI£Tb МиЧИСТИТИ И OVfTBpb"

33 дити. никого ж е к Т0М8 τΐχκ рдди Bb

ко сс догоди пометња Цркве због 
брачног повода, јер (царсв) брак не 
може бпти ослобођен порока - ради 
забране тога Црквени свештени суд 
износи мишљење и то - да се овоме 
више не нађе места да се догоди. Та- 
ко се, дакле, и сада и касније, они ко- 
ји су обузети саблазнима, могу изба- 
вити; они који уместо бестидности и 
свађе не заволеше мир Христов. Јер 
кад се уништи изговор из којег мно- 
ге саблазни прорастоше. за измире- 
ње оних који заволеше мир. ниједног 
забрањујућег изговора нема. У сва- 
кој, дакле, ствари овако сс збива: кад 
се греховни узрок рађања зла изагна, 
на старо се доброчињење ва- 
споставља оно што је из тога попри- 
мило лукаво живљење. Тако и код 
настале телесне болести - кад њен 
узрочник оде, здравље долази. У мо- 
ру од силних ветрова узбурканом, 
кад бура престане, настаје тихо ста- 
ње. Ради тога се сабраше у заједницу 
архијереји и презвитери који, не себи 
- јер остављам другима да кажу - 
заволеше угодити, него црквени мир 
више од метежа поштоваше, сматра- 
мо. Пошто од брачних повода сабла- 
зни настадоше - њих треба очисти- 
ти, и утврдити да више нико због њих 
у животу напретка - нити Цркве да 
смућује нити да живот, оних који

4 порокд. гр. µέµψεως I 6 рд^о^мћ, гр. τήν γνοιµην I 10 вес то х дим , гр. τό φιλόνεικον I рЕВНости, гр. 
τήν έριν 13 скл\ирити с е Μ ! 17 прогндни Р I 18 бл(а)г о чнн к к Р С Μ I клици] и елици Μ I 28 
мто днше Р I Bh'4rt»r.HTH Р I 33 рдди нама Р М
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ж итше приходомк. ии

CA\Ofl|lATH НИ ЖИ^НИ ΤΑΚΟ ЖИТИ И'4К0- 
3 лившимк шсоуржднгш и шт (к )чаг анм

ТВОрИТИ. И ПрОЧЕИ №т(к)рИЦА1ЕМВ WB~ 

ψΕΙΟ Ι5ΟΛΕΙΟ И СОуДО/Wh Шт(0 ll(bl)tllA- 

6 ШН1АГ0 Λ'ΙίΤΑ. 1ЕЖЕ 1£СТ' λ ΊϊΤΟ UIECTh

ΤΙΚΟγψΙΙΟΙΕ ЧЕТВфИСТА ДВАДЕСЕТЕ WCA\OIE.
Ма ИНД1КТА WC/ИАГО. 4ΕΤΒρΚΤ0Λ\0γ ЦврДКО^' 

9 1ЈИКАКОЖЕ ДРЦНОВЕНИ1А ΙΙΕ ИЛгћтИ. Hb
ББ1ТИ Шт(к)Ер'ЖЕ11Оу ЦГг(ћи)нО»(“ДВ. И

Αψε КТО HA ΤΑΚΟΒΟΙΕ Прити СОХЖИТИК.
12 Ι!!ζ'ΙΟΛΗΤΒ. ВСАКОГО ЛИШЕНК Б8ДЕТК Цр(к)-

КОв(0НАГО СБОрА. И ТОГО ИЖЕ ВК с (ве)" 

τογίο Цр(0КОВБ ΒΚχΟΑΑ чохждв. донд^-

15 ЖЕ АЦЈЕ ίΙρΈΒΙιΙΒΑΙΕΤΚ В СОуЖИТИИ. СЕ БО
I! БШЕШИЛМ» Пр-ћжДЕ HACb с (ве)тШИЛ\К 

w (t l )u EML· ГОД-k BbICTb. Mbl ЖЕ ВОЛК) 

18 1ЛБЛЕН'киШОу ΤΒΟρΕψΕ. ΙΑΚΟ Ч©ХЖДА СЕГО

Хр(и)сТШАН’СКАГО ЖИТИ1А Шт(0Л\ЕЦЈЕЛ№.

Hb СИЦЕ ΟγΒΟ W ЧЕТВрВТ'кл\В БрАЦ-fe. ДА
21 И ГАЖЕ W ΗΗ^χΚ БрЛЦ-кХБ БЛ^ГОкУБрД- 

'4H'klE OyCTAEETb СЕ. И Хр(и)сТИГАНКСКО- 

л\оу ЖИТИ10 НЕ им-кти НЕДОСТОИНА про-

24 и с х о ж ден и г д . и w трЕтикл\к врлц-к по-

EEA-kBAIEMb. 1АКОЖЕ НЕ ПрОСТО НИ ГДКОЖЕ

ПрИКЛ1ОЧ1Тк с е творити того. иво про-

27 ЦЈЕНО оуво BbICTb IAKO СКВрк~
Н1ЕНИ1Е. И 1ЕЦЈЕ ТОГДА ГАКОЖЕ n(bl)tltA | NE

БК1ЕШИИ ЕЕЦЈИ БЕСТОфДН^ НИ ШИрОКО 

30 рАСПрОСТрЕН^. Hb 1АКОЖЕ ΑψΕ Н^КТО ПД-

Д’ШЕ CE Bb оугл-к пр’кг4ритк МНОЖИЦЕК»
ЛЕЖЕЦЈЕ CKBpbHEHHIE. η (ε ι)η ΙΑ ЖЕ IAKO 

33 лгксто Bhr4ETb Apb^HOEEHHIE IAKO ННЧТО"

изволише тако живети. чине осуђују- 
ћим и безнадежни.м. И надаље забра- 
њујемо, ошптом вољом и судом. да се 
од садашње годинс - која је година 
шест хиљада четири стотине дваде- 
сет осма. индикта осмог - нипошто 
на четврти брак (неко) нс усуђује. 
него да буде сасвим одбачен. И ако 
ко изволи да ступи у такво сужиш- 
ство, да буде лишен сваког црквеног 
збора, и самог уласка у Свету Цркву 
туђ (да буде) све док пребива у сужи- 
тству. Јер то и пре нас свети.м оци- 
ма би угодно. а ми творећи вољу из- 
раженијом. тога као туђег лишавамо 
хришћанског живота. Но. тако да- 
кле, о четвртом браку. Али да се и 
оно о други.м браковима блаГообра- 
зније (тј. на бољи начин) установи. и 
да хришћански живот нема недосто- 
јно происхођење. Прописујемо и о 
трећем браку тако - да се тај не 
твори просто. ни како се догоди. јер 
опроштен. дакле. од отаца би као 
скврнављење. А ствари тада још не 
беху као сада бестидне. ни широко рас- 
прострањене. него као да неко [у ку- 
ћи]1. посрнувши. много пута превиди 
скврнављење у углу. Сада пак. по- 
што је место заузела дрскост као да 
ништа бестидно нема. нити се сквр- 
нављењем сматра јер је у мноштво 
произведено. угодно би очистити то

1 [y кући] додато према Zach.. Zepi. ΡΠ (έν οϊκω). тто V 1167 нема.

1 ιιριιχοΑθΛ\κ] ιιρι<ΑοχοΛ\ΐι (!) Р М. у V1167. Zach.. Zepi. РП προόδου I 2 жити тако  ин в . Р Μ > 6 
шес ти С I 7 авадес ети Р I 8 ИНД1КТА, у гр. έπινεµήσεως I ЧЕТврктол\оу] чЕтврктомоу ж е Р I 11 
соужитик прити инв. Р Μ I соужнтнк] соужит стко С I 12-13 цр(н)ков(к)ндг0 лии ј ен к воудет 
инв. С I 13 иже поновљепо у Μ I 19 жнтшл хр(н)стн1Ан'скАго ннв. Р I 24 и нема М. гр. има кт 
трЕТИЛЊ Μ I 26-27 npoipEHh Р СI 28 и има V 1167. Zach. Zepi - και. а РП нема 30 рдспрострлн k 
С133 ιλ κ ο ] и ίΑκο P C M ii rp. - και ώς I
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Же HMbiH Б£СТО[ДНО. ΗΙΙ (ΚβρΚΗΕΝΙΙΚ 
BhAvfaNiAKTb се понеже прсициде вк 

3 множвство. довр! год-к бмс (т к ) w mh-

СТИТИ СИК. 1ДКО CKBphHMHHIA не Bh ογ- 
гл+» поврвженд. нв простренд нд двор-к 

6 никдкоже не w c t abh aib. н в ичиџдклук 
и кже w t (k ) то г о скдредше w t (k)me- 

ψ€Λ№. И Члок(к)чксц-ки ΟγίϊΟ ΠΟΒΗΗΟγ- 

9 κ»ψε се нел\оцЈИ. н п о до бндг о бл(а)- 

гои’Брд^игд попеченже творецЈе χρ(ιι)- 

стшАнвсц-кн жи^ни. се нд трвженцихв 

12 ХрАНИТН П6ВЕл4вД1£Л\В. 1ДК0ЖЕ ДЦЈЕ кто 
четк1рндесетв λ Ίιτ (β) c bih . н и к с т (вс )- 

твд стшде се. ни длвжндго же хр(и)сти- 

:.«»■· 15 гднксц-ки ε λ (α)γο4ιιη κ η Ί;η ж и^н и II п о - 

печеншд творе. нв 1единок стр(д)стк~ 

ншк ποχοτιι рдчителв bbibb . кв трети- 

18 ιεΛχογ приврвжет" се ΒρΑΚογ. семоу св 
всдкшмв ir^BiipeiiiiieAVb и с вблк >ден и- 

№л\б . ^д петк д-ктк непричествноу бшти  
21 с(ве)т(д)го причецЈени!А. и никдкоже ш 

нелхв скрдтити вр-ћлхене. иже бо четм- 
редесетехк Λ^τ(±)χΐι скврвненик» вк 

24 х(ри)с(то)в-к цр(0к(в)вн БВЈТИ и глд- 

(гОЛд)тИ се ΒΒ^ΛΙΟΕΙΙΒΒ. которои вддств 

и^в*кфени1А  w житии своклхв п о твц ј - 

27 Aiiiite. нл\же вр-кл\е причеџенигд с(ве)-

ΤΒΐχΚ ДДрОВВ ΤΟΜΟγ скрдтитв ce. HL 
О\'БО II 110 СПОд(о)БЛеНИИ Пр^Ч^СТАГО 

30 причецЈении во^детв ΚΛ\ογ непроџено 
вк инои вр-клхе кк причефеник при- 

εΤΟγίΙΙΙΤΙΙ. НК ТВКЛХО ВВ 1£ДИНОСп (а)с НО1£ 

33 х(ри)с(т)д и б(о г )д ндшего вкскр(в)-

као скврнављењс; ие у углу забачено, 
него по куВи распрострањено нипо- 
што не остављамо, већ чистимо, и 
оно што је од тога скарадно одбацу- 
јемо. И повинујући се, дакле, л.удској 
слабости, и творећи старање за одго- 
варајућу потребпу благоразумност 
(тј. пристојност) хришћанског живо- 
та, ово за троженце прописујемо да 
се чува. Тако, ако ко има четрдесет 
година, [и]1 не стидећи се ни природе. 
нити творећи дужно хришћанско 
старање о добродетељном жпвоту, 
него поставши само љубитсљ страст- 
не похоте те се приврже трећсм бра- 
ку, томе са сваком тачношћу и 
надгледањем (наложити запрећсње) 
до пет година - да не буде учесник 
светог причешћа. и нипошто нс скра- 
тити време за њега. Јер онај који, 
[после]2 четрдесет година битисања 
и говора у Цркви Христовој, заволе- 
вши то, какво ће образложеље за 
старање о свом животу дати, за које 
(старање) ће му се скратити време 
причешћа светим даровима? Али и 
после удостојења, дакле, за свето 
причешће, да му не буде опроштсно 
да у друго време приступи причешћу, 
већ само у једино Спасоносно васкр- 
сење Христа Бога нашег због раније

2 KKrt\intAKTh се] ие кнлгкнкжт!» ce Р. у V 1167, Zach., РП. Zepi - ουδέ... λογίζεται I 13 
четипидкЕтк] .м. С Μ I 15 βλ(α)γο 4ηη!η ] η сл(д)гочин’н-ки С I 16-17 стр(д)стнок Р Μ I 20 
iie t eJ. ,ε. Ρ C I 22-23 ΜΕτωρΕΑΕΕΕτεχκ]. ιιο м. Ρ С I ιιο 4ετιφ1χι» aec et e^ Μ I 29 спод(о)викнии 
Ρ I 30 нЕпроцЈЕно] нЕприлично Μ, у V 1167, Zach., ΡΠ, Zepi ουκ έσται συγκεχορηµένον I 29 кдино 
нема V 1167, Zach., ΡΠ, Zepi I 33 и нема Р С; гр. има - και

’ [и] додато према V 1167, Zach., РП. Zepi - και.
2 [после] додато према Р С М и гр. - µετά.
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1

COHIBE. Wt (h ) пр-ћди БМВА101|ЈАГ0 рдди 

вк^дркждншд постндго ј ели ко ж е МОЦЈНО
3 wMiiiЈ1ЕППД. Се ж е ρΙιχοΛίκ. ј ег да чедд не 
Бкдоутк νντ(κ) πρκκκιχίι врАКовв. оужЕ 

I no ЧЕТмридЕСЕТн^мв л-кт(-к) третикж»

6 iio ie t ii и^ко лчп илма ЖЕиоу. п о н еж е дџе 
(че)да коудоутк НЕ ΙίρΟψΕΙΙΚ HMh τρε- 

ТНИ БрЛКБ. '4'кло GO IECTL· НЕПрДВЕДНО.

9 CIIAUi OlfEO ддровдти ΒΕ'^ΒρΈΛΧΕΙΙΊΙΟγίΟ 
[ΐοχοτκ. Д’ктЕЛ\ ЖЕ ИЖЕ WT^b) ΓΐρΒΒΒΐχΐι 

врлковв ПЕ ПрОЛ\В1ШЛ(ДТИ ПОЛЕ^ИДГО II 

12 БЕСПЕЧАЛНАГФ И ВЕ^МЕТЕЖНДГО. И 1ЕЛИКД- 
ЖЕ вкдЕТВ 4Λ0β(4)4ΒΕΚ0ΙΕ ЖИТШЕ по- 

СТИГАТ1. w t (l ) Л\НОГОскл\ЕН’НДГО чедо - 

15 ТВОрЕНШД. И ΑψΕ ЖЕ КТО ТриИДЕСЕТк 
A'k’r(ii) cbiu. и чеда илши w t (0 npi- 

ЖДМПЕ10 GpAKOlf. C ΤρΕΤΗΙΕΙΟ ЖЕН010 СБЧЕ“ 

18 TAIETb CE. II CL ЖЕ ΗΕΠρΟψΕΙΙΚ ДО ЧЕТВрВ” 
ТАГО Л-кТА WGbl|JEHHIA ^ΕΕ^ΤΒΐχΚ ДДрОВБ 

IIEIipilMECTbHL· БО\(ДЕТК. ПОНЕЖЕ 1ДВ'к 
21 ECTL НИЧЕСОГО ЖЕ рдДИ ИНОГО. Hh Wt (0

НЕВиОДрВЖАНИт Г10ДВИ'4А1ЕМк. II 1ЕЖЕ 
pAGL· БК1ТИ ПЛБТБСЦ^И ΠΟχΟΤΗ К ТА"

24 ΚΟΒΟΜΟγ БрАКОу ПрИДЕ. И ПО ПОЛОуЧЕНИИ 
ЖЕ ПрИЧЕЦЈЕНИГА с (ве)т Б1ХК тан н б три- 

ψΙΙΙ. ТкЦкЛУО BL· A-kT^t) НАСЛАДИТ’ СЕ

27 б(о )ж (к)сТв(е)нЕ1ХБ ДАрОВК. nphBOIE ογ- 

БО ВБ Сп(д)сН01Е х(ри)с(т)д И Б^ОГ^А НА~ 

ШЕГО ВБСКр(к)с (е)нИ1Е. Β’ΤΟρΟΙΕ ЖЕ НЛ

30 oyciiEiiniE пр’кс(вЕ)тш1Е вл(д)д(б|)ч(и)це 

НАШЕ1Е Б<ОГОрОД1|)цЕ. И TpETHIEIE ВК рОЖ" 

д(0СТБМ1ШИ д(б)н 11 х(ри)с(т)д и б(о г )д

33 11АШЕГ0. 11ОНЕЖЕ II ВБ τΐχΒ ПрДЗДН11~

држаног постног уздржања ради очи- 
шћења колико је могуће. То пак 
рекосмо кад нема деце из првих бра- 
кова. Онима који всћ по четрдссетој 
години изволише да уз.му трећу же- 
ну, уколико међутим буде деце. не 
прашта сс трећи брак. Јер. веома је 
неправедно. даклс. даровати овима 
безвремену похот. а за децу која су 
из првих бракова не промишљати 
оно што је корисно. безбрижно и 
безметежно. и све оно што људски 
живот познаје из многосеменог че- 
дотворења. И ако је неко тридесето- 
годишњак. а и.ма децу из пређашњег 
брака. (па) се споји са трећом женом 
- и тај ће неопроштен бити до четвр- 
те године. [п]1 заједнпце светих даро- 
ва непричешћен да буде јер је. јасно 
је, ничим другим нсго неуздржањем 
покренут, постао роб телесне похоте 
и ступио у такав брак. А после доби- 
јања, пак. учешћа у светим тајнама. 
трппут само у години да се наслади 
божаственим даровима: први пут. 
наравно, на Спасоносно Христа и 
Бога нашега Васкрсеље; други пут 
пак на Успсње Пресвсте Владичице 
наше Богородице. а трећи пут на дан 
Рођења Христа и Бога нашега. зато 
што за те празнике претходно бива

1 [и] додато према V 1167, Zaeh., РП, Zepi - και.

3 Ge] Gh Р С М. гр. Ταϋτα I 5 ЧЕтирндЕС£тн клч>] .м. CI 6 поктн] ктн Р I 7 (че)да конј. прсма Р 
С М и гр. - τέκνα I 15 триидЕСЕТкЈ.л. Р Μ I 20 НЕпрвчЕСТЕНк] ιΐΕΐιροψειικ C: у V 1167. Zaeh.. РП. 
Zepi αµέτοχος I 21 н ичес о г о ] н ичег о  Р I 25 с (ве)т к >х к ] с (ке)тмка (!) грешка писара Р 26 тлкмо 
орт.-јез. црта Μ I ί έ κ λ \ο , у V 1167 µόνου, a у Zaeh.. РП. Zepi µόνον I 26-28 тћкмо... кк сп(д)снок 
нема Р I 26 л кт( к)] л+%те дд Μ 1 26 нлслддит c e. у V 1167. Zaeh.. РП. Zepi άςιωΰήσεται της 
άπολαύσεως I 28 и. y V 1167, Zaeh., Zepi και, a y ΡΠ του I 32 н. y V 1167 και. a y Zaeh., ΡΠ. Zepi τοΰ 
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цкхк. Пр-кжДЕ EhlBAMTh HOCTb II 1ЕЖЕ 
WT<h) ΙΙΕΓΟ ΠΟΛΤζΑ. ΑψΕ ЖЕ Д-ктИ НЕ

3 БЕШЈЕ. ПОНЕЖЕ д1торОЖДЕНИ1Д ЖЕЛДТИ. 
НЕ БЕС ПОА\(||)лОВАН11Д lECTh. '4Д'к A\(ll)~ 

л(о)сти СПОд(о )бИТЕ СЕ ТАКОВМИ БрДКБ.

6 || ТККЛ\О IICK0HII II ДО н(м)шА ДрКЖЕЦЈ- 

IIAVb '4ДПр411|1Е11Н1ЕЛ\К ΟγκρΛΜΟγίΕΤΒ СЕ. 

СШД О\ГБО II W TpETHIEAVb БрДЦ-fc. Hb НИ

9 ВТОрДАГО ЖЕ НИ ПрКВДГО. EE^b ОуТВрк" 

ЖДЕНИ1Д НЕ WCTABHMh. Hh II ТОК> ПО~ 
κ ε λ4;βλ κ λ \Ιι тдко с вс тдвл1дти . ј ако ж е  

12 (ни)кдннок илх^ти ло^кдвнш винк. или 
U’t (0 ΒΒΕχΜψΕΙΙΙΙΙΑ. ИЛИ Wt (0 Пр^ЖДЕ 

БК1ВШДГО ΤΑΗΝΑΓΟ CAsiillJEH Hta. Hb 'ζΑ- 
15 ΚΟΗΉΟ Η Μ'4ΙΙψΑΚ>ψΕΛ\ CE Wt (b) ТДКО"

ΒΚίχΚ CKBpbHKHHH. Η БЛ8|Д11Ш№ НЕЧИ- 

CTOTbl. ДЦЈЕ OVEO ΚΤΟ рЕЧЕНМИ nptw- 

18 БИД-квК ^AKOIIb. Kb Брдчномоу CbBKOlf-

ПЛЕНН1О Kb IipbBOMOY ИЛИ Kb ΒΤΟρΟΜΟγ 
ПрИИДЕТЕ. СЕГО Х^рИ^С^ТО^ВД Цр(0КБ1 

21 ч(и)сТД1Д Н ННКОЛИЖЕ норокд ΗΛΧΟγψΚΙ

НЛН CKBpbtlbl. С|1(д)сНК1Л\К nOBUHOyiETb 

HCTE^AHHIEMb. II Пр-кжДЕ НД ПрИЧЕЦЈЕНИ1£ 
24 б(о )ж (б)сТВ^)нИХВ TAHMb НЕПрИИЛХЕТБ.

ДОНБД-кжЕ ΠΟΒΕΛ-fcnOIE Вр-кл\Е БЛО\'Д- 

НИКОЛКК ΙΠζβΊίΕΤΉΟ СИИ ИСПЛКНЕТЕ. ΑψΕ

27 TbKAXO ЖИТ^ИСКОЕ НОуЖДЕНОК НЕ НДЦ- 
AETb и’т(к)хОЖДЕНИ1£. СЕ ЖЕ lECTb ДОН" 

Д^ЖЕ СЕДЛ\О1Е CKOHHAIETb СЕ Л^ТО. Apb^-

30 HOVBblll ЖЕ npE^BIfTEpb Iipt^b ΟγίζΑΚΟ" 
ΗΕΗΟΙΕ ΠΟΒΕλ ΊαΙΙΙΙΙΕ ПрИЧЕЦЈЕННМ б(о )ж (0- 

ΕΤΒΜΙΑΓΟ ц-ћкого Шт(0 ΕΗχΕ СПОд(о)-

33 БИТИ. Bb CBOIEMb СТЕПЕНИ Β^ΑΟγ 11рИ“

пост и из њега корист. Уколико пак 
није било деце, јер желети рађање 
дсце није без помиловања, овде he се 
такав брак удостојити милости, и 
само држањем запрећења, из поче- 
тка па до сада, излечиће се. То, да- 
кле, у вези са трећим браком. Али пи 
други пак, ни први. нећемо оставити 
без утврђења, него и за њих пропису- 
јемо да се заснивају тако да ниједан 
лукави повод немају, било због отми- 
це, било због раније насталог тајног 
сметан>а, већ законито и чистећи се 
од таквих скврнављења и блудне не- 
чистоте. Уколико ко. дакле. презре- 
вши речени закон, и ступи у прву или 
у другу брачну заједницу, тога Црква 
Христова, чиста и нимало порока 
имајући, или мрље, подвргава спасо- 
носном испитивању. И раније на при- 
чешће божаственим тајнама не при- 
ма све док тај прописано време (за- 
прећења) за блуднике тачно не испу- 
ни, изузев ако не наступи нужни од- 
лазак живота, а то јесте - све док се 
не оконча седма година. Свештеник 
пак који би се дрзнуо да мимо узако- 
њеног прописа некога од ових удо- 
стоји божаственог причешћа, за свој 
степен прима опасност; јасно је - да

3 д^торождЕНшл] деао рождЕншд грешка писара Р, гр. τεκνογονίας I 4 ш] нк Р Μ I н е бес  
пол\(и)ловдн1и KtTb. гр. ασύγγνωστοι I чдИ сд! Р С Μ I 8 тр-ктиимн Μ I 12 (ни)кдинок конј. 
према Р С М. гр. µηδεµίαν ! 12 вини Р С Μ I 14 с ах^шеким , у гр. φθοράς I 15 шчиц ј аклх с е Μ I 17 
оуво нема Р I 21 н и ко лнж е] н и ко к г о ж е Р С М
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MMETb. ΙΛβΊι lECTb. ιακ ο с п о д(о )бле- 

ιιΟΛχογ iipii'4ii πο βε λΙιιβιη ^дко н б б(о )- 

ж(в)сТВМ1ДГ0 WS'l|JEIIHia. IIAKbl Bb НЕпри- 

WBbipEllhlHXh СТОтЦтИ. ДО СКОНЧДНИ1Д 

СЕДАХДГО αΊιΤΛ. Ilb СИИЦЕВД1Д oyfio 1ДКО- 
ж е iaeaeh o Бшстћ w t (h) u(iiCA)p(b)- 

СТВОВДВШИХВ иркждЕ СТВОрИШЕ CE. 
ii(bi)niA ж е ш(тв)цд и с(м)нд и с (ве)- 

т(д)гО д(о\0хд Бл(д)гОВОЛЕНИ1ЕЛ\Е II 

Βλ (4)γ(ο )α(Ίϊ)τ ΗΙΟ. II пр{-к)ч(и)стк11£ и 

Во(го)л\(д)тЕрЕ. И ВЕЛИКДГО ДрХИСТрДТИ" 

ГД А\Ол(и)тВДЛ\И. ИЖЕ Пр^ЖДЕ ДЕВЕТИ" 

ДЕСЕТЕ лкт(н)1 IflBAEHbllE рАДИ BHHbl II 

|цв'ктл рдстрЕГшшЕ c e с (ве)т (и те)ле ж е  

И ΛΜΙΙίχυ. ΒΕΕΤΙΐχΟΙΕ ц('ксд)р(0СТВО β(ο )- 

r0B'kil4AllbIXb НДШИХБ lj(i)c(A)pb вдсил- 

ΙίΙΑ II КОСТАНТИНД CbBpA ЖЕ И СВ1ЕДИНИ. 
ii 1ЕДИНО СБорнкк> и Ап(о)с(то)лвскоук> 

Цр(0КОЕЕ СЕД-клД. Т-ћлГЖЕ ДЛЕЖНО lECTb 

проповкддти ЖЕ И ВЕЛИЧДТИ TAKOBOIE 
Β(θ)ΓΟΛΙΟΒΕΙζΙΙΦΙΕ И Д0СТОСЛАВНО1Е2 д-кло 

HCIlAbflHBLBHXb.
βΚΟΝ’ΜΑ CE W х(ри)с(т)4 11 вес п о миндше  

СЕЕДШЕНПА.
.Д. Π© BbIlpOCOA\b II ПО νντ(0ΒΪΤΟΛ\Ε 

вескдд с (ве)т (д)г О ДШДДОХД3 WT^Kpb- 

ВЕНИД.4

Bblipoc(b). Что n(bl)lllA ТОЛИКО Bb πογ- 

CTblHH ©YAHEHAXE 1ЕСИ р'ЦИ Л\И Л\ОЛК> CE. 
ΗΟψΙΙΙΟ Bb TMUIHIlt С«р|цЈИ д(о\()ши 

ΛΧ0ΙΕΙ1. EblipAUAXb 1ДКОЖЕ СЕ пришкдшд 
пр4л\охдрдго HWAHA. W ΛΧΗΟΓΟχΒΑΛ'ΗΕ II 

Л\ЛТИ Цр(0к(0ВДЛ№.5 ЧТО W ДИВННЛ\К

удостојеног божаственог причшпћа. 
мимо прописаног закона, опет (оста- 
ви) да стоји у непричешћивању до 
окончања седмс годинс. Али ово се. 
дакле, како је било објавл.ено од 
стране оних који су раннјс царевали. 
практиковало. а сада - благовоље- 
ље.м и благодаћу Оца и Сина и Све- 
тога Духа. и Пречисте Богоматере. и 
молитвама великог Архистратига - 
опе који су се пре дсведесет година1, 
због искрслог узрока и повода расце- 
пили. свештеници и монаси. светихо 
цесарство боговенчаних наших царе- 
ва, Василија и Константина. сабра и 
сједини. и садела јсдну. саборну и 
апостолску Цркву. Стога је дужност 
проглашавати и величати оне који су 
такво богољубазно и достославно2 
дело испунпли.

Заврши се, са Христом. и Подсетник 
сједињења.
60. Беседа откривења светог Дија- 
доха:\ по питањими и по одговири- 
ма*
Питањс: Што си се сада толико за- 
дивио пустињи. реци ми, молим те? 
Док је ноћу душа моја у тишини (би- 
ла), питах. као да је дошао. премудри 
Јован: ,.О многохвални и мати црква- 
ма5, што си за оно дивље и непрнље-

3-4 Bb HEiipiiwBbipEHbinxb] Bb HEWBbijJEHbiiixb C. v Zach.. РП. Zepi εις τό άκοινώνητον I 12 деветн де- 
tETb] .ς. C116 ΗΛΒίιιχ] ιιιυιιχΒ грешка писара Ρ118 кднно\·» Ρ : кднноу C M. rp. µίαν I 19 скдклд. гр. 
είργάσατο I 21 в(о)голк>в^4нок д^ло и достосллвнок инв. C I 23 Ско н  члше c e С 26-27 ит(0крв- 
вен ии Ρ 128 н(м)н1Д, у гр. δή I 33 цр^)к(в)вдл\в. у V 1167 εκκλησίας, а у Бн. εκκλησία (ј с дн .) 
1 В. напред стр. 268. нап. 1.
2 Остављам изворни прилошки облпк достос.итно (достослдвнок. гр. άξιύλογον у значењу с.шче 
доапојно, вредно и што ће рећи достоПохвално). У најновијем срп. речнику не посгоји изворнп 
облик достославно, али постоји достопохиилан (в. САНУ. Институт за српскохрватски језик - 
Речник српскохрватског књижевноГ и народног језчк-а. књ. IV. Београд 1966. стр. 600.
3 Око 450. године.
4 Овај наслов се разликује од оних које наводи Бн (стр. 2. под ).  Укупно је 29 пнтања н одгов- 
ора у V 1167. Бн.. а овде је укупно 28 зато што је 4. по реду испуштено (в. даље стр. 277. нап. 1) 
5 Под мн. цр(к)к(ћ)вдА\в подразумевају се обласна епнскопска седишта Једне. Свете. Саборне 
и Апостолскс Црквс. 275
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WHOMh II НЕПрИЛЕЖН'кл\К ГЛА^ГОЛА^В. 

ΤΑΚΟ ΤΕΠλΊ; ApliBAE ПрИЛЕЖАШЕ rtvliCTdi.

3 НЛИ ЧТО 4ΛΟκ(4ί)4ΚΕΚΑΙΑ τΛΟγχΑ О\ЛСЛАЖ~ 

ДДК>ЦЈИН ГЛАСК Bh БЕ^ДОуШн+iH ΠΟγ" 

CTblllll ΤΑΚΟ СЛАДКО ВВПШАШЕ. И Tb ЖЕ 
6 ТАКОЖЕ ΚΚ Л\Н k ΠρίΚΤΟγΠΛΚ БЕСкдОВАШЕ 

СЛОВЕСМ.
Μτ(κ)Βΐίτ(0. СЗ κ ακ ό реч(е) г ла(г о ла)- 

9 ТИ TEfii; ΒΚ'^ΜΟΓΟγ. ИЖЕ Bbllt CblH ιιΈ-

ГД-k ТЛ-кн НАГО в ккд СЕГО. И ИЦЈЕ ТЕБ-k
ВНЕЛ\Б 11ркБК1ВА1О1|ЈОу ДОНД^ЖЕ б(о г)в  

12 χΟψΕΤΕ W ДроуЖЕ.
BbllpOc(b). /ИОЖЕШИ ЛИ ρεκοχκ ДИВНЕ.

рАЧЕННК ΤΒΟΙΕΙΕ ЛХОудрОСТИ И АЦЈЕ χθ" 

15 ЦЈЕШИ ГАВИТИ ΛΜΙ Bb ОуПрОШЕНИИ СЛО~
BECb. И АЦЈЕ ХОЦЈЕШИ БЕс1;ДОу1О С Т0Б010.

В САЛ\ОИ ТО ДОСТИГЋ лтксто CAOBECb. ДА 

18 Tbl 0\'БО НДО\'ЧИШИ A^b ЖЕ ΗΑΒΜΚΉΟγ.

ЧЕСО ЖЕ рАДИ ОуСЛАДИЛК ИСИ ΤΑΚΟ СЛО~ 
ВЕСК! и ЖНТИ№Л\Е nOlfllcTUHIO ДОБЛЕ- 

21 CTbHE. ГрАДК ДОБрОДЕТЕЛИИ ТДМО CbCTA"

EHEb.
63τ (0ε4τ (0. Житиг д o v bo речЕ ч(и)- 

24 СТАГО CA-feAb П8СТМН’НА1А ВОНГД. rpAAb"

CKblXb ЖЕ WEbHAH |Цм4н»ШК. ТАЛ\О 
ΟΟχψΑΓΟ A\Ab4AHHtA BA^POUJBpA^IIOIE Е£- 

27 СЕЛИК. И СЕГО рАДИ BSpOlf ЧЛОЕ^ЧВСКМХК

HOAXbJCAb ТАМО ρΑΙζΑρογίΒΑΚ СИЛО1О Tpb" 
niiiHm nptBbiBAXb Eb д(ох)с-к. γλα(γο λ α) 

30 ШЖИДАМ ИГОЖЕ nOMEHO^Ab КСИ Гл(д)ск.
Bbnp(o)c(b). Довр-к. что ж е оуво w b- 

pA^b ГЛАс(д) СЕ БО η КЦЈЕ Шт(0 ТЕБЕ 

33 оуЈ-в^д-кти χοψογ.

жно мссто, говорах. тако топло нс- 
када прионуо? Илн, што глас, насла- 
ђујући људски слух у бездушној пу- 
стињи тако слатко вапијаше? И тај, 
пак, такође доспевши к мени, бесе- 
доваше речима.

Одговор: О. како ћу узмоћи, рече, да 
говорим теби, који си сам нсгде ван 
овог трулежног века, и још теби, о 
друже, који у њему пребиваш докле 
Бог хоће.
Питање: Можеш ли, дпвни. рекох, 
да ми љубав твоје мудрости, уколико 
хоћеш, откријеш у речима (према) 
питањима? И, уколико хоћеш, разго- 
вараћу с тобом, достигавши у само 
место (тј. срж) речи - да ме ти, да- 
кле, поучиш, а ја научим. Ради чега 
си тако заволео пустињу речима и 
живљењем, храбри, основавши тамо 
град добродетељи?
Одговор·. Живота, дакле, траг чисто- 
те је пустињски мирис; ослобађањс 
пак од грађанских обичаја; тамош- 
њег ћутања - благообразно весеље. 
И ради тога. буру људских помисли 
тамо рушећи снагом трпљења, пре- 
бивах у духу, чекајући глас речи коју 
си поменуо.
Питање: Добро, а шта је обличје 
гласа, јер и то још хоћу од тебе да 
сазнам?

.■> чдовО^чкскдм слоухд мн. према гр. άνύραπίναςάκοάς 14вннемаС|5и τι» ж е] н ткжде,у 
VI167. Бн. καυτός | 6 тдкоже] тдко ж де Р С М | 8 ум. G), у V1167, Бн. Και | 9-10 н-ккде С | 13 лн 
нема Р С М : 14 рдченик] рЕчени М. у V1167, Бн. τον έροπα | и нема РСМ. VI167, Бн. | 14-15 
χοψΕίυκ Р М 18 HauhiK HOif. гр. µάθω | 19 ж е нема С М, гр. има - δέ 121-22 c l c t abh bl ] скстдвили 
кси ( 23-24 ч(и)стдго реч(е) ин в . Р 127 и не.ма Р. гр. и.ма - και | 29 вк Α(ογ)£Ϊχΐι М | 31 что ж е 
О\'БО. у Бн. τι οΰν [δή] | оуво что ж е ин в . Р | 33 χοψοχ, у V 1167, Бн. έπείγοµαι

276



3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

(Ϊ)τ (1»)β^τ (0. H^pAlf^AbTKCKOAXOV рЕЧЕ 

БЕскдОВАШЕ БЕ^ОуЛМПО. п о иеж е бо w iih  
ιακ ο ιΐΕρΑ!ζΚΛ\ιπιιι г (о )с (п о де)ви '^АТКОШЕ 

оуши СВОИ. 1УТр1вА1О1|1Е ГЛАСК рА'40ул\А 

ВШШШАГО. ^BtpOWBpA^HME ΙΕΙζΚΙΚΜ ιυτ(κ) 

ΠΟγΓΓΒΐχΒ AviiCTh. ιια срктЕнии того 

к крш [ΐρ|·ζΚΙΚΑχΚ. ПрИТкЧЕК) IABKCTBMIOIO 
вшжрдждк вид^ни«.1

1 Послс тог одговора испуштени су пшпање и одГовор. које V 1167 (л. 19α), Бн. (стр. 3) нма као 
4. по реду: „Και τις. έφην έγώ, ό του κηρυττοµένου Ισοι | σηµάνας τήν δύναµιν; Άπόκρισις. Ρήµα, 
εφη, πατρικόν έν πγεύµατι ένεχΟέν." (Питање: 11 κο је, рекох ја. онај који је теби назначио силу 
беседећет?" „Ogtoeop·. Очннска Реч. рече, у Духу сједин>ена.“

Ριΐιΐιρ(ο)ο(0. Gdipiio нв кдко ј ег о ж е н е 

В'кдкшЕ ΠΟΙζΗΑΒΑΙΙΙΕ рци Л\И.
□т(в)в'кт(в) I Бк шврд^-к члов(-к)кд 

дрвждво^ вц-кхк б(о )ж и к>.

'111Пр(о)с(в). ίΐχκ ж е и др^н о веншо  тво- 

ΙΕΛ\θγ ρΐχκ мрдивих’ СЕ Пр-кдИВИЕ.
С3т(в)в'кт{в). ΚοίΕΛΙΟγ рЕЧЕ.

ВКПр(о)с(0. 1ПКОЖЕ ЧЛОВ^КБ CblH. 

с(б|)н А Кр(к)цЈДШЕ б(о )ж И1Д.

βΟτ(0ΒΪτ(κ). ПОСЛОуШДНШЕМБ рЕЧЕ дрв- 

^IIOBEHHIE O\fBpA4EBAXb. ПОСЛОуШДНИМ БО 
рЕЧЕ НИЧТОЖЕ CAvhpElliifE.
GMlpOc(h). ^ЛО ЖЕ WT<0 Ср(|0д(0ЦА 

скроушЕнд вв HCTiiHOif послоушдниit рд- 

ЖДА1ЕТБ СЕ.
С3т0в-кт(к). Прдво рЕЧЕ г л(аг о л)еши . 

ВБ11р(о)с(0. ЖЕ ПАКБ1 ρ^χΒ. ΚΑΚΟ 

Бл(д)жЕНБСТВО ρΑ'ξθγΛ\ΪΛΒ КСИ с (ве)~ 

т (а)г О Α(θγ)χΑ. И ΤΑΚΟ ВК WEpA^-k СЛЕ- 

тквшоу 1ел\8 с (б) н (е)б(е)с б н а г (о - 

спод)д. BL ГОЛО^БИНИ БО ВИД^НИН ТОГО 

ВИД-квБ CBdiAiTEAbCTBOBAAL· КСИ.
(Ότ (κ)βϊτ (κ ). В"ктри Ν-кции реч(е). рд- 

ДОСТИ ΙΕΓΟ ΠρΟΒΕ^Β^ψΑχογ НЕИ'4РЕЧЕ- 
n’noiE пришнствшЕ. и с(к) н (е)бес е ж е

Одговор: Израиљском безум.ву бссс- 
доваше, рсчс, јер попгго они. као не- 
послушни Господу. запушишс уиш 
своје, одбацујући глас разума Ви- 
шњега, зверообразне народе из пу- 
стих места у сретаље вере Његове 
призивах, јасно.м загонетком изо- 
бражавајући ви/^ење.1
Питање’. Верно. Али како Њега. ко- 
га ниси видео, познаваше. реци ми?
ОдГовор: У обличју човека видех др- 
жаву (тј. владавину) Божју.
Питање: Ја се пак и смелости твојој 
задивих. рекох, лредивни.
ОдГовор: Којој? - рече.
Питање: Будући као човек. Сина 
Божјег крсти?
Одговор: Послушањем. рече, сме- 
лост излечих. јер од послушања, 
рече, ништа није смерније.
Питање\ Веома се из скрушеног ср- 
ца уистину рађа послушање?

ОдГовор·. Право говориш. рече.
Питање: Ја, пак. опет рекох: како си 
разумео блаженство Духа Светог: и у 
том облику слетелог с небеса на Го- 
спода. јер видећи га у виду голуба - 
засведочио си?

Одговор: Неки встрови радости. рече. 
најављиваху Његов неизрециви дола- 
зак и, с небеса пак, надаље силазећи

3 -^атк ко ше Р М | 7 ιιρί'^ΒΑχκ Р С М | прнткчЕк·. гр. αίνίγµατι 10 вид4ннк. гр. την ύεωρίαν 32 
προΒΒ^βΙψαχογ, гр. προελαµβανον | 33 н (е)б(е)с к Ρ С Μ
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прочЕИ скшкдми глдсв ижг г ако ж е прк- 
СТОЛХК с(к|)мд IIOKA’<AI1U Шт(к) с (ве)т (а)- 

ΓΟ Λ(<γ)χ4 СК'кд'кТ£||лкСТК0^1ЕЛ\А. |двк 

ΙΙΟΚΑίζΑ AMt ΓΟΛΟγΒΕ ТОГО ВЕЧИСЛВНО1Е. 
Bblip(o)c(b). Доволно ογεο ρεκοχΒ. Tb 

CAAVb и’т(в)чк E'k PAACb Bb^rAACHBblU. 

илн СИЛК1 h 4;k k i>£ и’т(к) лицд б(о )ж шд  

Kb^bllHBLLIEIE.
(ϊ)τ (κ )β1τ (β). Одл\о г о ш(т в)ца .

Ehlip(o)c(b). И ΚΑΚΟ р-ккохк рци л\и 

ч квкс твкн аг о глдс(д) χοτ^ωε потрк- 

БОВАТН. Bb ΒΕ£ΠΛΚΤΗΪΛ\Κ СМИ И НЕВИ- 
дилткмв KCT(b)cTB-k.

От(к)в’кт(н). Не г дко ж е ккрглномк н-к- 

KKIA\b ГАДс(о)л\в(!) в(о)ж(в)ство В-кЦЈА- 

KTb РЕч(е). Hb ИГДД χΟψΕΊΈ СВ^ТОу СВО~ 

имоу. СЛШШАНОХ EbITH. 1АКОЖЕ TAAc(b) 

св-kTb B'kyjAiETb. иж е wr(b) б(о )ж и г а  

Д-киСТВА ПОСТр^КАЈЕЛХМЛХ’ T'kft\b. ИЛ\ЖЕ 

О^БО χΟψΕΤΕ СЛК1ШАТИ CrtblLLIETb. ΑψΕ 
ΚΟγΠΝΟ ГД-к ΕΟγΑΟγΤΕ ДЛЕЖНИИ слшшд- 

ТИ. И СЛШШДНШД ТОГО НЕДОСТОИНИ CO\f- 
ЦЈЕ НЕ OVCAbHJLHTh. 1”кл\ЖЕ И НА КДИНОМЕ 
TbKAVO AX^CTt TOAXb ИД-кжЕ Kp(h)cTI CE 

г (о СП©д)е CAblUlAHb EbICTb PAACb. ΑψΕ 

ЖЕ HE БИ СИИЦЕ EblAO. BCb OVfEO. | A\nph 
4O\pAb БИ WT(b) TOAKKbl EblCOTbl PAACOVf 

ИШКДШОу. АЦЈЕ И АИг (е)лЕСКК1И EblAb БИ 

г лас е . се же WT<b) кв(д)нг(г)ли1а п аче  

ИЖЕ W б(о )ж ЕСТВЕНАГО МАрКА*  A^Tb 

KCTb χοτεψεΛ\ογ ндвшкноути. ижс бо  
НА гор-k КГДА np-kwEpA^H СЕ Г^ОСПОД^ 

CbUJKAUJHH PAACb ПОАЛИНДЕ Γλ (αΓΟλ )ε ΤΈ.

глас који као прстом показиваше 
Сина од Духа Светог засведочсног, 
јасно ми показа безбројност (тј. 
безграничност) тог Голуба.
Питање: Довол>но. Рекох, дакле: тог 
самог Оца је био глас који се чуо, или 
силе неке која је из лица Божја узви- 
кнула?
Одговор·. Самог Оца.
Питање: И како је, рекох, реци ми, 
чувствени глас могао употребити 
Онај који је у бестелесној и невидљи- 
вој природи?
Одговор: Не као гласним неким ор- 
ганом Божаство се оглашава. рече, 
него кад хоће - вољу своју чини чуј- 
ном; вољу као глас објављује онима 
који су Божјим дејством подстакну- 
ти. Они, дакле, који хоће да чују - чу- 
ју. Ако заједно негде буду они који су 
дужни да чују, а недостојни су тог 
слушања - неће чути. Стога, и на том 
једном само месту, где се крсти 
Господ, чуо се био глас. А ако и не би 
било тако, сав свет би. дакле, чуо са 
толике висине глас који је одјецао; 
ако би и анђелски био глас, то је пак 
из Јеванђеља, превасходно божаст- 
веног (тј. светог) Марка*,  остављено 
ономе ко хоће да научи. Јер, кад се 
Господ преобрази на Гори, силазећи 
запамћени глас говори: „И би облак

•В.Мр 1,10-11.

2-3 ум. w t (h) с (ве)т (а)г о д(«р)хд, у V 1167. Бн. υπό του πατρός | Α(ογ)χΑ с (ве)т (а)г о  ιιη β . Ρ | 4 
КЕСчислннос Μ. у гр. άπειρον | 5 Доволно] Εο λ 'ν ο  Μ | 6 w t (l )4k ] 1Ут (к)ч к λ ιι Ρ | 8 Bb’<oviuiBUJHK 
Ρ Bh'4'пившик CI 10 И] Ο С. у гр. Και | 15 глдс(о)л\к (!)] глдсномв Ρ С Μ. rp. φωνητικού | 19 ум. 
пострккдкмшм' (мн.). у V 1167. Бн. νυττοµένω (једн.) | ил\же, у V 1167, Бн. διό οϋς 120 oifco иема 
( ‘21 гд-t] кде C I 26 сице Μ I 29 ωτ(κ)] и w t (h) Μ | 31 χοτεψον·Λ\ον· С | ндвшкноути, y rp. 
µανΟάνειν | 33 скиљдии C



ιι ι;ΐικ(τκ) w g aak b wckiiMie ιιχκ. и ek i- 

с(т0 ГЛАс(в) Шт(к) кУБЛДКД Гл(дГОл)е.

3 ce lecTb c(ui)nb л\ои κ β^αιφ ε αε ιιβιη τ ο ιό  

послоушАите.

Ввпрос. Прдво ρεκοχΒ ндоучилк iecw. ιι
6 1еже ε κ вид-книи ιλ βιιτ ιι се с(ве)тол\ог 

Α(ογ)χογ и /ΚΐΐΕΟΤΕορεψεΜογ кдко по- 

a(o )g ai6TL· рд^лх-кти. прнсносоучрмг

9 g o lecTL и непр-кложвнв Јдкоже рече. 

КТО О\[БО B'kcTb КДКОЕО leCTL· [в(о)“ 

ж(к)стЕ11НО1е ιι]1 Ел(д)жено1е кствство.

12 С3т(в)в-кт(в). И се рече иже w глдск 

\м(тв)чн тдл\о дивити се вид-кник>. не 

д(м[)ХД g o с(ве)т(д)го невидимок и не-

15 пркложио1е 1ест(в)ство вк голоувинк 

пр-кложн ce wopd^b. дд cb икоже χοτ-k- 

Г5м ше iabh IIt g  ce iib то г о с п о д(о )бивми се

18 довротм се вид-k. Bb немже гавиткЈИ се 
члов^коу б(о )ж <11)с твкн к 1и д(оу)к 

с\оде с H(e)fi(e)cL· вксхот^. |дкоже χο-

21 ткнига рече тви се шврд^ видецЈел^у. 

д не неи'4речен'но и недолшслил\о1£ iecTb- 
ство шно речетк дџе кто Bb тк слгк-

24 peiihiii ^рдки2 ιλ κ ο по скрквеник» bg w - 

врдж11 се вид^ти. с ил\е оуво реч(е) w b- 

рд'40АМ1 Bb видкнии ^рдкд вид-кше и
27 прор(о)ци в(ог)д. иво н е с дл\в bb w b- 

рд’4к пркАдгд1е ce iabaiau j e се имв. нв 

ти |дкоже вв '4рдцгк слдвш вид^хоу бе-

30 ^вшБрд^ндго. хот-кник» τ ϊλ \β д не 
iecT(b)cTBox Bb ^рдц^к покд^д ιεΛίογ. 

ИБО χΟτΐΐΗΙΙΑ Д^ИСТВО ГДКО '^pAKb CAABbl

33 TiA\b мвк Bb вид-kNiinxb |двл1дше ce.

који их засенчи: и би глас из облака, 
говорсћи: Овоје Син мој во Ј.вубљс- 
ни. Њега послушајте."

Питање'. Право си. рекох. научио. А 
то - да се у виђењу јавио Дух Свети и 
Животворни. како треба разумсти. 
јер је савечан и непромсњив. како 
(си) рекао? Ко. дакле, зна каква је 
[Божаствена и]! блажена природа?

Одгивор: Рече и то - да се тамо (тре- 
ба) дивити гласу Оца. јер се није не- 
видљива и непро.мењива природа 
Духа Светог претворила у голубиње 
обличје као да Он хоћаше тако да се 
јави. нсго онај ко се удостојио Њего- 
ве доброте то виде - у којем је хтео 
да се јави човеку Божаствени Дух. 
силазећи с неба. тако да се по вољи. 
рече, јави обличје ономе који је ви- 
део. а не да ону неизрециву и недоми- 
сливу природу казује ако неко у тој 
умерености као по скраћењу види 
зрак2 којп се обликовао. На тај на- 
чин, дакле. као у виђењу зрака. и 
пророци видеше Бога. јср им се јав- 
љаше не Сам. претварајућн се у 
обличје, него они као у виду славе 
видеше Необликованога: показао им 
се у вољи. а не у внду природе, јер се 
дејство воље као зрак славе њима 
јасно у виђењима јављаше ради

* В. Мт 17.5.
5 ксн нема С | 8 πριΚΗοωχψΒΗ', гр. άίδιος | 10 ογεο] бо  С ; 12 иж е нема С 16 пр-кложк « С 
пркложпти ce М | ск нема V 1167. Бн. | 21 ΒΗΑΕψοχΜογ С кедециас в М '21 рече. у V 1167. Бн. 
φαίη τις | 22 и£11^рЕч(е)нок С | 23-24 вк тк CA\ipEHbiii. у V 1167. Бн. εις έκεϊνο τό µέτριον 24 nc 
нема С | no скркВЕшпо. гр. κατά συστολήν 124-25 в шврдж ше С М 26 ве нема С 29 вк хрдц4 
у V 1167. Бн. [εν] εϊδει 132 ιακ ο ^рдка д-кистко инв. Р

1 [г.(о)ж(11)стккпок ιι] божанска и додато према Бн.
2 Под. им. '<рлкн овде се (према гр. είδος) подразумева изгзед. οΰ.ιιικ. појава. ogpa i (в. даље стр. 
282. ред 4), обличје. вид (в. овде ред 29). призрак. виђењс (в. даље стр. 2S1. ред 27). својапво. 
врста (в. даље сгр. 281. нап. 4).
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ΚΕ(χ0Τ^ΒΐυΑΓ0 рдди ВЕ хрдцћ св-ктд 
\Ут(|»и)нОуДЕ 1АВИТН CE ИЛ\К.

ВЕпр(о)с(к). Κακό оуво Αίµε г авите с е 

ρΕΚΟξΕ вк ιιε τ λ ϊη κ ν 4ϊλ \κ вкцк чло- 

в('к)кол\к б(о г)е .

(‘Лт(в)в-кт(в). I НЕТЛ-кнШЕ OlfBO рЕЧЕ 

Ч”клЕСЕ. БЛ1ЦЕ б(ог)д БЕ1ТИ СТВОрИТК 

члов-кко^ ПО ΙΚΤΜΝΉΟΜΟγ СЛОВЕСИ. ΤΑ-
ΚΟ ЖЕ И ТОГДА IABHTK СЕ 4ΛΟβ(^)κΟΛ\Ε 

в(о г)е . ГАКОЖЕ МОЖЕТЕ ΠΑΚΕΙ 4λ ο β(^)κ ε  

видктн б(о г)а .

Ввпр(о)с(к). Ρεκοχκ н е ве ииврд^-к ли 

IIAKEI 1АВИТ' СЕ.
Οτ (ε )β4ϊτ (ε ). Ни рЕЧЕ. НЕ в СИЛ-fc в(о)- 

ж (е)с ТВЕНЕ1К CrtABkl. Τ^Λ\Ε ИЖЕ СЕГО χθ~ 

TEL|JE СПОд(о)вИТИ CE. ВВ СВ^Т^ OlfBO 

б(о )ж Ш БОГДОуТЕ ВСЕГДА. ΛΙΟΒ’ΒΕ [β(θ~ 

г )а]’ присно ВЕ СЛАВ-к НАСЛАЖДА10фЕ СЕ. 

б(о )ж (0СТВВНОЛ\О\( ж е св-ктоу WBAICTA- 

ιοιµοχ ΗξΕ. ј ес т(е)с т ва б(о )ж ес твен аг о  

КАКОВО ЖЕ КСТЕ рдг<оул\ктн NE ΛΧΟΓΟΙ'ψΕ. 

ИА\’ЖЕ БО WBpA^OME ВВЛгкфАКТ' СЕ 
б(о г)е ИД-кжЕ χΟψΕΤΕ. Πρ^ΒΕΙΒΑΗ NE- 

ВЕЛ\-кстИЛ\Е. ΤΑΚΟ И ВИДИТ’ СЕ ИД-кЖЕ 

ΑψΕ χΟψΕΤΕ np-kBBIBAJE НЕВИДИЛ\Е.
Ввпр(о)с(к). Что ЖЕ ПОд(о)вА№ТЕ λ \ν£- 

ти силоу б(о )ж И1О.

(Ότ (ε )β^τ (ε ). Довротоу рвЧЕ НЕВИДИ- 

Λχογίο. ВЕ СЛдЦв^ ТЕКЛХО Π0^Ι1ΑΒΑΙ£Λ\0γ. 
ВЕПр(о )с (е). Л\ц-к ЖЕ ρεκοχκ СЛАВА 1АКО 

ЛИЦЕ н-ккок пр-кдивно ЧЛОВ<-к)чЕСКЕ! рд- 

ХО^-ЛЧ-ккТВ СЕ.

Онога којн је усхтсо сасвим у виду 
воље да им се јави.
Питање: Како ће се, даклс, рекох, 
јавити Бог људима у нетрулежном 
веку?
Одговор'. Нетрулежност даклс тела, 
рече, чини човека да је близу Бога по 
истинитој речи, па ће се тако и тада 
Бог јавити људима, пошто ће моћи 
човек опет да види Бога.

Питање\ Рекох - опет ли се нс от- 
крива у обличју?
Одговор·. Не, рече, него у сили Божа- 
ствене славе. Зато ће они који ће се 
тога удостојити увек. дакле, преби- 
вати у Божјој светлости; љубављу 
[Бога]1 увек у слави наслађујући се 
Божаственом светлошћу која их об- 
листава, а каква је природа божаст- 
вене (светлости) није могуће разуме- 
ти. Јер, на који начин се Бог смешта 
где хоће, остајући несместив, тако се 
и види тамо где хоће, остајући неви- 
дљив.
Питање·. Шта пак треба сматрати 
(за) силу Божју?
Одговор·. Невидљиву доброту, рече, 
која се само у слави познаје.
Питање: (По) мени пак, рекох, слава 
се људски схвата као неко предивно 
лице?

2 ивитк с е . у гр. όφύηναι | 3 iabh t e c e, у гр. όραύήσεται | 4-5 ча(о в11)к к М, у V 1167. Бн. 
ανύρώποις (мн.)! 7 створитн] творитк Р С М. гр. ποιεί | 8-9 тдко ж е] тдкожде Р М. у V 1167, 
Бн. ούτω δέ i 14 ум. в силл-ћ. у V 1167, Бн. έν άρετη 115-16 х о теше С 117 в(о)жш] бо ж Уи η Μ | 
21 ne могоуци рд^оум-ћти инв. Μ I 23 ир-квшвАКТЕ P | 25 аше нема P I 30 Λΐιιΐ ж е] Н(е6ша ж е 
(!)Μ.Υνΐ167.ΒΗ.Έµοιδέ

[в(ог)д] додато према V 1167, Бн. τού Οεοϋ.
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Οτ(ΐι)β·1ίτ(κ). Ηε τ άκο  рече.

весплктндго no wtioro И Бл(а)ж £НДГО 

leCTliCTBA. ПАЧЕ КИД'к|1И1Д БМТ1 довротд 

ογΐί'ΙίρΑίετκ с е мно г кп е рдди чистотм, 

Т’кл\ЖЕ И НИКОЛИЖЕ GhlBUJAlA 1ДКО БО\'" 
ΑογψΑ 1Единк б(о г)в ' видите . Αίµε во 

БИ Bh ШБрдук »ΙίΚΟΙΕΛΜϊ EhlAO ИСТВСТВО 

WIIO ΙΙΕΙΙ^ρΕΜΕΙΓΗΟΙΕ. HE БИ ИИКОЛИЖЕ BM~ 
κωιιχκ '4ргкло ιακ ο ΒογΑογψιιχκ.
Ekrip(o)c<ii). Κακό г л(аг о л)еши .

(Ϊ)τ (ιι.)β4τ (β). ΙΠκ Ο 1ЕЖЕ Bh WBpA^-k Chlli 

шт(ви)ноудв Η^ΚΟΙΕΛΧΚ. н и како ж е χο- 

ΤΕψΙΐχΚ BhlTll ГЛа(г ОЛа)т И ИЛИ EhIBATH 

пров^д^ти НЕ ЛХОЖЕТК. ПОНЕЖЕ lECTh Bh 
шврлук 1ес т(к )с т ва υντ(κ)ιιογΑκ. Αίµε и 

bc e c bo ie ιεετ(κ)ετΒθ ј ако ж е лице имат к  

Т'кл\ЖЕ И HAUlh 0χΛ\Κ WK0rt\h Ο\ΈΟ Н"к“ 
KhlA\h БОГАт(0НО ВСА WB^lipAJETh. χθ~ 

ΤΕψΙΐχ' ЖЕ EhITI I НИЧТОЖЕ В^Д^ТИ НЕ 
лхожгтк. НИ 110 рД^ЛОуЧЕНИИ Д8ША w t (0 

Т-клгСЕ. 1ЕГДА ВСА~ 1АК0ЖЕ WK0 Н’кко1£ 
EhITH В-кроуЧЕТК СЕ. 1ЕЖЕ И W н (е)б(е)- 

αΐκίχκ СИЛАХК ПОд(о )вА1ЕТК ρΑ^ΟγΛΧ^ΒΑ” 

ти. имж е3 '4рАК1? вк истиноу вс е ιεετκ- 

СТВО EhITH BhAvklllAIETh CE.

3 вид^иии, у гр. είδος 15 бмвшам , у V 1167, Бн. οντα ώς παρόντα . 5-6 κονΑογψΑΐΑ Ρ 8 wno нема Ρ 
8-9 ум. h e бн ... ΒογΑογψΗχι», у V 1167, Бн. οΰκ άν τα µηδέπω οντα έιίεώρει ώς όντα 17 «·βο η  
н (а)шн o\frt\b WK0A\h инв. Ρ122 кж е] 1ако ж е М, у V 1167, Бн. οπερ н нема Р. гр. и.ма - και 24 ^рдкн] 
'^дкон (!) М, у V 1167, Бн. οψις I 26-27 н(е)б(е)с нма\к с илдлке , у V 1167. Бн. αΰτάς 27 Λ<ογ)ιιΐΗ, \ \ 
1167, Бн. τήν ψυχήν (једн.) | ум. внд кшпд, у V 1167, Бн. είδος 30 с ло вес е . гр. του λο-^υυ ан г (е)ан  С 
31-32 κεζΒ ШБрд’{11М. гр. ασχηµάτιστα | 32 испов кддк, гр. όµολογουµένως; 33 жикотнд, гр. ζωα 
1 кдинк б(о г)н , у Бн . µόνος [ώς] θεός, али овоме [ώς] нема места ту. Зато га и нема у V 1167.
2 всд. у Бп. πασα [αύτοΰ φύσις], алп овај додатак [αύτοϋ φύσις] ствара забуну заго што се ксд 
(πάσα) односн на душу (την ψυχήν), pa/yi чега у V 1167 и нема тог додатка.
2 ил\Ж£, у V 1167, Бн. ου (једн.), а треба ών (мн.), јер се односи на непссне аие (в. Бн. стр. 5. нан. 
14). А да се заиста односи на небесне си.и· закључује се н из питањч које следи.
4 Овде је нм. ^рдкв у значен>у (према гр. δψις) изгзед (в. напред стр. 279. нап. 2).

Bhnp(o)c(h). Что оуво гако и н (е)б(е)- 

CHhlMh СИЛАЛ\К И д(оу)шИ ПАЧЕ ВНД^НША 

BiiiTu ΛΛΐιετκ н-кцни.
С3т(11)в'кт(к) Далече рЕч(е) w h h п о лш- 

шл!А1отк с ло вес е . п о н еж е во ни ан г (е)лк  

ни доушЕ вид-кти н ел\о ц ј н о . бе^к w e- 
pA^Hhl CHIE HCIIOB^AAIE. ПОд(о )бА1ЕТК рд~ 

ΙζΟγΜ^ΤΙΙ EhITH ЖИВОТНА. ПОд(о)вАИТК 

Оуговор·. Немој тако да схваташ. pe-
ne, јер доброта онс бестслесне и бла- 
жсне природе је изиад изгледа: по- 
тврђује се ради многе чистоте. Сто- 
га. и нимало постојећу, као будућу је- 
дини Бог1 види. Јер, ако би оиа не- 
изрецива природа била у неком об- 
личју. никада се непостојеће не би 
гледало као постојеће.
Пнтање: Како говориш?
ОдГовор'. То што у неком потпуном 
обличју постоји, никако се од онога 
UITO ће се говорити или (што he) би- 
вати не може унапред сазнати. зато 
што је сасвим у природном обличју: 
било да ii сву своју природу има као 
лице. Стога и наш ум. оком дакле не- 
ким богатно све обгледа (тј. посма- 
тра), а од онога ιπτο ћс убудуће бити 
ништа не може видети: ни по разлу- 
чењу душе од тела, када ће. верује се, 
сва2 (тј. душа) као неко око бити. 
што и о небесним силама треба схва- 
тити. којима3 се изглед4 - уистину 
сва природа - схвата да постоји.
Питање: Шта. дакле, то - да и небе- 
сне силе п душе више од ви^ења неки 
сматрају?
Одговор'. Далеко су они. рече. од по- 
имања (смисла) речи (тј. беседе). јер 
је немогуће впдети - ни анђеле ни ду- 
ше; ове без лика, неспорно треба ра- 
зумети да су животни (тј. бића). А
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ЖЕ к-кдкти 1ДКО Bb ^рдцк lldiKOIEAXb 

ίογτκ. ii ο \ά\α доБроток> ii видкнинлхк. 

1ДКОЖЕ БМТИ рд7,оул\ол\к Εα(α)γΟΛ^Ι1ΙΙΙΟ 

'4рАКО\|' Ιΐχΐι И доврот-к СШЦЕВМХБ рлди. 
КГДА «fBO ДОБрА1Д CAMdCAHTb д(оу)шд. 

св-ктлд iec t k вс а ii ιιρ^ογχρΑΜΚΑ. игдд 
ЖЕ ΙζΛΑΙΑ CAVbICAHTb. НЕ СБ-ктЛД Кс(т0. 

|||1 НЕ ДИВНД. 1АКОЖЕ БО И WT^b) '^ЕНИЦЕ 

W4Hbl№ BbC\-Kll|JAIEA\bll1l£ скнИ. Л\Н0ГК||£ 

рдди IEIE И EblllCTpbllE ГДСНОСТИ. К>ЖЕ 
4O\(BbCTBO п о д(о )бд 1етк г ла(г о ла)ти  

^рДЧНКПЕ СИЛК1. л4по EO KCTb И Шт(к) 

1ДКЛЕНДГО ОуКА^АНШД 11Е1ДВЛЕНО1Е СЕ ГДКО" 
ЖЕ МОЦЈНО БЕскдОВАТИ ВИД^НШЕ. ГДКО" 

ЖЕ и’БрД'4И ТОГО ГДВЛ1Д1ОТ' СЕ д^иствд. 
тдко ж е дц ј е ποχοτιιοιε оул\к w t (b) с ебе 

BbC^blTlITb nOA\blHIAEHH№. СЕ ГДКОЖЕ WB- 
ρΛ’ξΚ EbIBAIETb Д^ИСТВА Д8ШЕВНАГ0. ИЖЕ 

lECTb 1ЕИ AMIOfbllE рДДИ TbHKOCTH. W 
ΒΕΕΙΙΛΚΤΒΙΙΒίχΒ ΟγΒΟ. tECThCTE-k^b. 1ЕЖЕ 

дц ј е илхдтв д-киство. с е г ако ж е л\н о г вн е  
рлди №Ст(0СТВА ТМГКОСТИ BblBAIETb. 

АЦЈЕ ЖЕ Cb СЛАВО1О АЦЈЕ ЖЕ Cb СТр(д)сТИ" 

К> CEAMMf npHKAK>4HTb CE BbITH. КЖЕ Η HA 
WT^b^CToynAbuJHXb αη γ(ε )λ 4ι^ под(о)- 

EAIETb рд^оулх-кти. ДОНД-кжЕ BO CA\bl" 
ШЛ1АХ« п о д(о )бнд |д ан г (е)ло л\б . τ α до - 

ΒρΟΤΑ ρΑ'4Μ|·Λ\1ΗΗΗ Bb '4pAKb CAABbl Bbl|- 

ВДШЕ HA\b. ПОНЕЖЕ W в(о)гОЛ1ОБИВМ^ HE- 

РДДИШЕ flOAXblUJAEHHIXb. TO БЕ^ОуЛМНЕ1 

HA\b Bb ^pAKb СТОуДА CTBOpii CE.
Ebnp(o)c(b). Ne t ak o  ли ογεο г дко ж е к  

НАШЕГО Т^ЛЕСЕ TAbCTOT^. И Д^О^ШОу И

треба знати да су у неком изгледу - и 
добротом ума и виђењем, као што је 
поимањима блаГољеПије изглед п>и- 
хов и доброта. Због тога јс душа, кад 
смишља оно што је добро. сва светла 
и преуочљива; а када смишља оно 
што је зло - није светла и нлје дивна. 
Јср, као што су од (стране) очне зе- 
нице истргнуте сени ради многе и би- 
стре њене јасности којом треба каза- 
ти осећај зрачне силе, лепо је да се 
(и) из испољеног указања као могуће 
виђење искаже то неиспољено, по- 
што се обличја тог дејства јављају. 
Исто тако, ако ум из себе истргне по- 
хотну помисао (жељу). то постаје 
као обличје дејства душе, што је њој 
својствено због многе тананости. 
Код бестелесних, наравно, природа. 
уколико постоји дејство, то настаје 
ради многе тананости природе. блло 
да се то са славом или пак са страшћу 
догоди да настане. То и код отпалих 
анђела треба схватити, јер све док су 
размишљали како приличи анђели- 
ма, та красота разумевања биваше 
им у виду славе. Пошто презреше 
размишљања о богољубивим (ства- 
рима), то безумље1 се у вид срама 
створи.

Питање·. Није ли тако, дакле, да на- 
спрам дебљине нашег тела - и душу

Bb ^рдцк] кв '^pbUAAi P C, y rp. έν οψει | 5 о (бо ] бо  P | 6 πρΐοίβρΑΜΚΑ, y V 1167. Бн. περίβλεπτος | 
7 CMbicAHTh нема V 1167. Бн. | 8 ко нс.ма Μ; гр. има - γάρ | и нема P C; V 1167, Бн. | 10 рдди] рдди 
и М и GbicTpbiK мсности. y V 1167, Бн. καί όξείαν τρανότητα | 12 λ^ιιο , y V 1167, Бн. πρέπον | 
r o  нема Μ: V 1167. Бн. и.ма - γάρ | 14 вид-kiiMio С | 16 тдко ж е] тдко ж де η г дко ж е Ρ Μ | тако ж е  
и мко ж е C; y V 1167, Бн. ούτω δή καί οπερ | 19 ки нема P; V 1167, Бн. има - αύτης | 29 w нема P | 
в(о )г о л 1о бивв 1х к ] ΒΛ^ΓΟΑίοΒΗΒΒΐχΒ P, y V 1167, Бн. των θεοφιλών | 33 тлвстотк, y V 1167. Бн. 
πυκνότητα.

' Ум. г .е^мик . y V 1167. Бн. τήν ευφροσύνην, али код Бн. (у нап. 2. на стр. 6) άφροσύνην.
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ΑΙΙγ(ε)λ ΚΙ БЕСПЛВТНМ1Е И Н6ВИДИЛМЈ« Ж1~

ВОТМ ПОд(о)ВА1ЕТК ГЛа(г ОЛа)тИ. 1АКОЖЕ 

3 КК в(о)ж(в)с'ГКК11АГО 1ЕСт(к)с'ГВД КК БЕ- 

числмгки чистотк. ιιε ιαβλ ιαιε τ κ се.
(Ότ (ι1)βΊ;τ (ι1). Всдкомоу ογκο βκγγη ιο  

6 СВВрВШЕНШЕ '4PAKL рЕЧЕ. ΙφΙΚΙΙΟ СОуфЕЛ\ОГ

ЖЕ БВ1ТИЈД ЖЕ IIE ΗΛΧΟγψΕΛΙΟγ. ПДЧЕ ^рд- 
КА присио ТБКАЛО ДОБрОТА B-kpO^IETCE. 

9 IIE Wt (0 BlilTIIIA ВО скврвши CE. НВ 

шт(в) ТОГО 1ЕЖЕ БВ1ТИ ИЛХДТБ Wt (k ) 

ПДЧЕ 1ЕСт(в)сТВКНАГО 1ЕСт (к )с тВА.

12 Ржпр(о)с(к). Alni ж е и ιειµε c e w  то л\к  

ρεκοχκ χοτΕψογ ογΒ^Α^τιι. СКДЖИ ЧЕСО 

рдди довротоу Га(аГОл)еЛ\К W и

15 ШБрД^Д НЕ Гл(дГОл)еЛ\Б. ВВ WfipA^t БО 

ввслхд и довротд ДИВНД ЕСТК.
□т(0В-кт(0. Пошеж е довротд б(о )- 

18 ЖИ1Д сллвд iec t k со^фвствд б(о )ж шд . || 

iihlip(o)c(h). ΡΊΐχΚ ЧТО 0γΒ0 ДЦЈЕ рЕЧЕТЕ 

ΚΤΟ РЕЧЕНО1Е П'квЦЕЛ\К д(д)в(и)дОЛ\11.

21 ΑΙζΒ ЖЕ прдвдсио 1ДВЛК» СЕ ΛΙίµΟγ ТВ01£- 

ΜΟγ ΗΑΕΒΙψΟγ СЕ 1ЕГДА ГДВИТВ Л\И СЕ 
СЛАВД ТВ01А.*

* Пс 16(17). 15.
1-2 auBOTbi. гр. ζωα | 3 кв2 нема V 1167. Бн. | 3-4 БЕсчнсдкнкн С М 5 ογβο] g c  Р; у V 1167. Бн. 
µέν 19 EhiTHiA. гр. γενέσεως | 12 Alirk] N(td)nta (!) M: y V 1167. Бн. ’Εµοι c e нема Μ 13 χοτΕψογ] 
c e χοτεψκ Μ I 20 пквцЕМк. y V 1167. Бн. τον ψαλµωδόν 24 Ge] Ge ж е P: y V 1167. Бн. Τούτο 28 
бк  нсма С, V 1167, Бн. 130 слово P: V 1167. Бн. τον λόγον I 33 н а чЕстотоу. y V 1167. Бн. εις τήν 
πυκνότητα | 33-1 ινερΑΐζΑ. σχήµατος
1 Οβο  κ ακ ό ογκο η ε в^дк y V 1167 (л. 20β) је оштећено. због чега је у тд. Бн. (сiр. 6) у загради 
и под знаком питања: ..(πώς γαρ ου;)", без в к.ук. због чега је морало да осгане под »наком 
питања.
2 Им. чес то та (гр. πυκνότης) не налазнм у Миклошичевом Речнику. али πυκνύτης је преведено 
и речју тан с то та (в. овде стр. 282. ред. 33).

24 С3т(11)в'кт(в). Се ρε4<ε) w t (k ) прор(о)- 

КЛ рЕЧЕНО БВ1с(т0. НЕ 1AKO Bh ЛИЦИ nV 

ΚΟΙΕΛΧΒ ИЛИ ВВ WEpA'<k ΕΚψΟγ б(о )ж (0-

27 €ΤΒΜ10Λ\όγ lECTLCTBOY· IIL BL ^рАЦ^ И 
ВК CAABi с(к|)нД НЕВИДИЛХВШ НАЛ\К 

Wt (b)u L· iabh t ’ с е . с ег о бо рдди бл(а)- 

30 говоли б(о г )к слово^ ιε γο вв 4λ ο β(Έ)κ βι 

пршти ПЛКТВСКММВ '4PAKOMB. Пр'кБВ1ВА- 

ιοιµογ ΚΑΚΟ ογεο н е в^д-к.1 вк вс ес ил-

33 H'liH СВО1ЕИ СЛАВ-k. ДА НА ЧЕСТОТОу2 ШБ“ 

и анђеле треба називати бестелес- 
иим и невидл.ивим бићима. пошто се 
наспрам Божаствене природс без- 
гранична чистота нс показуји?
ОдГовор: Сваком бићу. даклс. исход 
је облик (тј. изглед). рече. а увек по- 
стојећем, које не.ма рађан>е. увск сс 
изнад облика само добропш всрује. 
јср нијс настало од рађања. iieh из 
себе постојање има. из природе из- 
над природног.
ПитсиБе·. Ја пак хоћу, рекох. и још о 
томе да сазнам: кажи због чега за 
Бога говоримо доброта. а не гово- 
римо (каквог је) обличја. јер у об.т- 
чјује свакако и дивна доброта?
Одговор·. Зато штоје доброти Божја 
- слава суштаства Божјег.
Питање: Рекох - шта дакле ако ко 
рече оно речено од појца Давида: .Ја 
ћу се пак правдом појавити Твоме 
лицу: наситићу се кад ми се појави 
слава Твоја"?*
Одговор: То. речс. од пророка би 
речено. не као да је у лицу неком или 
у обличју Божаствена природа. него 
у одразу и у слави Сина невидљиви 
ће нам се Отац јавити. Јер ради тога 
благоволи Бог да Реч Његова међу 
људе дође. пребивајући у телесном 
облику. Како. дакле? - не знам1. У 
свемоћној својој слави. да на чссто- 
ту2 обличја оног славног тела гледа-
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ρΑΤζΑ CAARHMIf WH01E плктн члов^кв 

ΒΚ'ζΗρΑΙΕ. '4pAKh EO '^рДКА ВИДИТВ. 110
3 W4HI|1EHHH BhCKp(h)c(E)HII№A\h. МОЖЕТВ 

доврот« внд кти 1АК0ЖЕ W β(ο)^. тако - 

ж е ογπο w t (e)u k таин о мвленмимв WB-

6 ρΑίζΟΛΚΕ IABHT’ СЕ ПрАВЕДНШЛ\В. ИЛ\ЖЕ WB" 
pA^OAXb HblHtA АНг (е)лОА\В lABAIAIETb CE. 

c(hl)llb ЖЕ IABHT’ CE T^AOANb ΙΑΒΪ. Λ^~

9 1101 EO 1ECTK Bb HCTHHOy χΟΤΕψΗΛΜ» Bb 
B-kKbl u(-iiCA)p(0CTBOBATU ПОДК E<0- 

Γο )λ \Β. ίζΙ1ΑΚΑ\Α χοτ^τΐ! ПрИСНО ВИД-ћтИ

12 СВОИГО КНЦА. 1ЕЖЕ НЕ Л\ОЦЈНО Б^ШЕ. 

А1|1Е ΙΙΕ БИ БКЧЛОв(40ЧЕШП£Л\К CBOHMb Bb 

'4pAKb IipiiUJbAb fi(or)b CAOBO.

15 Bhnpoc(b). в-крно H П0 СЛОВЕСИ pEKOXb. 

НДОуЧИЛ' ME IECH W СЛОВЕ HWAHOEb A\H 

WBpA^b ВСЕГДА ПОКА^АК. КОНВЧНЕК ЖЕ
18 прочЕК ρεκοχΒ. иж е w αη γ(ε)λ^χβ ΜΟΛΙΟ 

ΤΗ СЕ ПОДАЖДВ Л\И СЛОВО ВИД-ћнИГА. 1ЕЖЕ 
И W Д^О^ШИ МНК» под(о)вно BblTH по

21 ВВСКр(е)с (е)нИИ Т-клЕСЕ.

(Ϊ)τ (β)β4τ (β). KoTOpOlE CE KCTb рЕЧЕ.

Bbnpocb. Лн г (е)лИ Bb чоуввств4 ЛИ CO^Tb.

24 ИЛИ НИ1.
(*)τ(0Β^τ(0.  Πο ρΑξΟγΜΗΟΜΟγ рЕЧЕ 

СЛОВЕСИ. Bb рА^Д-клЕЦ-к H-kKOlEMb ΒιΊϊχογ

27 ρΑϊζΟγΛν^. ΠΟ CAAXOBAACTbHOAAOlf СЛОВЕСИ. 

Т-ћлГЖЕ И ll-кции WT<b) HHXb стр(д)сти 

РАБОТАЕШЕ ПАДОШЕ. ПОНЕЖЕ WT^b) Б0~
30 ж(0СТВЕНДГО И СЛАВНАГО д(о \()х а СЛАВО"

СЛОВНГА. НЕ ПрИАОЖЕШЕИ CE Kb Шт(0-

•5<и СТО^ПЛЕННК». НЕВр-кдНИ СХрдЦнИШЕ СЕ
33 Bb БЕСТр(д)сТИИ. ВЕЦЉШЕ COlfTb И Шт(0

јући човек. јер облик види облика, по 
васкршњем очишћењу можс видети 
доброту као на Богу. Тако he се, да- 
кле, Отац тајновидним начипом от- 
крпти праведнима; на начин којим се 
сада открива анђелима. Син се пак 
телом откри отворено. Јер, уистину 
је лепо да они који xohe у векове ца- 
ревати под Богом, сазнајно хоће увек 
да виде свог Кнеза, што немогуће Ge-
me да није својим очовечењем дошао 
у виду - Бог Реч.

Питање: Верно и по разуму, рекох, 
научио си ме, о учени, увек показују- 
ћи ми Јованов начин. А надаље pe- 
κοχ (нешто) што је остало - оно о 
анђелима, молим те, понови ми реч 
виђења, што сматрам да ће и о души 
слично бити по васкрсењу тела?
Одговор: Које је то? - рече.
Питање'. Јесу ли анђели чувствени 
или не?
Одговор: По разумности. рече, беху у 
неком раздвојеном знању, према само- 
властном разуму. Зато и неки од њих, 
служећи страсти - падоше. Пошто се 
они који се од Божаственог и славног 
духа славословља не наклонише ка 
отпадништву, неоштећени се сачува- 
ше у бестрастности. Надмоћнији су и 
од чувства; у некој су непромењивој

2 ιςρΑκ. гр. είδος I 3 ккскр(и)с(Е)никл\11 конј. према Р С М 14 w, гр. - έτΰ 14-5 тдкоже] тдко ж де Р 
М . 5-6 тднно|двл£ик1имк... прдведнк1л\к нема М | 8 т-кломк 1двит с е инв. Р М | 13-14 вв ^рдкк, 
гр. εις είδος I 16 w с ло ве . гр. ώ λόγε | 17 шврд^к. у V 1167. Бн. στήλην 119 поддждк... кид-кншд, 
У V 1167. Бн. άπύδος θεωρίας | 27 ρΑ-,ζογΛν^. гр. γνόσει | 29 ум. w t (ii), y V 1167, Бн. ύπό
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ЧО^ВкСТВк. Βίι СЛАДОСТ1 ЖЕ ΙΙ^ΚΟΙΕΙΙ ПЕ“ 

прклОЖ1Њ11Е CAABbl соута. ткмжЕ II но- 
д(о )бн а ιιχκ coip-b w вс еллб pa^oifAvk- 

11И1Л. IIE TbKMO ПО 11Од(о)вНО CEB-fc ВИ- 

ДЕТ11 Д0БрА1А. Ilb ТАКОЖЕ И IIE ρΑ^ΟγΛλΙΐ- 

10Tb TAKOBAIA CHAMi ПрОТИВНА. 1ЕЖЕ И W 
ΙίρΑΒΕΑΙΙΙϊΐχΚ HA BbCKp(h)lUEHHIE BblTII HA~ 

A’klET' CE. 1ЕГДА ПЛОДК ΕΑΛΛΟΒΛΑΕΤΉΒΐχΒ. 

Bb IlOKOpEIIUH CLHphlUEIIIIIE EblTII НАд4- 

lETb CE. 1ЕГДА 11ЛОДБ CAA\OBAACTbHb>Xb. 
Bb ПОКОрЕНШ CBpblBEIli WT^b) IIHXb 

IipiIHECET' CE в(ого)ви.

Bblip(o)c(b). Прдво pEKOXb. глдс(о)лг AII 

ογεο TBOpETb ntllHIE н (е)бЕСНВ11Е WHbHI 

c (be)t MIE CIIAbl. ИЛИ Bb WBpA^II-k CAOBECII 

1ДК0ЖЕ ц-кции Д0Л\В1ШЛ1Д10Т’ CE.
□т(к)к’кт(0. Гл(а)с(о )лњ реч(е). Αίµε 

[g o ]1 IIAAAXEHb wrtlbfl' ГАКОЖЕ п и с ан и г а2 

lABAIAIOTb IICIlOBtAAIOTb CE GblTH. IAB"k lEC-
Tb IAKO Гл(а)с(о )л\Б IipiCAABHOA\b HOlOTb 

б(о г)а . Т'кл\ЖЕ II ΛΜΙΟχίΙΙΙ I WT(b) c (be)- 

ΤΜΙΐχΚ ЛМ1ОЖИЦЕ1О. ГЛАСБ l^b СЛМШАШЕ. 
[вв вид'книи]3 1АК0ЖЕ ПИСДНИ1Д IflBAIAIOTb.

Bbnp(o)c^b). Шв-к lECTb рЕЧЕ. (!)4 Hb 

1ЕДННАЧЕ Η^ψΙΙΙ pEKOyTb. IAKO ИЖЕ W 

б(о )ж (0СТВМ1ОЛ\В глдск no \ут (б)да- 

HOAAb СЛОВЕСИ. II W АПГ^ЛБСЦ^ЛХБ ГЛАСк 

слово длвжно lECTb сл\отритн.
(Ϊ)τ (0β4τ {0. Б(о Го )вИ OlfBO рЕЧЕ ПОНЕ- 

ЖЕ ВСА Л\0ЖЕТБ. СЕГО рАДИ И IAKO Гл(аГО- 

л)е 1ЕГДА XOqjETb nOKA’4AIETb СЕ НАДБ 

Т-кл\И npkflblBAIE. IAKO 1ЕДИНК Cblll HEBE- 
qiECTKbiib. ан г (е)ло л\б ж е с ег о н е л\о - 

сладости славе. Зато су њихова разу- 
мсвања слична о свему. Јер. не само 
да добра. ссби подобна, сазнају. исго 
такође не разумеју и она која су им 
противна. ΠΙΤΟ се очекује да hc и са 
праведни.ма на васкрсељс бити. кад 
сс плод самовластних у потпуној 
покорности од њих Богу принесе.

Питање: Правилно. Рекох, дакле. да 
ли оне небесне и свете силе појање 
творе гласом или у виду речи. како 
се неки домишљају?
ОдГовор: Гласом - рече. [јер]‘ ако су 
пламсн огњени. како Писма' откри- 
вају. казују се да су бића: очевидно је 
да преславним гласом хвале Бога. 
пошто и многи од светих много пута 
[у ви[)ењу]2 слушаху глас њихов. како 
откривају Писма.
Питање: Очигледно је (то). рече (!)4 
(треба: рекох). али можда неки кажу да 
онако како за Божаствени глас. према 
предатој речи (сматрамо). и за анђел- 
ски глас треба сматрати да је рсч.
Одговор: Пошто је дакле Богу. рече. 
све могуће. зато се и као говорећи 
показује. кад хоће, над тнма пребива- 
јући као Једини који је нетваран. а то 
анђелима није могуће творити. Јер,

4-5 вндЕТћ, гр. γινώσκουσι | 5 тако ж е] тако ж де Р Μ: V 1167, Бн. нема 6 w) νντ(κ) Μ ; 7 нд 
вкскр(ћ)шЕ11НК, у Бн. [έν τη άναστάσει] | 9 снврвшЕник] сккр шЕн к Р С 14 w h k ih  нема Р 15 кв 
шврд^нк с ао вес и.у V П67.Б».ένδιαΟέτω; 17 Гл(а)с (о )л\к ] 6р(л')с(д)л(н)л\к (!) М 18 писднии] 
imcAiihi М | 20 г л(а)с (о )л\в , у V 1167. Бн. φωνή τινι | 22 слишлшЕЈ вк внд-кнни с лишаше Р С М и 
V 1167. Бн. έν οπτασία αισθάνονται | 24 ум. рЕЧЕ (!). треба ρΕκοχκ као у Бп. έφην 26-27 
мт(ћ)дАН0Л\в] дкдднол\к Р

1 [бо ] додато према V 1167. Бн. γαρ.
2 Под Писмима подразумева се Библија.
3 [вв βιιαΙιιιιιι] додато према Р С Μ; V 1167. Бн.
4 рЕЧЕ је грешка као п у V 1167 έφη. а исправно је ρεκοχκ према Бн. έφην.
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1|1НО ткоритн. ΑΙ|ΙΕ БО Η£ ГЛ<ДГОл)к»1|1Е И 

ТИ 1АК0ЖЕ Гл(дГОл)к>1|1£ Л\ОГЛИ БИШ£ 

КГДД χΟΤΕΤΚ ПОКА^АТИ СЕ. Л\ОГЛИ ББ1ШЕ 
И 1£ЖЕ ДЦЈЕ χΟΤΕΤΚ Wt (k ) HEBhITHIA СТВО" 

рити.
BbI1p(o)c(h). ПДЧЕ AOSpi ЧТО ЖЕ II W 

Д8ШИ ρεκοχκ ρΑ'^ΛΟγ ЧАКЧ|1И CE Wt (k ) 

T-krtECE. п о д(о )бд |£т к рд^оулх^ти 

(ϊ)τ(0Β^Τ’. Д(оу)шд рЕЧЕ ρΑ^ςΛΟγЧИК111И 

СЕ Ц.’т(0 тклЕСЕ. ДОН'Д’кжЕ КГДД ВБС- 

Kp(h)c(E)HHI£rt\h ВКСПрИИЛХЕТБ Г1ДКК1 т-к- 

ло. вб шврд^н^ с ло вес и . Циспов-кдд- 

№л\к мко ιιοίΕτκ б(о г)д . п о неж е Bh Т-ћ- 

ЛЕСН ЦЈт(ки}ноуД11 кж е г ла(г о ла)ти при- 

1Елд кств. дн г (е)ли ж е п о н еж е вк про- 

ст-k н-ккокмв c o v t b и лг с бо г лдс н^1 
кст(к)ств-к СТВОрЕНИ. нЕпр-кстднними 

ГЛДСК1 1ДКОЖЕ ρΑ^ΟγΛνΕχΟΛΧΚ ПОКЈТБ. НЕ 

1ДКОЖЕ и’рГДНОЛ\Б Η^ΚΒΙΛΧΗ тклЕСНК1А\В 

В-кфДКЈЦЈЕ. Ilh ТО СДЛ\Ф 1ДКОЖЕ присно- 

ПОДВИЖЕНИК КК ВИН-к ГЛДСД Η^ΚΟΙΕΓΟ 

ΙΙΛλΟγψΕ ДИВНО. ИБО ΒΚξΛΟγχΟΒΙΙДЦ0|£ Ηχκ 
ИСт(к)сТВО ^клО П^СНкНОЛЈОБНО CKI. НЕ- 

пр-кстднно πο βε λ ϊβαιε τ κ ил\б и г дс н о

ВкПИТИ.
Bhnp(o)c(0. Uleii кмлл ж е о г бо ρεκοχκ 

ЦЈБрД^ОМБ ПОд(о )бД1ЕТК рд^о\'л\'кти вв 

ВИД^НИК ИЛ\к Пр^ЛДГДТИ СЕ. 1ЕГДД w t (k ) 
б(о г )д Кк Η^ΚΟΙΕΜΟγ Ο^ΒΕ^ΤΚίχΕ

Г1ОСИЛА1£Л\И БШВДКЈТк.
Μτ (κ)βΪτ (|ι). СтрДН’НО оуво реч(е) слоу- 

χογ Вкпрдшдни№. того рдди и νντ(κ)- 
В^ктд ПОГр^ШДИТк. ШБАЧЕ ПОД^О^БАКТк 

иако (као) неговорећи, и ти су сс као 
говорећи могли показати када су 
хтсли; могли су, уколико су хтели, и 
из небића створити.

Питање'. Веома добро! А шта о ду- 
ши, рекох, која се разлучује од тела, 
треба разумети?
Одговор·. Душа, рече, разлучивши се 
од тела, све до онда када васкрсењем 
опет прими тело, исповедамо да у ви- 
ду речи слави Бога, пошто је у телу 
потпуно примила то - говорити. А 
анђели, пошто су у некој простој и 
љубоГласној^ природи створенп. не- 
престаним гласовима, како разуме- 
смо, поју, не као неким телесним ор- 
ганом звучећи, него то дивно имају- 
ћи само као самопокретљивост ка 
узроку неког гласа. Јер њихова ваз- 
духовида природа, будући веома пе- 
смољубна, непрестано им дозвољава 
и снажно клицати.

Питање'. Јасно. А којим дакле начи- 
ном, рекох, треба разумети (то) - да 
се они претварају у виђење кад од 
Бога бивају послати некоме од 
светих?
Одговор·. Страно је дакле слуху, ре- 
че, (то) питање, те због тога и 
одговора промашује. Међутим, тре-

4 и нема Р | 8 п о д(о )бак  С | 12-13 испов-кддкмк. у V 1167, Бн. όµολογουµένως | 14 w t (h u)h o x a 1i] 
wTHHoy (!) С I 20 £αλ \ι» Р | 20-21 прнсноподвижЕник. гр. άεικινησίαν | 21 EHtrk] кигк(!) М: у V 
1167. Бн. αιτίαν | 22 ккздо^ховиднок, гр. αερώδες | 24 πο ε ε λ Ίιβλ κ τ β , у V 1167, Бн. προτρέπεται | 
мсно, у V 1167, Бн. τρανοτάτην | 28 вид-кник, у V 1167, Бн. είδος

вв rtWBorrtAcwk. гр. έν φιλήχω. Сложеница лмвоглдсни - љубогласни не постоји у срп. речни- 
цима иако постоје слични облици, као нпр. љубопевац, љубожедан, љубозаран. љубомирац, љу- 
боморац, љубомудар, љуборевњив. љуботворан.
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I

iio aaeiu j a iat h iak o  вб|н 'ж е Αίµε πο βε αΙην

GbIBlUE MOAVblCAETb WEpA^b. ΓΟΤΟΒΟ E’ 
3 ΤΟΓΟ ripHKHAlilllilE1 ΕΒχΟΑΕΤΒ. САрдОБк^НО

1 Овде се под им. прнвнд^ннк (гр. φαντασία) подразумева ви()ење \ с.мислу преображчја и ι 
једног облика у други облик; из идсјног у стварно; из невндљнвог у видљиво; не нешто што је 
машта, уобразиља.

1£Ст(1»)сТВОу Ιΐχΐι χΟτΐΐΙΙΙΚ) рДБОТДК>“ 

ΐµογ. AUlOBbllE рдди р-кд’КОСТИ ЧЕСТОу 

6 BbIBAlOqJOVf ΟγΜΕψΛΙΟψΟγ БО С£ 1ДКОЖЕ
C11AOIO ХОТ'кнШД WT^b) НЕ1ДВЛЕПДГО Eb 

1ДБАЕНИ1Е. БЕСПДКОСТВНО ПрИВИД^НШЕ ИЛ\“ 

9 'klOTb. 11 ИЛГЖЕ Al|JE WGpA^OMb 1ДКОЖЕ 
ρεκοχίι 1ДВИТИ с е 4<ιι)ε τ4ν д(оу)ши 

BKCXOTETI1. ч(и)сТО1Е БО lECTb ThKMO 

12 д(фу)шЕ Α(θγ)χθΒΒΙ1ΛΓΟ ШБрД^Д ВИД^ТИ

ΒΒΙζΜΟψΙΙ ρΛΤςΟγΛΛΗΦ привнд^нии АЦЈЕ бо  

Kb ПрИБИД^НИКЈ Пр1ЦВ1ЕА1ЕЛ\ДГО НЕ СНИ“ 

15 ДЕТВ CE AIOEbBb Kb ΤΒΟρΕψΟγΛΧΟγ ПрИВ" 
пд-кшпЕ. н и како ж е н е л\ожЕтк днг(е)л©х 

СК Члов('ћ)кол\к 1ДВ'к EblTU CbBKMf- 

18 11ЛЕНИ1Е. Тткл\ЖЕ И 4O\fBbCTEbHArO ТОГДД 

τρΙΐΕογίΕτίι глдсд кмврд^к привид^нига. 
II глдсоу ПОд(о )еИТ11 СЕ РЕч(е)нШ1£ рдди 

21 BHHbl. 1ДК0ЖЕ Λ\ΗΪ АЛНИТК СЕ.
Bbnpoc(b). II Рд^оулхно И 1ЕЦЈЕ ж е л\и

СЕ ρεκοχ' МОЛК> ТИ СЕ СКДЖИ W ΟγΜΙΙΤΕΛΙΟ 
24 СЛОВЕ Пр-ћжДЕ ДДЖЕ НЕ HACTANETb д(в)нК.

В-кдк БО ГДКО НДЦЉД'ШОу 1ЕЛ\Оу ДБИИ 

\Ут(0СТМ[ПИШИ. ΝΕ ТрБПИШИ БО Пр^ДБ" 

27 сто1дти д(о^)ши г л(дг о л)к >ц ј и Kb

Β^τογ. npOMEIE ИЖЕ Bb ЧАСК ЖИТ^ИСКА"
ГО νντ(0ΕΤθγΠΛΚ WEpA^A ВБПрДШДК». ПО“ 

30 СИЛДКААИИ Wt (0 б(о г)д АНг (е)лИ ΝΑ ΓξΕ“ 

л\(к)л|0. 1ЕЛИКОЖЕ ΒρΪΛ\Ε ΕΟγΑΟγΤΒ Bh 

AXHp-k. NE WCTABAfOTb AH WT<b) н (е)бЕ~ 

33 СНАГО l<Xb np-kGblBANHIA.

ба помишљати да обличје. y којем и.м 
је заповеђено да помисле. спрсмно ν-
το приви/)ење] ступају, са лакоћом 
њихове природс која хтењу служи: 
због велике редкости постаје честа. 
јср се згушњава тако да силом хтења 
из невидљивог у видљиво без пре- 
прекс и.мају приви^ен>е (тј. и.зобра- 
жење) и ако хоће јаве се чистој души 
на начин како рекох. Јер. чисте само 
душе моћи he да виде духовног лика 
сазнајно привиђе/ве: јср ако оног 
UITO у приви^ен>е призива не прати 
љубав онога који твори привиђење. 
иикако не може бити јавно општење 
анђела с човеком. Зато је тада и чу- 
вствени глас потребан; обличје iipu- 
виђења и гласа се уподобљава ради 
реченог узрока, како се мени чини.

Питање; Разумно. А још ми и то ка- 
жи, рекох. молим те о учитељу умни. 
пре него што настане дан. јер знам да 
ћеш, кад он настане. одмах одступи- 
ти: пошто не трпиш прекид души ко- 
ја говори у сврху одговора. даље пи- 
там за оно што начас одступа од ово- 
земаљског обличја - анђели од Бога 
послати на земљу, за време колико 
буду у свету, не одсуствују ли из не- 
бесног њиховог пребивања?

3 ОуДОБ^Но] ОХДОБНО Р I 3-4 ОуДОБК^НО КСт(к)сТБО\·] Оу-ДОБКХНОСТКСТВ^ (!) М 4 Ηχκ 
χοτίιπικ»] и χοτΕΐιϊ» Μ I 8 бес п лко с тбн о . гр. άνεµποδίστως 13 рд^оу-мно. гр. γνωστώς 15 ум. 
аибо бб , y V 1167, Бн. τη διαθέσει | τκορΕψΟΛί« Μ | 16 η ε а\о ж етб] а\о ж етб Ρ М:ј  V 1167, Бн. 
δύναται | 27-28 д(оу)ши... κκ υ.'τ(κ)κ4ιτο\\ y V 1167, Бн. ψυχή προς τό λαλεϊν 28-29 ум. 
житкискдго... кћпрдшд», y V 1167, Бн. τά τοϋ βίου περυσσόµενα σχήµατα 32 η ε w c t abaw t k  
ΛΙ1] ΗΕ WCTAEAIAIOTK AH C Μ
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(ϊ)τ (0β+ιτ (κ ). Невк^мо ж но  c^g o реч(е).

к' н еж е вркл\Е соутк вк л\ирк вмти

3 НЛ\к Т-клХКЖЕ и’ВрД'<ОМВ II ПрквИШЕ НЛ 
н(£)кЕс к\'в. с е ко ιε αιιιιο λ \ο υ ввчлов('к)- 

4ΐΐΒΐιΐΕΛ\ογ с е ε (ο γ)ο υ словоу свок ie(c )t b .

6 1ЕЖЕ II НД '<ЕЛ\(к)лИ '<дк 1ДВЛ1АК>ЦЈО\' СЕ 

вЕ<к принидкнша. ιι ιι(ε)β(ε )ε η βιιιχβ н е 

№(ΤΑΒΛΙΑΚ»ψθγ. Нк II БСЕ СкДркЖЕфОХ НЕ-
9 ШПИСДНШД рдди в(о)жкствкндго 1ес т(к с т)“ 

ВД. ПОд(о)вД1ЕТк ЖЕ «'кдЧЈТИ 1ДКО ид^- 

ЖЕ ДфЕ Б«(ДМ[Тк ВСЕ Wllkl ДНг (е)лБСКК11Е

12 СИЛк1. ТДКС>| 1|(е)б(е)с НК11£ ВСЕ Η СОуЦЈИИ 

Вк мир'к ЕИДЕТк ΒΕψΙΙ 1ДКОЖЕ Ек НИ\к 
\мт(ки)ноудк πρ^ΒΒίΒΛίοψε. ибо вк^доу-

15 Ш1101Е 1ЕСт(нСт)вД ΗχΚ. И 1ЕЖЕ ГДКО '^рДКк 
ИМк кмт(в) ΒΟΟγΑΟγ ΗΛ\ΪΤΗ. βλ(λ )γο α^- 

ти к > п дче с (ве)т (д)г о д(о\0хд £ΜΙΓ^ всл

18 творити ИЛ\К вид-кти. в(ог)к ЖЕ КДИНк 

Η χΟΤΕψΛΙΑ БК1ТИ. БЛЈЦк ВИДИТк. 1ДК0ЖЕ 
пр-кволии вскхн Cklli. И НЕ т вклхо οογ- 

21 фДГД Нк И ИЖЕ 1ЕГДД ЧТО χΟΤΕψΕΚ ВкГ

ТИ ГДКО СЛ'ЖЕ ББ1ВШЕ ВИДИТк. СЛДВОК) 
lipillAXklll BC-k^k. Т-кмкЖЕ И КДИНВ св-к-

24 Тк1 Ср(к)д(н)чНк11Е СВ*кдД1£Тк.

1 [Иј додато према V 1167. Бн. καί.

Вкпрос(к). [И]1 Д(©х)шд оуво ρεκοχκ рд- 

'<ЛО\'ЧИВШИ CE U’T<b) T-krtECE. НЕ ПО СЛ0-

27 ВЕСИ ЛИ рЕЧЕН^Мк W ΑΙΙΓ^Λ^χΚ. НЕ ТкК“ 

л\о ΒΕΕΠΛΚτιικιχΒ видитв стрдноу. IIк и 
BC-fexk 1ДЖЕ Εογτκ Вк MHpii ТДКОЖДЕ 

30 '<ритк.
С3т(к)в-кт(|1). Никдко ж е реч(е). шеи бо  

ПОНЕЖЕ Вк »ЕДИНОГОХБН-к. рЕКШЕ Ек ПрО" 
33 СТ-к КДИНОК) СТВОрЕНИ ББ1ШЕ 1ЕСт(к)-

Одговор'. Немогуће је дакле, рсче, да 
у времену док су у свету на исти на- 
чип буду и горе на небесима, јер то је 
једином оваплоћеном Богу Речи сво- 
јствено - то да се и овде на земљи ја- 
вио без привиђења и не остављајући 
оно небесно, него и све обухватајући 
радп неописиве (тј. безГраничне) Бо- 
жаствене природе. Треба пак знати 
да тамо где буду све оне анђелскс си- 
ле, тако виде све небесне и постојеће 
ствари у свету као да потпуно у њима 
пребивају. јер ваздушна њихова прп- 
рода и оно што као зрак одасвуд има- 
ју, више благодаћу Духа Светог, тако 
чини да све виде. Једини пак Бог и 
оно што ће бити. изблиза види, као 
Онај који је изнад њих; и не само по- 
стојеће, него и оно што ће било када 
бити већ као постојеће видп. славом 
све обухватајући. Зато и Једини по- 
мисли срдаца зна.

Питање: [И]1 душа дакле. рекох, ра- 
злучивши се од тела, неће ли по ре- 
чима реченим о анђелима. не само 
страну бестелесних да види, него и 
све што је у свету такође гледа?

Одговор·. Никако, рече, јер једни, по- 
што у једногубној (тј. једноструко]"), 
односно у простој природи једном

2-3 Бкгги имк вк rtuipt инв. Р | 3 т-кмкже] т*кмкЖДЕ  Р С М | пр-квише нд] nptahiuiiita Р: у V 
1167, Бн. ΰπεράνο) | 5 свок к(с)тк. гр. ϊδιον | к(с)тк конј. према Р С М | 6 ад! нема Р | 7 ΒΕζ] вес  
Р бцб привид^нии. гр. άφαντάστως | 9-10 кст(кст)вд конј. према Р С М | 15 кст(кст)вд конј. 
према Р С М . '4рдкк нема Р | 16 всоудв М | 17-18 сиц*к...  видђ ти , у V 1167. Бн. ούτως άπαντα 
ποιεί αυτός καιίοραν ! 22 ιικ ικ ιπε κ  Μ | 23 Βτΐιχκ нема V 1167, Бн. | 32 вк кдиного^вн к. у V 1167. 
Бн. έν άπλη άπαξ | 33 бкшј е] бмвше Ρ | ρεκιιΐΕ нема V 1167, Бн.
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ствк. iie ткклхо соучрдЈд вв лукст+1 ιικ 

и |дж е соутк пр-квмЦшЕ лткств л\о- 

гоутв вес ахд видкти. ред'кол\оу во 
1ЕС'г(к)стВОу CBOIE IECTE. НЕВИДИМО^ ОуБО 

БЕГГИ WT(h) ΟΟγψΙΙΙίχΕ В' 4ECTOT”fc 

1ЕСт(0СТВД. ВИдктИ ЖЕ ВСЕ ТДКОВОИ 

1ЕС'г (е)с ТВО . д(оу)шд ЖЕ №τ (ε )|ΙΕλ 1ϊ рД" 

^лоучитв CE Wt (k ) Т-клЕСЕ. К TOAXOIf IIE 

л\о ж ете со^фии^к вк λ\4ο τ 4ι вид-кти. 
ΙΛΚΟ БО рЕч(е) ПрОИДЕТК ВНЕЛХК

II НЕ БО^ДЕТк. И ΙΙΕ ΙΙΟ^ΗΛΙΕΤΕ К ΤΟΛΧΟγ 
AvkCTA СВО1ЕГО. ПОНЕЖЕ БО ΕΕΒ'ΚΟγΠΛΕ- 

11И1Д рдди С Т-клЕСЕАХБ ВЕ лгкст-к БЕ1ВД1£ТЕ. 

ноуждд бс дкд рд^лоучивши с е ке w t (l ) 

Т-клЕСЕ К ΤΟΛΧΟγ αιχΕ НЕ вид-кти 1ДЖЕ 

БИД-кшЕ С Т-клЕСЕАХК. ГДКО ЧЛОВ^КЕ 

оуво ве своукоуплЕнии ц-клостк НЛХДТк. 
дп г (е)ли ж е вк простот-к (ес т(е)с т вд . 

рЕКШЕ Вк 1ЕДИНОГО\[БИИ.
Ошд ТкКЛУО ИЛИ И Н^ЧТО дроугок ИЖЕ 

IIWAIIOBOIf ЛЛИ ЛЛОудрОСТЕ СКД^ДВк 1ДВИ 
СЛОВО. W ЛМЈОГОВ-кчНЕ (!) И СВ-ктОНОСНЕ 

11(41)ε (λ)ρΚ>. НДСТДВШ8 ЖЕ д(н)ни ИЦЈЕ- 

'<Е. ЖЕЖДОуЦЈД Л\Е | ПДКЕ1 CBOIEIE WCTABH 

ДрОуЖ’БЕ1.
Кон'цв w г^с^под^-к с (ве)т (д)г о ди - 

ГДДОХА УУт(0Кр'ВЕН1А.

,§Д. С(ве)т (д)г О 1ЕПИфдНИ1Д. Λρχιιεπ(ιι)- 

с<к©у)пд кипркскдго. грддд КОСТДНТИН1Д." 

W ΐερΕΕΕχίι. вскл\1> 1ЕрЕСЕЛ\к Л\(д)тЕрИ COlfTL· 

II ПркВСАУБрД^НкПЕ ΜΕ'ΓΚίρΗ. вдрвдркство. 
CKipe-ECTBO. ЈЕЛИНкСТБО. и гсдкиство. 

WT<b) СИХ’ ЖЕ И ИНкИЕ ВКЗДрДСТОШЕ.

створени бише. ие само постојеће у 
месту, него и оно што је изнад места 
могу сасвим видети. Јер реткој (тј. 
разређеној) природи јс својствено да 
невидљива буде од стране оних који 
су у честоти природе: да види пак 
сву такву природу. Л душа, откако се 
разлучи од тела. не може више видс- 
ти оно што је у месту. јер дух. рече. 
прође у њему (тј. месту) и неће по- 
стојати. и неће више познавати своје 
место. Пошто спајања ради у месгу 
бива са телом. свака нужда која је 
разлучи од тела. вите не омогућава 
да види оно што је гледала са телом. 
јер човек. дакле. у спојености це- 
лост „ма, а анђели у простоти при- 
роде, односно у једнострукости.

Само то, или и нешто друго. Јовано- 
ву ми мудрост рекавши. откри Реч. о 
Многовенчани и Светлоносни Царе. 
Кад је настао дан - ишчезе; остави 
ме опет жсдна његове [мудрости и]‘ 
дружбе.
Крај, са Господом. Откривења све- 
то г  Дијадиха.
61. СветоГ Епифанија архиепископа 
кипарскоГ, Града Констанце2, о јере- 
сима. Свим јересима матере су чепш- 
ри првобитне: варварство, скиГп- 
ство, јелинстви и јудејство. Од ових 
пак и друГе израстоше.

5 в' ЧЕСтотк. гр. έν τνυκνότηπ | 9 вк] вд орт.-јез. црта М | 14 кк] ки Р С М: у V 1167. Бн. αυτήν 
17 CKBbKoyiiAEiuiH Р С Μ I 18 вк простот4. έν άπλότηπ 1 19 рЕкшЕ вк кдиногоувн нема V 1167. 
Бн. | 22 ум. л\ног’ов-кчнЕ (!), треба а\ио г о вен 'чдне као у Μ. V 1167. Бн. πολυστέφανε 23 
ц<'к)с(д)р1о] ц(д)рк М | 23-24 н с чц е Р i 26-27 Концк... w t (k)k pk eh m нема V 1167. Бн. 29 
костднтишд] костднтшд Р С М. Patin. 205 л. 235α. AL В 93 л. 240α. V 2184 л. 265β. V 720 л. 78β 
κωσταντίας. V 2198 л. 915α нема (даљс изостављам навођење .икта) 31 пркко^нрл^имк] 
прквои’врА'<мк С. гр. πρωτότυποι | 33 и нема С

1 [мудрости и] додато према Бн. [σοφίας τε καί].
2 Епифаније Кипарски (367-403) са седиштем у Констанци (стара Саламина). Свети Епифани- 
је Кипарскн рођен је око 315. године. Учествовао је на Другом васељенском сабору 381. го- 
днне. Један је од највећих списатеља против јеретика. Констанцу, главни град Кипра. освојио 
је 649. године Муавија. арабљански државник.
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,д. Вдркдрмтво истк. иж е w с еб 1з 
1|р1г>мс(т0 WT^k ) д(0НИ1 ДДАЛ\ЛБ ΙζΑ

3 ДКЕТБ рОДОВЕ ДО ΗΟΙΑ. вдрвдрство ЖЕ 

НДрЕЧЕ СЕ. ПОНЕЖЕ ТОГДД СОуЦЈИИ ЧЛО“ 
в(-ћ)ци ВЛАСТЕЛ1Д НИКОГО ЖЕ НЕ ΗΛΧΑχογ.

6 НК ВСДКК КЕЖДО W СЕБ'к ЖИб кшЕ. II '4А~ 

КОНЕ САЛ\Е СЕВ-к 110 ΙΓ^ΒΟΛΕΗΙΙΙΟ χΟΤ^ΙΙΙΠΑ 

СВОИГО ББ1ВАШЕ.
9 .8. Οκγ-0-bCTBO. ББ1с(т0 1Д’т (е) д(0ННИ 

IIOlEBb II 110 αιχκ ДО ЗДАНИ1Д стлвпд' II 

ГрАДА ВДВИЛОНД. II 110 ЕркмЕНИ СТЛБПОТ-
12 ΒΟρΕΗΗΙΑ ΙζΑ Λ\ΑΛΟ Λ^τ(κ). СЕ ЖЕ IECTL·. 

ДО фАЛЕКД и рдгдвд. ИЖЕ НД ΙΕΒρΟΠΕΧΚΟγίΟ 
СТрдЦнОХ ΟγΚΛΟΗΊΒΛ CE. CK\fO-bCK0M8

15 пр-кд-кло^ и к Ήχκ κςωκογ приложи- 
стд с е . шт (е) -е-дринд вв^дрдстд И БОЛ’- 

ШЕ ТОГО. Шт(ћ) НЕГОЖЕ И Ό·ρΑ4Α1ΙΕ ББ1-

18 ШЕ.
• Г. бЛИНБСТВО Wt (e) Вр-ћмЕНБ СЕрОу- 

χΟΒΕ НДЧЕНЕ ИДОЛОСЛОХЖЕНШЕ. И 1ДК0ЖЕ 
21 ЖИВ^ХО^ 11 ηρΐΙΛΑΓΑχΟγ СЕ КЕЖДО ТОГДА 

ПО ΙΐΐκΟΚΛΧΟγ E-kcOBLCTBOlf. ПДЧЕ нд 

ЖИТЕЛ Н01Е И НА ШБВ1ЧА1Е И СТЕПЕНИ. ИДО" 
24 ΛΕΙ ЖЕ оуво НАЧЕНШЕ ТВОрИТИ ЧЛОЕ^)" 

ЧЕСКЕ1К рОДЕ1. К НИЛ\ ЖЕ ТОГДД ПрИЛД- 

ΓΑχΟγ СЕ И Б0ГБ1 ΤΒΟρΑχογ. И ШАрОВНЕ1~ 
27 МИ2 ВИДЕ1. ΗΑΙΙΙΚΑΙΟψΕ ВЕ НАЧЕЛ^ И 

θγΠΟΑ(θ)βΛΙΑΙΟψΕ ИЖЕ ТОГДА Wt (e) ΗΙίχΕ 

П0ЧИТА1ЕЛШ1Е Л\ОуЧИТЕЛЕ. ИЛИ ΒΛΕχΒΕΙ. И 
30 ЦЈБАВНИКМ. ИЛИ ΙΐΙΐΚΕΙΙΕ Н^ЧТО СТВОрШЕК 

ВК ЖИТИИ ЛМ1ЕЦЈЕ ДОСТОИНО ПАМЕТИ. 
ХрДББрБСТВОЛ\К ИЛН τΊίΛΕΕΙΙΟΙΟ СИЛ010.

33 IlOTOAV ЖЕ WT<b) ΑΪΤΕ ·Ο·ΑρΕΙ w (t e)iJA

1. Варварство ]е оно које само по се- 
би потраја од Адамових дана за десст 
родова до Ноја. Назва се пак варвар- 
ством зато што тадашњи људи никог 
немаху за властелина (тј. вођу). него 
је свак за себе живео. и сам себи био 
закон по избору своје воље.

2. Скитство је бпло од Нојевих дана 
н после ових до зидања стубсб и гра- 
да Вавилона: и мало година после 
времена зидања стуба, што ће рећи 
до Фалека и Рагава који се упутише 
на европску страну, скитском преде- 
лу, и том народу се припсјише, од 
узраста Тарина и надаље. од кога и 
посташе Трачани.

3. Јелинство од времена Серухова 
почевши идолослужење, и како тада 
живљаху и припајаху се неком бесов- 
cuiey, више по животу и по обичаји- 
ма и уређењу, идолима, дакле, поче- 
ше творити људска племена. којима 
су се тада припајали и боговима (их) 
творили. И шараним2 изгледом (тј. 
цртањем) записаше почетак; и изо- 
бражавајући тада оне од њих пошто- 
ване мучитеље или гатаре и чаро- 
бњаке, или неке што створише не- 
што у животу јунаштвом или теле- 
сном силом. сматраху достојним пам- 
ћења. А потом, од година Тара, оца

4 тогда] тбг дд Р | 5 влас телм ] клдс ти  Р | ум. влдс телг д н и ко г о , у Patm. 205, (AL В 93 оштећен део 
р.Ј. V 2198, V 2184, V 720 αρχηγόν τινα έχειν ή µίαν συµφωνίαν | η ε ΗΛ\ΐχογ Ρ С | ιιε ιίΜΑχ» Μ | нн- 
Κ?ΓΟ·Ι ιη£κοκΓ0 Ρ СI ιιϊκ ο κ γο  Μ110зддни1д] св^ддншд Ρ С Μ 111-12стлм1ОТворЕншд,гр. του πύργου 
οικοδοµής 13 фдлЕкд. φαλέκ | рдгдвд, ραγαϋ | иж е] кж е Ρ Μ | 16 -ο-ΑριιιίΑ. ύάραν | вв^рдстд | 17 
■ордчднЕ, θράκες 19-20 СЕроухови. σερούχ | 20 идолослоужЕНИк] слоужЕШЕ Μ | 22 сксоввствоу. 
δεισιδαιµονίαν 122-23 нд ж ител н о к , y CS 1795. AC 42. Patm. 205, AL B 93, V 2198. V 2184, V 720 έπι 
τό µάλιστα πολιτικώτερον 123 с теп ен и , ύεσµοϊς 125 ж е нема С | 26-27 шдровшЈми види, у гр. διά µεν 
χρωµάτων 27 вв ндчдд-к. y rp. τήν αρχήν | 28 <х1'под(о)вл1дκ>ιµΕ, άπεικάζοντες 130 створшик Ρ Μ 

’ CTrthfiu је овде стуб у значењу. прсма гр. пирг (πύργος), односно кула.
2 В. напред стр. 40. нап. 2.
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αι>ρααα\ο ι>α . и вв др-кв^хв ц вв кал\е- 

ιιιιιιχκ н ачеше чинити κ αλ ή αιικ ι. пр-к-

3 лкстк идолосло^жб|||И1а ввведо ше . и 

CKOIE ПрАД^ДМ И'<ШЛ;рДЖЕНИ1ЕМК почто- 

ШЕ. II Ιΐρ-кжДЕ Ιΐχκ ΟγΜΕρΗΙΕΙΕ СТВА"

1

6 ρΑΙΟψΕ. γλ ιιιιί ιο ιο χιιτροετιιιο npbB"kl£. 
IIOTOAIb КО1ЕЛ\ОуЖДО ρΕΜΒΕΤΒΟγ О^ПОд(о)- 

БЛ1А10ЦЈЕ. '^ИДАТЕЛИ OlfEO KAAVEHb И^ВА" 
• 9 1ДЕШЕ. рЕКШЕ И^Д-клАВШЕ. CpESpbHHI ЖЕ 

КОВАЧИ И ίζΛΑΤΑρίΙ. WT^h) CBOH^L· ΒΕψΙΙΙΙ 

рЕКШЕ WT(b) 'ξΛΑΤΑ II СрЕБрА СТВОр‘ШЕ.

12 ТАКОЖЕ II Др^ВОД-ћлЕ II ИЖЕ ПО CHXb. 

ΙΕΓγΠΤίΐΙΕ ЖЕ KOlfflHO II ВАВИЛОН1АНЕ. И 

фруги. II ΑρΑΒΙΙτΈιίΕ. II фИНИЧАНЕ. CEIE 

15 lEpECH ПрВВИИ ОуЧИТЕЛИ SblUJE. ΕΑΛ’ΒΑ- 
ΙΙΟΤΒΟρΕΗΙΙΙΕΛΜι >1 ТАИНАЛХИ. WT^b) ΙΙΙΐχΒ 

ЖЕ lipiiBOIE Bb 1ЕЛИНИ ПрФиДЕ. Wt (0 KE~

1 и1 нема Р Μ 13 и идо ао с ас хж енша Р 14 пр-кд-кдм СI 5 оумкрминк Р С Μ I 5-6 ствдриии (!) Р I 
6 γλη λ ’ηο κ » Р. гнилннок» С Μ I 9-10 ср£Брм1>и ж е ковдчи. гр. άργυροκόποι δέ I 10 кскдчнк Р I 14 
Аригн С Μ I АрдвитЕнк Μ. άραβες има V 2184. a Palm. 207. AL В 93. V 720. V 2198 нема I сек) « Р I 
15 оучитЕли. у гр. εΐσηγητα'ι I 20 дша . у гр. δία τε και καθεξής I iaiio ac h a Μ I 20-21 ндр<кс>ШЕ Ρ Μ I 
21 нАрЕкшЕ Ρ 129 Λίεροφε Ρ. гр. µέρωπες 132 н стонкн] истокк (!) Μ
1 Β. напрсд стр. 126. нап. 5. ; В. напред стр. 8, нап. 1.
3 Маслина се на гр. зове έλαια (а плод ή έλαιάς).
4 Јоњани (Ίωνες) су једно од четворнх главних грчких племена - становници Атике и Мегаре. 
То име су носили и по прссељењу у Малу Азију. Отуда и назив Јонија ча област у Малој Азији. 
са острвпма: Самос, Хиос, Икарија; отуда и назив општине Иова Јонија (Νέα Ιωνία) у Атини. 
чије становништво чине углавно.м избеглице из Мале Азнје.
5 iiWBAiia је грешка зато што је у AL В 93. V 2184 ίωύαν. a у Рапп. 207 V 2198. V 720 ίωύα.
h В. напред crp. 290, нап. 1.

18 КрОПОВА Bb^ACTA II ИЖЕ ΠΟ TOA\b. Γ1Ο 
ΕΙΐχ' ЖЕ II ПОСЛ-кжДЕ BEAbAMI. ИЖЕ W KpO" 

trk II Apin. ДИ1А ЖЕ 11 АПОЛОНА БОГВ1 НД-
21 рЕКШЕ. 1ЕЛИНИ ЖЕ НАрЕКОШЕ CE Wt (0 

ΙΕΑΙΙΙΙΑ Н'ккО1ЕГО Л\О\[ЖА1 2 Bb 1ЕЛАД"к ЖИ’ 

ΒογψΑ 1АКОЖЕ iiiivui piuiE w t (b) a\a- 

Ј55Л 24 CAItlbl3 ΟβγψΕΙΕ Bb Α·04ΠΐΐχΚ. Ии’НЕ4||ЖЕ 

CIIAIb СТДр'киШИ11Б1 EblLLIE. 1АКОЖЕ HA\ATb 

ΙΓζβ^ψΕΙΙΙΙΙΕ. w t (l ) h w bah a5 (!) ιιϊκ ο ιε γο

27 MOlfTKA CTAbOb6 χΐΙΑΑΒΙΒΙΐχΚ. 1ЕГДА №^К1ЦИ 

рА^Д'клИШЕ СЕ ВСИ. 1Е1ЕЖЕ рдди Bllllbl. И 

АХЕрОПЕ. ВСИ НАрЕКОШЕ СЕ рДЗД^АЕНША 

30 рЛДИ ГЛАСА. ПОСЛ^ЖДЕ ЖЕ ICAHHbCTBO Bb 

■EpECb CbCTABH СЕ. НИЖНИЛ\К Ер'кл\ЕНЕА\Н. 
ρεκογ ЖЕ. WT^b) ПИ-0-Arop-kHb. II CTOHKb.

33 И IlAATOHHKb. 11 lEUHKOypAHb. II ПрОЧЕК

Авраамова. и у дрвету и у камену по- 
чеше правити кипове: прелесш' идо- 
лослужеља уведоше; и своје праде- 
довс изображавањем поштоваше: и 
умрле пре љих правнше. најпре уме- 
тношћу глином. пото.м свакој уме- 
тности уподобљавајући: зидари. 
дакле. извајаше камен. односно обра- 
дише; ковачи сребра и златари од 
својих ствари. односно од злата и 
сребра направише: такође и дрводе- 
ље. А они који су после њих: Египћа- 
ни пак, заједно и Вавилоњани. и 
Фриги, и Аравићани. и Феничани Su-
me први учитељи ове јереси (по) пра- 
вљењу кипова и тајна.ма. Од њих пак 
најпре се међу Јелине пренесе. од 
Кекропова узраста и потом. А после 
ових. п надаље веома. онп око Крона 
и Ареја боговима назваше Дија и 
Аполона. Јелинима се назваше по 
неком мужу~ Јелину који је живсо у 
Јелади, како неки рекоше - по ма- 
слини3 која је у Атини. Јоњани4 ови- 
ма посташе старешине. како тачно 
стоји. од неког лгужд Јоина'. који су 
зидали сту&\ када се сви језпци раз- 
делише. ради ког узрока се и мероп- 
сима сви назваше. због раздељења 
гласа. Затим се јелинство у јерес 
претвори у кратком времену: pehn hy 
пак - од питагорана и стојика и 
платоника и епикурејаца и надаље
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в(о)гОЧБСТША «Л.рд^к IliilllE κογιιιω. и 

110 ΙΕΕΊΈΕΤΒΟγ ΙζΑΚΟΗΒ живмн ιντ(κ) 

СИ\'В №ζΗΚΒ СЕБЕ \ит(к)лС4[ЧДК. Шт(0 

СЛ0ЖЕНИ1Д ΛΜίρογ II Д0 1|(в|)||1Д ПОСр^Д^ 

npdiGKIBAK ВЛрВДрВСТЕД. II СКу-ОБСТВД. II 

КЛИНћСТВД. ДОНД’кжЕ НЕ сввкоупи СЕ 

ДВрДДЛХЛЕ в(о)гОЧкСТН1£.

,Д. II ПО Οΐΐχκ ИКЈД^ИСТВО ББ1с(тв) w t (b) 

λΙτ Κ дврддлхлк. WBpA^b WEp^^ANUfEAMx 
ΙΐρΐΙΙΕΛΝΒ. II Wt (0 AXOHclilA ΕΟγψΛ СЕД- 

Л\ДГО Wt (0 дврдл\д ДДНБ1Л\Б Г4ДКОНОЛ\В 

шт(0 б(о г )д НДПИСДНО БВ1ВВ. шт(к) нк>- 

ДВ1 ЖЕ I ЧЕТВрВТДГО с(в|)нд И1ДКОЕЛ1Д НА- 

рЕЧЕндго |ц(рди)лга. и д(д)в(и)дол\в про- 

р(о)кол\к ц(д)р(в)сТВ0ВДВШИЛМ1 w t (0 

Т0Г0 И1ОДВ1 КФЛ^НД. СВрВШЕНО нодки- 

CTEOY ИЛ\Е НДСЛ^ДОВД 1ДВ"к. W СИ^В ЧЕ- 
τκιρεχΗ ιερεοΕχπ αιι(ο )ε (τ ο )λ β чинвн е 1 ρε- 

ч(е). W х(ри)с(т)-ћ Б0 ic^oyc)!. ни вдр- 

вдрв. ни ску-мпњ. ни ΐΕΛίΐΗΒ. ни ик>д4ки. 

HL· новд твдрв/

1влИ1ГСКБ1А\Б КрЕСЕЛ\К рД'4ЛИЧИГЛ ,Е. Пи~ 

•ф-дгорш. ИЖЕ соутв Пр^ХОДНИЦИ. 1ЕДИНВ- 

СТВО. И ПрОЛШСЛБ. И 1ЕЖЕ ВБ^БрДШДТИ 
жр^ти рЕК0Л\Б1Л\Б е(о )г ОЛ\Б. ПИФДГОрБ 

НДОДрЧИЛБ 1ЕСТБ. СБДОуШ НБЈХБ2 ЖЕ НЕВ'“ 

коушдти. рЕКШЕ Л\ЕСК ΙΙΕ 1ДСТИ. Wt (0 

ВИНД ЖЕ ВК’4ДрКЖДТИ СЕ. ΠΟΕΕΛΪΒΑΙΕΤΚ 
ЖЕ ΚΟγίΙΙΙΟ 1ДЖЕ WT(b)A0y4£Hhl (!) 11 Iipi- 

BhiLLlE БЕСЛ\рКТНД Гл(дГОл)е . НИЖ111Д1Д ЖЕ 

Л\ркТБВ11Д. Пр-кхОЖДЕНИ1Е ЖЕ д(м[)шАМ11 

Шт(и) Т^ЛД ЕБ т-кло. II ДО ЧЕТВОрОНО- 

ΓΜχΚ ЖИВОТБ II ΛΙΟρΚΕΚΚίχΚ '^BipHli.

вид богочашћа бсшс заједно; и онај 
ко од ових народа живи по закону 
природе, себс од ових народа одлучу- 
јс. Од заснивања света па до сада срс- 
дишње остаје варварство. и скит- 
ство, и јелинство док се не споји 
Авраамово благочашће.
4. И после ових. од времена Авраамо- 
ва било је јудејство, примивши вид 
обрезања. А од Мојсија. који је се- 
дми од Аврама, даним од Бога зако- 
ном (то) би написано. Од Јуде, пак, 
четвртог сина Јаковљевог, назва се 
Израиљ. И од Давида пророка, који 
је царевао колешша од тог Јуде. ко- 
начно семе јудејства јасно наследи. 
О тим четворим јересима апостол 
(Павле) исправно  рече: „Јер у Хри- 
сту Исусу (нема) ни Варварина ни 
Скита ни Јелина ни Јудејца. нсго но- 
ва твар.“

1

*
5. Разлике јелинских јереси: ПитаГо- 
ријевци су они који су преходници (тј. 
перипатити), (учећи); јединост, и 
промисао, и то - да се забрањује при- 
ношење жртве тобожњим боговима. 
Питагора је научио: не јести од саду- 
шних2, односно не јести месо. а од ви- 
на се уздржавати; прописује пак, го- 
ворећи, да је скупа бесмртно оно што 
је од Месеца и навише, а оно што је 
доле - смртно; прелазак душа из те- 
ла у тело, и до четвороножних живо-

‘ В. КолЗ. 11.
3-4 с ло ж еншд] CAOlfJKiHHtd грсшка писара Р14-5 πρΊΐΒκι I’ Μ116 кол+лд шодинд инв. Р Μ I 16-17 
urtsi имдЕиств« инв. Μ I 18 чин бн е] чин бн о  С Μ I 18-19 чин кн е реч(е)] чинв р£ч(е) Р I 22 бр. .1. 
је редослед поглавља; у М не види сс I 23 пр-кходници, гр. περιπατητικοί (перипатити) 1 23-24 
кдиннство. гр. µονάδα I 25 ρεκοΛ\ΒΐΛ\κ нема М. у гр. δήθεν I 26 ндоучилв кстк, гр. έδογµάτισεν I 
27рекшЕ... |дсти нема гр. I 29 |джс] ж е ΜI а'т(в)лоучЕнк1 (!) грешка писара.треба w t (u ) лоупм 
као у С М ii гр. άπύ σελήνης I 30 ВЕсмркт‘нддго С I 32 до нема С I 32-33 4ΕΤΒρΈ>ιοπιΐχΒ Р, 
чЕтк кронопахн Μ I 33 ΛίορκΕκκιχΒ '^в-ћрни. у Patin. 207, AL В 93, V 720, V 2184 κνοδάλων, a у V 
2198 исправно κνωδάλων
Овај облик чип кне треба схватити у смислу чннвно. како је у С М, са значењем уредно, што he 
рећи испраано, правилно. У гр. изворницима нема сагласја у односу на реч чин вн е , односно 
чинвно. Тако нпр. Palm. 207 и V 720 άπύ τέµµων. AL В 93 άποτέµµων, V 2184 άποτεµών, V 2198 
έπιστέλλων (= uutuyhu посланицу. односно поручујући). Изузсв овог последњег гр. облика 
έπιστέλλων, они претходни облици ннкакве везе не могу и.мати са гл. άποτέµνω, али могу имати 
ea i л. τέµµειν који код Хисиода (750-700 пре Христа) значи: πείύειν, τιµάν, ήγεΐσιίαι.
- В. даље сгр. 294, нап. 3.
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лхлвчдншо ж е оучити с е '<д п ети лктв 
вркл\Е вслкшЕ. ко н вчн еј е ж е с ебе б(о г )д 

11 ндрбче.
• Н. ПЛДТОНИЦИ. б(о г )д И BEI|Ib и видв  

II AUlpb рОЖДЕНВ И TAliHbllh BblTII ρεκο- 

1UE. д(о\|-)шоу ЖЕ НЕрОЖДЕНО^ И SECAipb" 

ΤΙΙΟγ И Б(о)ж(в)стВ11|1Оу. BblTII ЖЕ 1£И 

три чвстмгк. словЕсн-k. Јдростн!;. по- 

XOTirk. ЖЕНАМ ЖЕ BCliAlb ШБ'ЦЈДЛ№ BLI-

TI!. II III 1ЕДИНО1Е ЖЕ1Ж1 ИЛ\^ТИ CBOIEIE. 

1111 χΟΤεψΙΠΙΛΜ» С НИЛ\И ЖЕ χΟΤΕΤΚ CAvk- 

ШДТИ СЕ. Лр-кхОЖДЕНШЕ ЖЕ ТАКОЖДЕ 

д(оу)шАЛМ1 BL· Т'клЕСА И ДО ЧЕТВОрОНО- 

Γυιιχι» '^вкрии. κογπιιο ЖЕ и б(о )г ш мно - 

l’bl Wt (l ) 1ЕДИНОГО НАО^Ч1ШЕ.

,ίζ. СТОИКИ. т-кло 1ЕЖЕ ВСЕ ОуЧЕЦЈЕ. и 
ЧОуВКСТВЕНШ Cb AMipb б(о г)д ΗΜΕΙΙΟγ- 

ΙΟψΕ. Н'кцИИ ж е w t (l ) wnihiuro εογ- 

ij il c t ba 1ЕСт(к)ствол\к илгкти ΤΟΜΟγ 

рЕКОШЕ. II б(о г)д ΟγΒΟ O^Alb НДрИЦЛЈОТВ 

II ΙΛΚΟ д(оу)шоу BcliAlb COVipilAlb. KHTbl1 

h (e)e(e)c HLIE H ^EAAAhNblK. Т^ЛО ЖЕ HA\b 

всдко (!) [гако]1 2 ж е ρίχκ ιι ичи св-ктил-k 

НЛрЕКОШЕ. сир-кчк СЛ<к)н(к)цЕ И AOfNOf. 

ПЛВТИ ЖЕ ПОГШБИОуТИ НД0^Ч1ШЕ. Н д(<Ј\')шД- 

л\и Bci^b ιιριιχοΑίιτι. I w t (b) т'клд вк т-кло. 

.И. бпикоурии. HEnpickKOAU ЖЕ H HEp- 
Α^Α^Λ'ΗΑ Т-клЕСД рЕКОШЕ. ПОд(о)бНОЧЕ- 

СТНО ЖЕ И НЕИСКОуСНО НДЧЕЛО BblTII BctAXb 
ПОСТДВИШЕ. II СВрВШЕНИК» BblTII Бл(д)- 

ЖЕ1ЖСТВД слдсти ндоучишЕ. ни б(о г)д 

ЖЕ НИ ПрОА\ШСАД ПрДВЕЏД ВЕЦЈИ1 ПрОПО~ 
B-kAAIOTb.

1 оучити, у гр. άσκεϊν 12 вел^ше . гр. έδίδασκεν I πετιι] .i. СI 4 и нема Р. гр. има - καϊ I 8 слскЕсн к. 
гр. λογιστικόν I lapocTiiii. гр. Ουµικόν 18-9 ποχοτιιΐ. гр. επιθυµητικόν I 10 ж ене С i 12-13 д(«с)шлл\к 
тдко ж де инв. Р Μ I 13-14 чЕтвркногмхћ Μ I ЧЕтвороногмихк '^в крии. гр. κνώδαλών i 15 кднноп»] 
диного (!) Μ I НАоучишЕ, гр. έδογµάτισεν I 16 вск еж е Μ I 19 ум. кст(н)сткол\к. треба кст(к)сткс· 
као у Р С М. гр. τήν ούσίαν I том«р h avLt h  iih b . Р I 20 рЕКШЕ Р I 23 вслко] вс е Р С I ж е нема Μ I ум. 
вс ако , у гр. παν ώς I св^тил^] с в^тл^ Μ I 24 Еир^чв... лмрнмј* нема гр. I 25 п-ЈГМБНлрти нсма Μ I 
НАмрчишЕ нема гр. I ум. д(оу)шАЛ\н (мн.)ч у гр. τήν ψυχήν (једн.) I 26 ум. ιιριιχοΛίιτι. треба 
ιιρΐχοΑίιτιι као у Р С М; гр. µεταγγίζεσΟαι i 28 ρΕκοιυε] ρεκιιιε Ρ. ΗΑρεκοιυε Μ; гр. нема 1 28-29 
п о д(о )бн о чес тн о . гр. οµοιοµερή I под(о)вно ж е ч(к )с тн о  Ρ 132-33 проповЕд^кчж М

1 KHTbi (од гр. κύτους) је мн. од κύτος, што значи: свод. удубљење.
2 [гдко] додато према Р С п гр. - ώς.

тин.а и морских звери. Учаше вежба- 
ти сс ћутању за време од пет година. 
Најзад, пак. себе богом назва.
6. Платоници за Бога и твар и вид (тј. 
изглед) и свет рекоше да су рођени и 
трулежни. а за душу - да је нерођена и 
бесмртна и божаствена: њена бит је из 
три дсла: словесно. јаросно. похотно. 
Жене пак свима опште да буду и није- 
дан да нема жену за своју. него они ко- 
ји хоће. са они.ма које су вољне. да се 
смешају. Прелажење пак душа у тела. 
такође и до четвороножних животи- 
ња (учаше). А скупа и многе богове од 
(тј. осим) Јединог научише.
7. Стојици. Тсло је то које све учи и 
овај чувствени свст за бога именује. 
А нски рекоше да он (тј. свет) од 
огњеног суштаства има природу. И 
ум. дакле. богом називају. и као душу 
свему постојећем. Сводовима  небе- 
сним и земаљским тело је све. како  
рекох: и очи светилима назваше. то 
јест Сунце и Месец. Учаше да тело 
иестаје а да душе свих прелазе из 
тела у тело.

1
2

8. Епикурејци пак рекоше да су тела 
непресецива и нераздељива. Поста- 
више да свлма начело буде - слични 
удео и неискуство. Научише и да 
сласт буде свршетак блаженства. 
Проповедају да ни Бог ни промисао 
не управљају стварима.

293



.А. СдМДрДМСТВО. ОДАХДрДНВСТВО lECTh 
Wt (k ) HIOAiili пркждЕ оуво ChCTABAE- 

3 IIIIIA илинкскок ιερεαι. II пркждЕ скстд- 

КЛЕ11111Д ПОКЕлкнИИ Ιΐχκ. 110 GhlTIIII ЖЕ 

клннћскмк lEpEfii. и ср-кдк ШОдкиСТКА.

6 BHHOIf пршвли» U’T<h) A'kTh ΙΙΛΒΟγχΟ- 

доносорд ц(-к)с(д)рд.' ii WT(h) шод-ки- 

СКДГО ПЛ-кнЕНПД. ПркСЕЛНИЦИ2 ЖЕ соутв

9 νντ(κ) ACypillE Bh HIOAiilO. II Bh^hAXUJE 

πετορυ КННГМ AXOCEWBhl. ц(-к)с(д)рЕВ1 

ΙΐχΊ» ПОСЛДВШОХ WT<h) ВДВИЛОНД. ШЕр-к- 

12 JEA\h НДрИЦД№ЛМ11НМ11 1Ет4ДрД. ВСД ΙΙΛΧΟγψΕ 
ГДКОЖЕ HIOA^H. CB^Hh ThKMO ИЖЕ НЕНД-

. >.<«·, вид1ти K^hiKh. и ни прикд||сдти СЕ 
15 ΗΗΚΜχ' ЖЕ. И CB^Hh 1ЕЖЕ Wl/h^A^ijTATII 

СЕ ΛψΚΤΒΚίχΒ ввс кр(в)с (е)ншд . и ιπι^χκ 

прор(о)чвСТВ11 1ДЖЕ ПО Л\ОСЕИ.

18 Сдмдрдн*  ЖЕ COVTh 1Е^В1ЦП ЧЕТШрЕ.
,Д. Γορ'Ό-ΐηΐη. ИЖЕ Bh ННД1Д Вр^МЕПД 

ηρΛ'ξΑΙΙΙΙΚΒΙ ΤΒΟρΕψΕ. НЕрДВНО Ch lEBOyCEH.

21 .B. HlEBOyCEI!. Т01ЕЖДЕ рДДИ BUNhl ПрД-
ЗДНИКк ТВОрЕНИГД. w t (k ) rop-o-inih. рд- 

^личнн соутк.
24 ,Г. GcilllHI (!) ИЖЕ WEOI1A\h НЕ проти- 

ВЕЦЈЕ CE. Ch ПрИКЛ1ОЧД1ОЦЈИЛМ1 ЖЕ СЕ Прд- 

ΙζΑΙΙΟγίΟψε. НЕ рД^ЛИЧН! CO^Th.
27 .Д. ДоС-0-HNH. Bh T-kxh lE^hllvkxh 1АК0ЖЕ 

СДЛ\дрдНЕ ЖИВОХфЕ. ΆΉρ'Κ'ξΛΙΙΗΙΕ ЖЕ И 

COytiOTOV И ИНД1Д ДрЕЖЕЦЈЕ. И Л\ОИСЕИВШ 
30 IlETOphl КНИПЈ. H^EWEHAQli« ЖЕ WT<h) 

ИН-kxh ХРДПЕЦЈЕК К1ЕЖЕ ΟγΑΑΛΙΛΤΗ СЕ 
WT(h) ChAOYUJnhIXh3 рЕКШЕ MECh НЕ 1ДСТИ.

33 ТДКОЖЕ И Bh lill^Xh. n Bh посткх’ ЖЕ

1 Самаранство. Самаранство јс (на- 
стало) од Јудејаца. Пре. даклс, осни- 
ван»а јелинске јереси. и пре оснпваља 
њиховог учеља. А после настанка је- 
линске јереси, η преко јудејства су 
имали повод од времена цара Наву- 
ходоносора’ η јудејског ропства, а 
преселници2 су из Асирије у Јудеју. И 
узевши Петоре књиГе Мојсијеве (тј. 
Петокњижје), које им је послао цар 
из Вавилона по јереју названом Је- 
здра, да имају све као Јудејци, изузев: 
гнушати се на незнабошце, икојих се 
не дотицати; изузев оног - гнушати 
се васкрсења мртвих η других про- 
роштава која су после Мојсија.

Самаранска су четири народсг.
1. Гортини, који у друга времена уп- 
ражњаваху празнике, неподударно с 
Јевусејима.
2. Јевусеји, због истог повода празно- 
вања, различни су од Гортина.
3. Есини, који се обојима не противе, 
а празнују са онима који се задесе; 
нису различни.
4. Достини, живећи у истим народи- 
ма као Самарани, држе обрезање, и 
суботу, и друго. И Мојсијеве Петоре 
књиГе више од других (држе). чувају- 
ћи то - да се удаљују од садушних3, 
односно месо не јести. Исто тако и у 
другим (стварима), а и у постовима

1 ум. .л . у гр. 0' (9) I Сдлхдрднство k c t l , у Patm. 207. AL В 93, V 720, V 2184. V 2198 Σαµαρειτισµός 
και οί άπο τούτου σαµαρειται οΰτος έσπν I кстн] вис(тн) Ρ I 5 ум. крЕСи, у гр. την θρησκείαν I 6 
8ИН«,- πρύφασιν I 7 цук)с(д)рд] ц(д)рл Μ I 10 AiwckoKhi Μ I 15 Ηίικυχ’ ж е] ιιχκ ιιιικωχ' ж е Ρ Μ I 17 
MOHciiiΡ. Awciii Μ 118 сдмдрдн ж е... met r ic e нема V 2184, V 2198, a Patm. 207, AL B 93, V 720 има· 
σαµαρειτών έθνη τέσσαρα I четшс е] д C, AL B 93 δ' I τέσσαρα Patm. 207, V 720 119 ум. ,д.. у гр. 1 
(10) I ropTHHRi М. гр. ΓορΟινοι I 20 ιιερΛΒίωγ Μ I c r ] c hPMI 21 ум. ,в.. y rp. ια' (11) I Hk bo v c eii 
ίεβουσαιοι I 24 v m. .r..yrp.iB' (12)I6c h h h iJ бсини P C M и rp. 'Εσσινοι I 2 ум. ,д..угр. νγ' (13)1 
Асх-е-ини, ΔοσΟη'νοι 1 29 Λ\ογΐΈΐυΒΐι Μ 131 χρΑίιεψΕ Ρ C Μ I 33 тдко ж де Μ
1 Навуходоносор је вавилонски цар (око &05-562. пре Христа). Покорио Јерусалнм 606. године. 
а разорио 586. године. Сасуде из Јерусалимског храма пренео у свој идолопоклонички храм' 
После освојења Јерусалима мноштво Јудејаца одвео је у Вавилон. услед чега је дошло до 70- 
годишњег Вавилонског ропства. којс јс прорекао Јерсмија (в. Јерем. 25. 11-12).
·. Оставља.м изворну. правуреч преселници (гр. µέτοικοι) ум. туђице миГранпш.

c r ao v u j iir ix r  - садушних (ι ρ. έµψυχων ген. мн.) не зпачи само једнодутних. једномислених, 
него и живих. т ј . са душом, па пошто сс веровало да је крв душа животиње чп ј с  се месо једе 
преводилац одмах додаје објашњеЈве којег у гр. нема: рскшЕ mec r  iie iac t h  (Превод: „Односно 
не јести месо)“.294



IIOMECTMf Ιφ'ΙίΕΒΙΙΙΑΛχογ. HAVklOTh ЖЕ и  

д('к)кк|стко. (гкции ж е шт (е) ιιιιχΒ 

3 вв7,дркжЕтв с е . и ини ж е в^роукгп» и
BhCKp(h)c(E)llHK> ΛΧρκΤΒΜχκ. 1ЕЖЕ ЧОУЖДЕ 

lECTh сдмдрАНОлид.
6 Ηκ>Α'1πΚΚΙ»ΐχΚ lEpECHI /4.1

.А. КНИЖ11ИЦИ. ИЖЕ '4ДКО1ГНИЦИ оуво 
E'klllE. и втории ир-кдДНШЕЛ\К w t (k ) 

9 ΕΟγψΙΙΙΐχΐϊ Bh ΙΙΐχΐι СТДр’ЦБ2. ШБНЛ Н-ки-

ШЕ СЛОуЖБВ!3 ШБМЧД1Е ХрДНЕЦЈЕ. ИЛХЕЖЕ 

НЕ ^АКОИОЛХБ НДОуЧИШЕ CE. Ilh СДЛ\И СЕБ"к 

12 ОуСТАВИШЕ ЧБСТИ кУПрАВДД11И>ЕЛ\Б 1ζΛΚΟ~

НОПОЛОЖЕНИГД.
,В. Фдриски СКД'4Д1ЕЛ\И II WT(h)A«f- 

15 ЧЕПИИ. ИЖЕ КОНКЧНО1Е ЖИТШЕ ЖИВО^ЦЈЕ 
рЕКШЕ В^ДрћЖДЛИВО1Е. И ПДЧЕ ΙΠΙ^χΚ ИС" 

коуснкишЕ. ИЖЕ BtpOIflOTh и и (!) ввс- 

18 Кр(в)с(е)нИ1О ΛψΚΤΒΒΙΙίχΕ 1ДК0ЖЕ и кни- 

жници. и w днг^л-кхв и w д(ох)ск 

с(вЕ^Т'кл\К 1ДКО lECTh СЛОЖЕНИ1Е. ЖИТИК

21 ЖЕ IIM-klOTL рД^ЛНЧНО И ДО Bp-krtXEHE 

В^ДрвЖДНПЕ ЖЕ II α(Ϊ)βΒ£ΤΒΟ. FIOCTh ЖЕ 

wu ДВдЦцЈИИ Bh ΕΟγΒΟΤΟγ. KOTAOMh W4K-

24 ψΕΙΙΙΙΙΕ II ШПДНИЦДЛ\Б U ЧАШАЛХБ H I|hK“
A-klimjAMh.4 1АКОЖЕ И КНИЖНИЦИ. ДЕСЕ- 

TUHH ЖЕ AAIOTh И и(!) HAMETKhl.’’ II 4E~ 

27 CTO AWAHTBhl TEOpETh. II WBpA^H CAMO"
ΒΟΛ’ΗΕΙΙΕ СЛОуЖБћ! Bh ШДЕЖД1 HMtWTh.

Bh CBUTAXh6 ЖЕ II Bh ΠΛΑψΙΐχΕ. ИМЖЕ И 

30 рАШИрЕНШЕ ΠΑτ40γχ*ΑΛ\Ε.  1ЕЖЕ lECTh ίζΙΙΑ”
Л\ЕНИ1Е БАГр^НИЦИ7 I! ПОДОЛ’ЦИ ρΐΙΙζΑΛΗ» 

1ДКО ^ВО1ГЦИ ВОЦЈАНИ НА ΚρΑΙΐχΒ CEIITh. CII 
33 ЖЕ ΤΑΚΟΒΑΙΑ Β^χογΤΙι HA\h ζΝΑΜΕΗΗΙΑ.

веома често пребиваху. Имају пак и 
девство (тј. девичансшво): нски од 
ig mx  се уздржавају. А други верују и у 
васкрсење .мртвих. што је Самара- 
нима туђе.
Јудејских јереси је 71:
1. Књижници (тј. књижевници, људи 
од књиге) који. дакле. бише закони- 
ци (тј. познаваоци закона) и обнов- 
љенци предања од н.ихових стара- 
ца2. обилније чувајући обичаје слу- 
жбе\ којој се ие научише законом. 
него сами себи установише достојан- 
ства по праву законодавства.
2. Фарисеји. који се и одлучени назива- 
ју: који крајњс строг живот живећи. 
односно уздржљив, те (су) више од дру- 
гих искуснијп: који верују и у васкрсе- 
ње мртвих. као и књижници, и у анђе- 
лс и у Духа Светог. што представља 
слагање. Живљење имају различито, и 
до (неког) времена уздржање и дев- 
ство. и пост двапут суботом. Очишће- 
н>е (практикују) котловима и посуда- 
ма и чашама и пехарима4, као и књиж- 
ници. Дају десетак и првине5: и моли- 
тве често творе: и видове самовољне 
службе у одеждама имају; у одећама6 и 
плаштовима којим и проширење за- 
клона (имају), што јесте одлика багре- 
нице'. а рубовприза.ча (су) као вошта- 
на звонца на крајевима одеће. Дакле. 
таква им беху знамења [до времена

1 ПОЧЕСТО Ρ16 .Г. као у V 2198 - ζ'. a у Patm. 205. V 720. V 2184 έπτά I 7 ум. ,а  .. у rp. је ιδ' I Книжници. Γραµµα-
τείς I иже] н бо  Ρ I 8 вћшЕ] ббјш е  CI кторнн, гр. δευτερώται 114 .e., v гр. ιε' I ск-цдкми. rp. ερµηνευόµενοι ι 1? 
конкчнек Ρ C Μ 116 л е кш е Β-^ΛριοκΛΛίίΒΟΚ нема rp. I ввирвж лнвак Χί 11 / н ж е κΐρογκτι»] н ж е н е Btpovw ri. Μ. 
у rp. παρ' οίς I ιι (!) поновљено I 18 м к о ж е ] и к о  C Μ I 18-19 книжнижннци грешка nticapa Ρ 21 β ρέ λ ιε ν ε ] 
ΒρίΛίΕΗΕ ЖЕ Ρ Μ124 wiuiiiHUAib] пдннцдмв Ρ124-25 н цккл-кннцлли нема rp. I 2611 (!) понов.Бено I и н д че т  к м ] 
и идчЕтв ιι ||дч£т‘км C130 ΐΜίζονρΛίΗ. гр. ιών φυλακτηρίων 131-32 1лкс·] ιι ико C Μ
1 Овај наслов имају Patm. 205. AL B 93 (оштепен). V /20. V 2198. a V 2184 нема.
2 Под ген. мн. стдр цв (гр. πρεσβυτέρων) подразумевају се сшарци у значењу: сшарији. преци. пргисходни- 
ци. представници.
■’ Овдесе под им. сдсужвд (у гр. έϋελοΟρησκεία) подразумева е.гужен.е чери који је <«> do.i.ir, κοµι jf счссно 
одабрана u Cipiauahena.
4 ЦБКл кннцд је дубока посуди зв. α,κιβααιιαρ (од гр. αλάβαστρος, в. Мт 26.7; Мр 14.3: .1к ■. 37) άοιη ш »i i<i/)ii \ 
којем се обпчно држала миришљава тсчност. звана ии.иич (в..ta.be стр. 302. нап 1).
5 н д ч е т  к м  (гр. άπαρχαι) су приине. односно прчноси, даччи>и (или жртмкчичч) првих ΰ.κιιµυιι. ij. нечег 
што је прво u најбоље.
" скитк (гр. άµπεχόνη) је ugeha уопште. а превасходно одећа свешгенеклужн । сл.а н монаха.
7 Под им. Бдгр^кницд подразумева ce iioptpupu (од гр. ή πορφύρα ii.ut ή πορφυρ'ις). nno «начи .t.ioaHm и«>- 
црвена боја. односно скупоцен таи/Гб или ogeiui такне оо/е. 295
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[до Вр'кл\ЕНЕ ВВХДрВЖДНШд]1 СН1 ЖЕ 

ВБНЕСОШЕ рОЖДЕШИЕ II 4KCTL·.2

2 CHI. у AL В 93. V 720, V 2184, V 2198 οϊ, a у Palm. 205 ώ I 3 ,Т., v гр. ις' I скд'^ог1отк c e P. j  rp. oi 
ερµηνευόµενοι 110 ,д..у rp.ιζΊ 10кр(н)шдк>цЈЕ c e ΡΜ 111-12глд(голд)хоутв ж е? СМ 115 .е .. у гр. 
in' I ј к д^чо т ' c e С, у гр. ερµηνεύονται 116-17 chTBApiaioqjE Р Μ 118 по ςΑΚΟΗογ, rp. µετά τον νόµον I 
20 .s., ν ιό . ιΰ' I НдсдриЕи. Νασαριαϊοι I 21 плктсиадЕнша. rp. σαρκοφαγίαν I 22 свд(оу)1ш>на rp. 
εµψύχων 124 ндкгиина, rp. Ναυί I πετορω Ρ I послс кн и г е до н е mo h c ew k a. у Palm. 205. AL В 93, V 720, 
v 2184 следи: άγίοις όνόµασι πατριάρχων κε/ρηµένοι (у V 2198 κεκτηµένοι) καί πιστεύοντες. φηµϊ δη 
άβραάµ,κκί,ίσαάκ. και ιακώβ και των άνωτα.των καί αυτού µωυσέως (у V 2198 следи: καί άαρών καί 
ιησού τας δέ της πεντάτευχου γραφάς ούκ είναι µωσέως...) I 25 πο ε ε 'λ έ βαιο τ Ιι . rp. οογµατίζουσιν I 26 
и^вћ с твМјЧо тв Ρ. rp. διαβεβαιουνται ί27 .χ..y rp. κ'131 свитокв Ρ,у rp. τόµος 132 и нема С
Ј [до вр1л\ЕНЕ вк^ркжднша] додато према Р С М и гр. έως καιρού εγκράτειας.
- Објашњење речи рождЕник и чкстк дато је на дољој оелини л. 357а: рождЕннк и чкстк 
■<в-ћ'4дочктик нарицдкт' с е иж е сктћ книги γλ(αγο λ)ε µ κ ιε  рождЕшцЕ (прсвод: Рођење и судбина 
зоче се зиездочишање, шшо су књиге зване рожденици). Ову глосу нсмају Р С М. Та врста 
к ј ви г с . дакле. пише се Рожденик. а не Рожданик како срећемо у појединим речницима.
’ По вс е... с еје описно прев. гр. сложеница ‘Ηµεροβαπτισταί. која може да се пренесе у облику 
свакодневнокршшавајуНи (се).
411лкто1ДДЕ1<ик (гр. σαρκοφαγία) је телоједење. односно једење тела, тј. меса.
' В. напред стр. 294. нап. 3.

.Г. ОдДОуКЕИ. НЖЕ εΚΑΙζΔΙΟΤΚ CE ПрДВЕ" 
днии. син оуво iduiiE w t (0 родмр СА- 

Л\ДрДН'СКД. KO^IIMO ЖЕ II Wt (k ) HIEplilA 

№Л\ОуЖЕ ИЛ\Е СДДО^КВ. ΛίρΚΤΒΜχΒ Ο\ΈΟ 
BhCKp(h)c(E)nHIA и’т(11)л\Е1|1О\Ч|ЈЕ СЕ.3 II 

НЕПрШ£Л\ЛК4|1Е Д11г (е)лД НИ Α(θγ)χΑ ЖЕ. 

110 ИНОЛХОу ЖЕ 110 ВСЕЛ\О\( ИОДћн СОуЦЈЕ. 

.Д. По ВСЕ д(к)ни Κρ(ΐι)ψΑΙ0ψΕΙΙ CE. СИИ 

О\'БО 110 BCEAVOy Н(ОД*к||  Б^ШЕ. ГЛА^ГО" 

ΛΑ)χβγ ЖЕ ННКТо|ЖЕ НЕ Π0Λ0γ4Ι1ΤΒ ЖИВ" 

ОТД В^ЧКНДГО. ΑψΕ 110 ВСЕ д(к)нн НЕ 

Кр(к)цЈА1ЕТВ СЕ.

.Е. ОСИНИ. НЖЕ БЕСТОуДНИИ ΕΚΑΙζΑΙΟΤΚ 

СЕ. Б^ШЕ ЖЕ II СИ 110 ζΑΚΟΝΟγ ВСД СТВД" 

рА10ЦЈЕ. ДрВЖАХОХ ЖЕ II ПИСДНИ1А ДрО\‘“ 
ГДГД ПО χΑΚΟΗ-k. Л\Н0ГШ ЖЕ ΕΟγψΕΙΕ ПО" 
Т0Л\Б Прор(о)кБ1 кУт(в)врНГОШЕ.

.2. NACApHEU. ИЖЕ CKA^AIOT’ СЕ НЕПОКО- 
ривии. СИ ВСАКОГО ПЛВТОГАДЕНША4 Wt (k )" 

РНЦД1ОТБ СЕ. СБд(оу)шВНА5 ЖЕ ВВСЛХД НЕ 

Β'ΚΟγίΙΙΔΙΟΤΚ. ДО MOHchra ЖЕ и  до  1С<0^с )а 

НАВГИИНА. ΠΕΤΟρΚίχ’ ЖЕ КННГВ СПИСДНИ1Д 
НЕ МОИСЕШВА ББ1ТИ ΠΟΒΕΛ^ΒΑΙΟΤΚ. ИНД1Д 

ЖЕ ПАЧЕ Τ^χΚ Ιΐχβ^ΕΤΟγίΟΊΈ ΙΙΛλ^ΤΗ.

.χ. ИродигднЕ. шод-ки оуво Β^χογ ПО 

BCEAXOVf. НрОДА ЖЕ х(ри)с(т)д ΛΜΐΙχΟχ 

БМТИ. И Τ0Λ\0γ х(ри)с(то)воу ЧЕСТВ 

ΑΑΙΑχοχ И ИЛ\ЕНЕЛ\ ΙΕΓΟ ΙΙΛρΗΐµχΟγ.

Gh ПрБВМ СВИТКВ. ШДрћЖЕИ IIA ДВДД£- 
СЕТИ КрЕСИИ. В'НЕЛ\‘ЖЕ И W х(ри)с(то)в-к 

уздржања]1. Овп пак уведошс рођење 
и судбину2 (тј. рожденике).
3. Садукеји, који се зову праведни. 
Ови, дакле. бише од рода самаран- 
ска. а уједно и од јереја коме је име 
Садук. Порицали су, дакле, васкрсс- 
ње мртвпх и нпсу прихватали анђела 
нити пак Духа, а по свему осталом су 
Јудејци.
4. Они који се сваког дана крттавају . 
Ови, дакле, по свему бише Јудејци. 
Говораху да нико неће добити живот 
вечни ако се не крштава сваког дана.

3

5. Осини, који се зову бестидни. И 
ови бише (они) који све по закону 
чинише, а држаху и друга писанија 
(настала) после Закона. Многс пак 
потоње пророке одбацпшс.
6. Насаријеји, који се зову непокорни. 
Ови се одричу сваког телоједења : што 
је пак садушно^ уопште не једу. До Мој- 
сија и до Исуса Навина списе Петорих 
књиГа (тј. Петокњижја) установљују 
да нису Мојсијеви; друге пак впше од 
тих потврђују.

4

7. Иродијани по свему. дакле, беху Ју- 
дејци. Ирода пак сматраху да ће бити 
Христос и њему одаваху поштовање, 
и Његовим (тј. Христовим) именом га 
називаху.
Овај први свитак садржи двадесет 
јереси, у којем је и повод за Христов 
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lipHUlbCTBHH КИНД. H HCTIHhl HCIlOK-k- 

ДА11И1Е ΓΛΑΒΝ ,ΙΊ.
(in ЖЕ COIfTb Bb BTOpdiMh CBUThlluli 

IiphEbl^b КНИГЕ, B’ IIEAV ЖЕ W ΙίρΚΕχβ. 
KOTOpbllE соутв шт(0 KpbCTHIAIIb креси1. 

• A. СИЛ\ОНИ1ДНЕ Wt (k ) СИЛХОНА ΚΛΗξΕΛ 

ИЖЕ в-k при ПЕТр к αιι(ο )£(τ ο )λ^. w t (0 

с елд γιιτ ό ό ιια £дл\дрии£кдго. ch ni w t (g ) 

СДЛ\ДрД1Љ рОДОЛ\Б. х(ри)с(то)во Вк^ЛОЖк 

IIД СЕ ИЛ\Е TbKA\0. О^ЧДШЕ £рДЛ\ОТВОр- 
ΙΙΟΛΙΟγ £Л\’кшЕНИ1О CKBphllbl. 11ЕБр'кжЕНИ1Е 

W Т'клЕСЕ^1\. Wt (g )a\EL|]ETL· ЖЕ Bb£Kp(b)" 

с (е)|1И1Е. И B£b Л\ирк IIE б(о )ж И1Д BbITH 

ГЛд(гОЛд)шЕ. WBpA^b ЖЕ £ВОИ 1ДКО ДИ“ 

lEEb.2 II COVfipEIE С 1111Mb БЛО^ДНИЦЕ HA\E" 

ПЕЛ\к IEAHIIII. Bb WEpA^b Α-ΟΉΗΜ3 СТВДрДЈЕ 

ОуЧЕНИКОМЕ CBOHAV пр^ДАГДШЕ НД ПО~ 

КЛОНЕНИ1Е. г ла(г о ла)ше ж е с ебе сдлхдрд- 

нол\в ογεο к у(те)цд ШОД^ШЛТЖЕ х(ри)- 

с(т)д.

.В. МЕНАНДрШАНЕ. иж е w t (e) то г о ж е  

СИЛХОНД Л\Е11ДНДрОЛ\к Ц-кКЕ1Л\к НАЧЕЛО 

lEpECH ripillEAVUlE. рД^ЛИЧНИ ЖЕ £0γψΕ 
Wt (0 £HA\OHHIANb 110 Н-кчЕМК. СИИ ЖЕ 

шт(н) Д11г (е)лК ΛΜίρογ CTBOpEHOIf БЕ||тИ 

г лд(г о ла)х о^.

.Г. СдтерНИЛИГДНЕ. ИЖЕ В СОурИИ СИМО" 

NHIAHbfKbllE lEpECII О\(ТВрЕДИВШЕ £Τθγ- 
ΑΟΑ^ΙΛΙΙΚΙΕ. дро\тд|д ЖЕ ПАЧЕ СИЛХОНЦ- 

1ДНк НА 0\[ДИВЛЕНИ1Е Л\Н0ЖАИШЕ ПрОПО" 
Е^ДДЈОЏЕ. WT(b) СДТОр'НИЛД ЖЕ НАЧЕЛО 

(ЕрЕСИ ΙΙΛλΟγψΕ. И ТИИ ПО A\EHAHApOBO\f 
ОуЧЕНШО WT^b) АНг (е)лЕ СТВОрЕНОу EbITH 

долазак и исповедање нсшине.
Глава 13
Овс су у другом свитку првих књига. 
у које.м је о јересима што су јереси од 
хришБана1.
1. Симонијанн. од Симона Врачара. 
који је био у време апостола Петра, 
из села Гитона Самаријског. Он бе- 
ine пореклом од Самарана. придода- 
вши само на се и.мс Христово. Учаше 
срамотворном мешању скврне: не- 
бризи о тели.ма. Одбацује пак васкр- 
сење и говораше да није сав свет Бо- 
жји. А лик му је као Дијев2. С њи.м је 
била π блудница, и.мсном Јелена. 
Правећи лик Атине\ даваше (га) 
ученицима својим на поклоњење. Се- 
бе пак називаше. дакле. оцем Сама- 
рана. а Христом Јудејаца.

2. Менандријани. који од истог Симо- 
на примивши јерес преко неког Ме- 
нандра. од Симонијана су пак по не- 
чему различити. Ови говораху да су 
анђели створили свет.

3. Саторнилијани. који у Сирији 
утврдише срам симонијанске јереси. 
проповедајући пак друге више од Си- 
монијана. на веће изненађење. Од 
Саторнила су имали почетак јереси. 
И ти по Менандровом учењу говоре 
да су анђели створилп свет; седам

* В. Дап 8. 9-24
1 пришнлкствин Р I 2 гддвм .п. у Р М је испод заглавља Сн ж е... иаес и I 6 v m. ,д . у гр. κα' I 
Симо ниин е , Σιµωνιανοι 18 гит-о^нд, γηύών 19-10 кд се инв. СI 10 оучдшЕ] сирчмт ;κε Р Μ I 
10-11 срдл\отворЕ1<ол\о\- Р I 13 б(о )ж ин  Р С Μ I 15 соуцпе Μ I 16 клннн] клен и Р С М. гр. ϊ/χνης : 21 ум. 
.в., у гр. κβ' 1 Линдндрн1ДНЕ. Μενανδριανοι 124 no н кчелчк ] ц-fc no чел\к Р С Μ I 27 ум. .г. у гр. κγ' I 
СдторпилшднЕ, Σατορνηλιανοι I соурпн. гр. ουρίαν 131 сдтор нилд. σατορνήλου
1 Το заглавље нема V 2198, после којег у Р стоји оно глдви .п.
2 Дии (гр. Διάς) односно Зевс (гр. Ζεύς) или ЈуГшшер (лат. lupiler) је снн Кроноса (гр. Κρόνος), 
врховног бога старих Грка (претходно ПелазГа. тј. грчкнх племена из праисторпјског времена), 
кога су сматрали царем богова и људи; богом неба и узрочнпком свих промена у прнродп.
·’ ДО41НД (гр. ΆΟηνα. лат. Minerva) је богиња. кћи Зевса. Опа је олнчење мудрости п »ашти i пнца 
градова; боппва ратова и покровитељка хероја и уметпостп.
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AUlpOV Гл(дГОл)к»ТВ, твкл\о ЖЕ седлњ 

BblllllllAIO \у(тк)цд ΒΟΛΕΙΟ.

,д. Вдс нлидшдне . тдко кдг с ж е ετογ- 
Д0д1|ДН1ПА ТВОрИТЕЛИ. Ц’т(0 вдсилидд 

иж е κογιιιιο ск сдторннлоли». и ск си- 

МОНН1ДНИ. II Л\ЕНАНДр111АНИ оучнкшаго 
c e. ii п о д(о )бнд |д ογι;ο ткл\в с ммс лец ј е . 

ПО Н-кчЕЛ\С>у ЖЕ рА^ЛИЧНИ εογιµε, гл(д- 

гол)к«тк БО.Т^Е. 1|(е)б(е)с Б lECTh. II СИЛХК 

ИЛ\ЕНД ДНг (е)лБСКД1Д ндрицдк>тк. T^irtlb и 

Л’ктоу ТОЛНКОЖЕ д(к)нИИ HAxdiTH гл(д- 

гол)к>тк. II дврдск.1 ПОрЕКЛО BbITIl τρε- 

л\к столхк ii ωεετιίΑεεετΒ ιι πετιι 
гл(дгсл)к>тв. II EbITII τοΛίογ с(вг)то- 

л\оу|| ιΐΛίειιιι ρεκουοε.
.ε. ΝιικοΛΑίιτε. ιµ τ (β) николш ижг нддв 

ПОТр-кБДЛН! Ch димкош w t (b) απ(ο )~ 

ο(τ ο )λ ε арчинкндго.*  ижг ргвности рдди 

ΕΒοιειε ж енм стоудодкшииЕ κογπιιο св 

ИН'кл\И творити εΒΟίε OV4EHHKKI ОуЧАШЕ. 

и w кдлдкдвск. и w протониц^. II инд 

вдрвдркскдгд ИЛ\Е11Д ВВВОДЕ Bb AMipb.

.г. Рд'{о\'ллници. ижг ιερεειι приклиш. 

бо лми ж е cw^b BC-k^b ετογΑΟΑ^ΐΑίιιιε 

ΤΒορεψε ιιειιετοΒίιο. вк игупвтФ жг 

воини чвстии ндрнцдк>цЈг εε. и фови- 

κνιιιιτε. Bb BbiiUHHXb жг стрднд^в. co- 
κρΑτιιτε. γλ (αγο λ)κ >τ έ  εε. w-r(b) Αρογ- 

Γκιχ' жг ίζΑκχειι ιΐΛίειιογιοτΈ εε. и ини 
же КОВАДИ1Д11И CH^b Γλ (αΓ6λ )|01Έ. Αρογ- 

'<ии жг ворворити ειιιε ндрицдк»тв εκ 
BApbB-крд (!) II ΒερΟΙΑ (!) II04MTAK>Tb.

- Β. Дап 6,1-6.
3 ум. ,д.. у гр. κδ' I Вдс идидшдне . Βασιλιδιανοι I тако ваг о ж де Р Μ I 5 κογπιω нема Μ I 8 по 

] ни no 4ΕΛ\ογ Р М. н-k по 4ΕΛ\ογ С; у гр. κατά -π I рд^лични (мн.), у гр. διαφεροµένου 
(једн.) I 8-9 γλ (αγο λ)ιο τ κ  (мн.), у гр. λέγει (ј с дн .) I 9 .т^е.] тристд и и ј ес твдес етк и п ет к  С I 11 
то ли ко ж де Р С Μ I 11-12 γλ(αγο λ)ιο τ η  нема гр. 112 порекломк Μ 114 γλ (αιό λ)ιο τ κ  иема гр. I 16 ум. 

у гр. κε' I нж е] иж е ж е Μ I 20 свок оучЕ1пжи творити инв. Μ 121 k aaak abc R, у Palm. 205, AL 
В 93. V 720. V 2184 καυλακαϋχ’. a у V 2198 καυλακαΰ I 23 ум. .s., у гр. κς' I Рд^оулмтци, 
I νωστικοϊ (Гнисшици) I пркклкшЕ Р С I 26 воини, στρατιωτικό! I чвстии нема гр. I 26-27 ум. 
4>o biiiv h h t e. у Р φιΐΒΐιωιίΗτε како је и у гр. φηβιονηται I 27-28 сокрдтитЕ. σωκρατηται I 30 
КОВДДН1АНИ. у гр. χυλδιανοΰς I 32 вдрквкрл. гр. τήν βαρβέλω I BEpota. гр. [την] βερώ (ж.р.)
1 дкрАск је властито име. које је у гр. различито написано. Тако нпр. у V 2184, V 2198 άβρασάξ, 
што је правилио, док у Palm. 205, AL В 93. V 720 βρασάς. дврдДдкск] (гр. Άβρασάξ) је 
симбилччко свепк) ч.ме врховне силе која началствује над 365 векова. У Миклошичевом 
речнику није забслежено

пак само. во ј во м  оца виппвег.

4. Василидијани. творитељи псте так- 
ве срамоте. Од Васплида су. којп сс 
учио заједно са Саторнилом н са Си- 
монијанима и Менандријанима, те 
слично њима, дакле. мпслпо. Λ по 
нечсму су различни, јер говорс да је 
365 небеса и овпма анђслска имена 
надевају. Зато година и има. говоре. 
толпко дана. А Аврас  је, говоре. по- 
рекло трима стотинама и шездесет 
пет, и то је, рекоше, свсто име.

1

5. Николаити - од Николс који је за 
потребе (дељења помоћп) са ђако- 
нима од апостола постављен:  којп 
учаше своје ученике да, ради ревно- 
сти своје жене, с другима творе сра- 
мотност; (учаше) и о Калакавсу и о 
Протонику, уводећи у свет п друга 
варварска имена.

*

6. Разумници, који, прихвативши је- 
реси, вишс од свих ових упорио тво- 
рише бестидност. У Египту се пак 
назваше Часни војини и Фовионити, 
а у горњим странама - Сократити, 
док се од других називају Закхеји, а 
други их пак називају Ковадијашг, 
други опет ове називају Ворворити 
- ови Варвера (треба: Варвелу) и 
Вероја (треба: Вероју) поштују.
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:ir Кдр'покрдти1АНЕ. иж е w t (b) кдр- 

покрдтд ΙΙ’ΙίΚΟΙΕΙΌ БМВШДГО Bb ДСИИ. Cb 

3 О^ЧДШЕ ВСДКО СТОуДОД'к|ДПИ1£ TKOpHTI. |

И ВСДКО Α'ΙίΛΟ Γρ’ΙΐχΟΒΙΙΟΙΕ. ДфЕ бо кто 

рЕЧЕ. Βί'Ιίχΐι ΓρΈχΚ ΙΙΕ ПрОИДЕТБ. II χθ“ 

6 ткншд BcliAMi id»cort\b и дн г (е)ло л\к ΙΙΕ 

сткоритв. НЕ ВБ'4Л\ОЖЕТВ прквк^ити до 

В1а1ШН1ДГ0 1|(е)бЕСЕ. НИ НАЧЕЛБ ЖЕ ни влд- 

9 CTI ΛΜΙΙΙογΤΜ. ГЛд(гФЛд)шЕ ЖЕ 1С<Оус)д 

д(оу)шоу ρΑΙζΟγΛΜΙΟγ ΙΐρΐΙΙΕΛΜΙΙΑ. BliAOV- 

1|1Л ЖЕ СО\Л1|1Д1Д ropdi. '4At Вк'4в+»1|ЈД1ЕТК.
12 ii дц ј е кто створитв п о д(о )бндг д ic(oy- 

с о )би ТДКБЖЕ БО^ДЕТБ. ΙζΑΚΟΙΙ1 ЖЕ Cb 

ВБСКр(б)с(е)||И1ЕЛМ1 ΛψΗΤΒΚίχΕ WT(b)pE-

15 ЧЕ. 1ДК0ЖЕ И COlfipillE WT(h) CIIMOIIA Н 

ДО н(м)||1Д lEpECU. СЕГО Б^ШЕ Bb pilA\i 

ЛХДрЖЕЛИНД. WfipA^b ЖЕ СТВОрШИ Bb TAM-
IS irk. 1с^оусо)вк М IIABAOBb. WMlipOBb II 

llllO-AropOBb.

.ii. КирИН-О-ШАНИ. иж е и лхиринк-о-иiah h  
21 tiapil4IOT' CE. си w t (k ) кирин-о-д и л\и- 

рин-од И1ОД-ки ΟΟγψΕ. WBp'k'4AHIilEA\L· 

ХВАЛЕЦЈЕ СЕ. ΛΜίρΐι ЖЕ BCb WT^b) АНг (е)лК 

24 створЕнк lECTb ptuiE. ic (©y )c a ж е п о npt- 

CII-klAHIilO х(ри)с(т)л НДрЕКША СЕ ГЛА- 

(ΓΟΛΑ)χθγ.

27 НА'<0рки. ИЖЕ х(ри)с(т)д ИСПОВ-к- 

35М Дл|||ОТК 1с(оус)л c(bl)l1A б(о )ж И1Д. Bb

ВСЕЛЛ ЖЕ 110 ΙζΑΚΟΙΙΟγ «MBOlfTb.
30 ,ϊ. бвимун ки. ПрИБЛИЖНН COyTb Пр^ЖДЕ 

pE4EtlblA\b. Klipilll-OII WBb И HA^ApiwBb. 

CbB’KOyTll1lllE CE ΠΟ Н’кчЕЛ\Оу C IIIIAtll CA- 

33 Л\||ГЕИСКД1Д II 1ЕЛ’КЕскиСКД1Д lEpECb. ИЖЕ

7. Карпократијини. који cy од иеког 
Карпократа што је био у Азији. Овај 
јс учио да се свака срамотност твори. 
и свако греховно дело. Јер ако ко. pe-
ne. свс грехе не прође. и жеље свим 
бесовима и анђелима нс изврши. не 
може се уздигнути до најгорњег ни- 
ба. а ни началства ни власти минути 
(тј. мимоићи). Говораше пак да је 
Исус примио разумну душу, и знајући 
оно што је горе. овде оглашава. И 
ако ко учини (непгго) слично Исусу - 
псто ће бити. А закон са васкрсењем 
мртвих забрани. као и постојеће 
јереси од Си.мона и до сада. Тога 
бешс Маркелина у Риму. створивши 
у тајности лик Исусов. и Павлов и 
Омиров и Питагоров.

8. Киринтнјани. који се називају и 
Миринтијани. Ови су Јудејци. од Ки- 
ринта и Миринта. који се хвале обре- 
зањем. Рекоше пак да је сав свет од 
анђела створен. а Исус се назва (та- 
ко) по успешности - говораху.

9. Назореји. који Христа исповедају 
за Исуса Сина Божјег. у свему пак по 
закону живе.
10. Евионеји. Приближни су напред 
реченим Киринтнјанима и Низореји- 
ма. Са њима се по нечему споји Сам- 
псејска и Јелкесејска јерес. Они за

1 ум. у гр. κζ' I Кдр'покрАтиинЕ. Καρπόκραπανοι I 1-2 кдрпокрдтл. κοφποκράτου 5 речетк Р i 
ΓρΊιχκ нема Palm. 205. V 720. V 2184. V 2198 I 5-6 χοτ-кни» (мн.). у гр. θέληµα (једн.) i 13 тдк кж е ] 
тдкћЖДЕ Р М. гр. κατ’ αύτόν I 14 Λ\ρ'τκκΐΛ\κ Р I Λ\ρκτκω\κ нема С Μ I 14-15 рЕЧЕ. гр. 
άπηγύρευσεν I 15 и соуцшк нема Μ I 17 А\др'к£линд. гр. µαρκελλίναΙ створшн. у Palm. 205. V 2198 
ποιήσας (м. р.). a у V 720. V 2184 ποιήσασα (ж. р.) I 18 \ул\нрокв. гр. οµήρου : 19 ин^дгорокк. гр. 
πυΰαγόρου 120 ум. .и., у гр. κηΊ Κιιριιιι-οιιίΛΗΐι. ΚηρινΟιανοϊ I л\ирн1кмилн£ Р. гр. µηρινΟιανοϊ 124 
110. у AL В 93. V 720, V 2184. V 2198 κατά, a у Palm. 205 грешком και I 24-25 iiptciiim» Μ. i р. 
προκοπή 125 ндрскшд c e х(ри)с(т)д инв. Р Μ I 27 ум. .о·., у гр. кО' I Идхор кн. Ναζωραίοι I 30 ум. 
ј ., у гр. λ' 1 бвиипгкн. Έβιωναΐοι I 31 рЕЧЕНШмЈ и,’нкл\к речен к ј м к Р I wtiiiAiK нема гр. ум. 
нд^др kwBh, треба нд'<ор1шкк. као у гр. ναζωραίοις 132 no н кчЕлхоу] wk no чгл\оу Р (.’ М 32-33 
сдл\1|т11скд|д, у гр. σαµψαίων 133 ккдЕгкискдм Р. у гр. έλκεσαίων
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Х(ри)с(т)«с ρΊπυε свздднм[ bbit h нд 

Η<ε)κ(ε)σ’ΙΐχΚ II с (ке)то л\о \· Α(ογ)χογ.

3 ВВШВДВШД ЖЕ х(рн)с(т)д Вк дддлхд при- 

ВОН глд(гол)к>тв. II IIAKBI 110 Вркл\Е11И 

мевлккшд с е вк того дддлхд ркшЕ.

6 СВКркШНТИ СЕГО КК плктксц кл\к ΙΕΓΟ при- 
ШћСТКИИ. 11К>дки ЖЕ ΕΟγψΕΙΕ 1Ев(д)ц- 

г (е)лШД ДрКЖЕТК. ПЛКТ01АДЕНИ1А1 ГНОу- 

9 шдк*т'  с е . водоу вв в(ог)д лгксто илгк- 

к>тк. х(ри)с(т)д ж е вк µ λ ο β(£)κ λ w b- 

л-ћкшд CE ВВ Ι1ΛΒΤΙ|+1Λ\Β ΙΕΓΟ ПрИШВСТВШ 

12 1ДКОЖЕ pk^B. ПОЧЕСТОу ЖЕ Κρ(κ)ψΛΚ·ΤΒ 

СЕ ВВ КОДДХВ. II Л-ктк ЖЕ и ^илгк BL 

W4HI|1EHHI£ рЕКВШЕ IAKO II СДМДрИТЕ.

1 п л1>тфмде11И1Е (гр. σαρκοφαγία) је једење тела, односно мееа.
■ [си] додато према Р С М и гр. αύτοϊ.

15 ,Д|, ОуДДЕ1ГТи(ни)1ДНЕ. ИЖЕ ПЛВТЕМВ OlfBO 
Ш'т(0рицдк>тв ВВСКр(в)с (е)нИ1Е. ΒΕΤχΐ | 

ЖЕ νυτΟ^ΜΕψΟγΤΒ ΙζΑΒ^ίΤΒ. И ПрорОКВ!

18 11ОЧНТДК>ЦЈЕ. И 1ЕЛИКД ЖЕ ИНД ΛΧΟΓΟγΤΒ 

противити СЕ WBpA^Mf lEpECH ιιχκ при- 
ΙΕΛΧΛΙΟψΕ. ΑρογΓΑΙΑ ΙΙ^ΚΛΙΑ БАСНОСЛОВИ1А 

21 ВНОСЕТВ. ТрИДЕСЕТЕ Β^ΚΟΒΚ ИЛ\ЕНА Гл(д- 

Г©л)к>ЦЈЕ. МОуЖВСКА ПОЛОу И ЖЕНСКА ЖЕ 

κοχπΗΟ Wt (0 \и(т0ЦД вскхв рождвшд 

24 СЕ. »ХВЖЕ и в(о)гм И В'кКБ1 ИЛ\ЕНОу'1О'Гк.

х(ри)с(т)д ж е w t (0 н (е)в(е)с к н ес вша 

ПЛКТВ гл(дгол)к>тк. IAKO троувок» llii- 

27 KOKI0 ΛΚΑρίΙΙΕΙΟ ПрОШКДША.

,В1. ΟεΚΟγίΙΑΙΙΙΑΙΙΙΙ. ИЛ\’ЖЕ с вчетавак тв с е 

мпифднии исидорк. τΙΐχΒ и [си]2 скдрв- 

30 ЖЕЦЈЕ С£ СПрЕЖЕШПА ПОд(о)в11А1А ΟγΑΛΕΙΙ’ΤΙΙ- 

(ΐΠΐ)ίΑΙΙθγ СМВКЛЕЦЈЕ. ДрО\р'А1Д ЖЕ Wt (b) 

ΙΙΙΐχΒ IfkKOAHKA испов^кддкчрЕ приложи-

Христа рекоше да је саздан па небс- 
снма; и Свети Дух. Говоре да је Хри- 
стос најпре у Адама ушао. И опет сс 
повремено облачи у тог Адама. ре- 
коше, да се усаврши у свом телесном 
доласку. Будући да су Јудејци. држе 
Јеванђеље. Гнушају се плотоједења1. 
Воду умссто Бога имају, а Христа - 
обучена у човека при његовом теле- 
сном доласку, како рекох. Често се 
крштавају у водп, и лети и зимп. то- 
боже на очишћење, као п Самарити.

11. Уалентинијани, који поричу ва- 
скрсење тела. Одбацују Стари за- 
вет, а пророке читају, прихватајући 
све друго што виду јереси њихове 
може да се подудара. Уносе друга не- 
ка баснословља, изговарајући имсна 
тридесет векова. Од мушког п жен- 
ског пола пак сви су се зајсдно од оца 
родили, које и боговима и вековима 
именују. А Христос. говорс, с неба 
носи тело, које је као неком Марији- 
ном трубом прошло.

12. Секундијани, којима се прнброја- 
ва Епифаније и Исидор. И [ови]2, др- 
жећи се спреге тих, слично Уаленти- 
нијану смишљаху. Неколика пак дру- 
га (смишљања), која су они изложи- 
ли, приложише, поучавајући срамот-

3-4 npLKOK нема гр. 15 µ έ λ ε κ ιβα c e РI 10 Bh 4λ ο β(4)κ α , у гр. έν τη ένσάρκω I 14 ректЈЕ, у гр. δήθεν I 
15 ум. .a i., у гр. )м' I .ii. нсма Μ I ΟΥαλ ε η τ η (ηη )ιαιιε  конј. према Р М и гр. 121 тридЕСЕТМ Р С I 22 
мо уж ес кд ποΛογ и ж ен 'с к4, у гр. άρρενοΰηλείας I 23-24 рождЕшел\к ce Р С I с е нема Μ I 25 
н еб(е)с е Р I HEthim] сћНЕСкшд I’ С М. у гр. ένηνοχέναι I 26 тко] ιι ιακο  Ρ Μ I τρογκοιο, у гр. διά 
σωλήνος I τροκοιο (!) Μ I 26-27 ιιΊικοκιο нема гр. i 28 ум. .b i., у гр. λβ' I .βι. нема Μ I 28 
Секо х н дишнн . Σεκουνδιανοι I 28 с вчет4КТ c e Μ I 29-30 ιι скдрвжЕЦЈЕ c e] η с и дрвжЕци с е Р С Μ I 
30 ио д(о )бн о к Р

3(И)



I

IIIE. СТ0\,-ДОД'к|ДИИ1О НД0ГЧДК>1|1Е. шт(к)- 

ρΐΙΐµίΟΤΙι ЖЕ II ТИ ΒΜΙΛΒψΕΙΙΙΙΙΕ.

3 .П. ΠΤΟΛΟΛΙΕΙΙ. ОуЧЕНИЦИ И ТИИ COVIJJE 

ОудЛЕНТИДНОКк!. С НИА\И ЖЕ СКВ'К0уПЛ1Д- 
lETb СЕ флоЦрД. ТДК0ВД1Д ЖЕ W Cfipg-

6 ЖЕНИ1 СИИ Гл(дГОл)|ОТВ. 1ДК0ЖЕ ОуДЛЕИ" 

ТИНИ1ДНИ И СЕК0у11'ДИ1ДНЕ. ПО 1гкчЕЛ\0у 

ЖЕ и сии рд^лични соутв.

9 СИ1Е 11 Е’тордго CBHTbKA IiphBhIXh КНИГк. 
ТрИИНДДЕСЕТЕ 1ЕрЕСИИ ШГАДВАЕ11И№.1

С|11Д ЖЕ соутк BL TpETHI£A\b СВИТ’ц+»

12 ΠρΚΒΚίχΚ КНИГк. Bb НЕЛ\КЖЕ CO^Tb ЈЕрЕ- 
сии fi.2

,д. Мдркогки. л\дрко ц-ккто EbicTb

15 КОЛОВДрКСОВк дроугв Bb ОуЧЕНШ. дв-k нд- 
ЧЕ/\'к II Cb ККВОЖДДШЕ. Шт(0Л\ЕЦ1ЕТВ ЖЕ 

BhCKp(b)c(e)nHI£ Λ\ρκτΒκιχκ. привид^-

18 111ПД ЖЕ ΙΐΊίΚΑΙΛ, Kb ПИТИИ KAbUJBE- 

ΙΠΙΙΕΛΙΚ Ефи WflbCKbllE WGpA^bl Mpbllbl Bb 
БДГреНК! пр-кложивк. ОучДШЕ Пр-клкЦЈЕ-

21 HbllE шт(к) ΙΙΕΓΟ ЖЕНШ. II CAA\b ЖЕ .1<\. 

словд грдл\дтм про^ожддшЕ всд под(о)- 

GIIO 0уДЛЕНТИ1ДН8.

24 ,В. КОЛОВДр'СЕИ. II СЕ коловдрвсв. тд- 
КОЖДЕ СШД ИСП0В-кдД1£. ПО Η^4ΕΛ\Μ[ ЖЕ 

рД^ЛИЧМЊ Cblll Kb HIlliAlb IEpECEA\b. ρε-

27 коу ЖЕ Kb л\др'ко|воу II Kb ОуДЛЕНТИД- 

новоу ПрИЛОЖЕНИ». И ШСЛХОрИЦЕ рЕКШЕ 
IIEA(t)rtE индко ндоучи.

30 ,г. ИрдклидонитЕ. И СИ Kb lVCA\Opi|- 

4HblA\b tABAMIOTb CE ΠρίΙΛΛΓΑΙΟψΕ CE EAC~ 

HOCAOBHIEMb. Дроуго 1ДК0 ИЖЕ
33 Л\Др'КД II ΠΤΟΛΕΛ\ΕΙΛ II Оу(д)лЕНТИНД II

ности. А оваплоћењс и ти поричу.

13. Птоломеји. И ти су учениии Уа- 
лснтијанови. Са њима се повезује 
Флора. Исте пак ствари о спрези ови 
говоре: као Уалентинијани и Секун- 
дијани. И ови су по нече.му различни.

И то је другог свитка првих кн>ига 
сажетак тринаесш јереси.
Λ ове су у uipeheM свшпку првих књи- 
Га, у којем је 13 јереси.2

1. Маркосеји. Неки Марко је оио Ко- 
ловарсов школски друг и он увођаше 
два начела (зв. дуализам). Одбацујс 
пак васкрсење мртвих. Привиђења 
нека (имајући) у пићу. (и) врачањем 
етиопски црни лик претворивши у 
црвени. учаше (тајна.ма) жсне које је 
преварио. И сам пак сва 24 слова аз- 
буке спровођаше слично Уаленти- 
јану.
2. Коловарсеји. И овај Коловарс. исто 
то исповедајућп. по нече.му је разли- 
чан наспрам других јереси. хоћу рећи 
- наспрам Маркова и наспрам Уален- 
тијанова наступа. А осморице. 
одиосно недеље другачије учаше.
3. Ираклионшпи. И овп се показују 
да следе баснословљу осморичних. С 
друге странс. оно што од Марка и 
Птолемеја и Уалентина и других, али

1-2 \ит(к)рнцдк1Тк. гр. άπαγορεύουσιν I 3 .п. нема Μ I ум. .п.. у гр. λγ’ I Птол0л\£и] Кто ло акен  
М. у гр. Πτολεµάϊοι 15 флорд. гр. ή φλώρα I тдко кдмж де Р М i 7 н к по чел\л ,· Р С Μ I 9 и нема Р 
М. гр. има - και I кннгн (мн.). у гр. βιβλίου (једн.) I 10 трнннддеати Р_1 .fi. С. у Palm. 205. \L В 
93. V 2184 ιγ' I шглдвмник κόεάπι инв. Р Μ I ц тлдваен н к  нема Patm. 205. V 720. V 21S4. a AL В 93 
пма - άνακεφαλαίωσις I 11 Gnia ж е] и иж е Μ I соутн] кс(тк) Р М i кк] и вк С I третннмк I’С 
Μ I 13 fi.] триинАДЕС£'ге Р М. л.(!) С I 14 .д. нема Μ I ум. .д., \ ιρ. λδ I ДХдркоскн. 
Μαρκοσαίοι 114-15 колсвдрксовк. у V 2184 κολοβάρσου. v Palm. 205. V 720. V 219S κολορβασου. 
у AL В 93 κολοβώσου I 15 дроугк вк сучент. у гр. συµφοιτητής I 18-19 влкшен Гемк Μ I 
Ефишпвскмк нема гр. 120 вдгркнк Р Μ I о\'члии. у гр. έµυσταγωγιχI 21 шт(к) шго нсма гр. I .кд.Ј 
двадес ете ii ЧЕтнфИ Μ 123 и с аг лин ти ij h o v  С I 24 ,в. не.ма ΜI ум . .в .. у i п . λε' i Коловар с еи . у Р.шп. 
205. AL В 93. V 2184 Κολοβαρσαϊοι. у V 720 Κολοµβαρσαϊοι. а у V 2198 Κολορβασαϊοι I 25 тдк <* ж е 
СI по niiMEAiov·] ut no чЕЛ\оу Р СМ I 28 приложЕНЈПО. у V 2f84. V 2198 τάς προβολής, a y Patm. 
205. AL B 93. V 720 τάς προσβολάς I цкморнцс y rp. όνδοάδας 128-29 ρΕκιιιε iieac UIae нема i р. i 29 
нло учи . гр. έδίδαξεν l30 ,f. нема Μ I ум. .r.. y rp. XC I ИрлклтиннтЕ. v Patm. 205. V 2198 ‘Ноак- 
λεωνΐται. y AL B 93. V 720, Ήρακλιωνΐται. a y V 2184 Ηρακλαιωνϊταί 31 прдиллгд»т c e P M 
31-32 wcrtiopiiMiiKiAih. y rp. όγδοάδων (ren. mh .) i 33 оу(л)лЕнтннл конј. према P Μ
1 Овај закључак има AL В 93. a Palm. 205. V 720. V 2184. V 2198 не.ма. 301
2 Ово зпглавље има Palm. 205. AL B 93. V 720. V 2184. a V 2198 нема.



lfllk\K. Ilb II ПркжДЕ СК0Н’ЧАНН1А. НЖЕ 

Bb Ηΐχΐι ΕΚ0ΙΙ4ΑΙΙΛΙ0ΐρΐΐχ’ СЕ. ПОд(о)вНО

3 мдркоу 11ОЛ\АД'<Д1О1Ж лхдсдолм» w t (k ) 

ВДЛСАЛМ1 II КОДК1. ΙΐρΐΙΤζΚΙΙί ДIII1IA нккД1Д 

ЖИДОВКСКММК 1ЕЦК1КОЛ\К Γλ (αΓΟλ )ιΟΙ|1Ε.

6 НДДН ГЛДВО1О ίΚΟΗ4ΑΒΑΙΟψΛΓΟ СЕ.

.Д. ОфИТЕ. ИЖЕ СК\ЦД1ОТ СЕ ^ЛМПО слд- 
ВЕЦ1Е11. II CIIIO х(рн)с(т)д Λ\ΙΙΕψΕ II BbAVk" 

9 ΝΙΑΙΟψΕ. ΙΙΛΧΟγψΙΙ ЖЕ 110 1ЕСт(к)сТВ0у

ГДДВСКОу ΙζΛΜΙΙΟ. Bb хрднил-k Н’ккО1ЕЛ\Е2 

I104IITAI0TL·.
12 .Е. КДШДНЕ. коупно Cb Ин1мИ ТДКОЖДЕ 

^AKOIIb νντ(κ)Λ\ΕΙ|10γψΙΙΛ\Μ IEpECbA\H. II 

ГЛд(гОЛд)вШЛГО Bb ΙζΑΚΟΙίΐ. ТДК0ВД1Д ЖЕ

15 AXOVApbCTKOyiOTb. IlrtbTEMb ввс кр(к)с (е)- 

IIHIE υ.’τ(0Λ\ΕψθγψΕ. КДИНД ЖЕ СЛДВЕТК 

Гл(дГ0л)10ЦЈЕ ТОГО KptllM-kllUJEIE силм 

- 18 Цбмти . κογιπιο ж е шодоу в(ог)д тво- 

pETb. ТДКОЖДЕ II СОуЦЈШЕ С KOpiEMb. И 

ДАОАНА И ДВНрОНА. Hb II Tbl С0Д0Л\Л1Д11Ш

21 I104HTAI0Tb.

.2. Си-ОИДНЕ. СИИ HAKbl СИ-Ф-А CAABETb. 
г л(дг о л)ј о ц ј е то г о вити w t (0 bw h j h eie

24 ЛХДТЕрЕ. РДСКД1ДВШИ CE W НИЈ^ЖЕ С КАИН" 
ол\к \мт(0вр‘ЖЕ. сввжоуплвши с е с вш- 

шнил\к и'(т0цЕл\к ч(и)сто1Е скл\Е СИ-О-Д

27 створити. Wt (l ) НЕГОЖЕ IipOMEIE СНИДЕ 

ВСК Члов(-к)чкскм родв. И Tbl ЖЕ НДЧЕЛД 

II ВЛДСТИ И 1ЕЛИКА ЖЕ ИНИ1 ιιο βε λ Ιϊβλ -

30 ιοτκ.
.χ. КдЧЕЛННИ.3 СИ IIAKbl HA ΛΜΙΟΙΈΙ НД- 

ЧЕЛНИ ВСЕ Bb^HOCETh. И GblBLUAlA WT(b)

33 CH^b GbITII гл(дгол)|от^ ОуЛДВЛ1ДЕЛ\И ЖЕ

и пре скончања оних који су код п>их 
скончали, слично Марку помазују 
маслом од валсама' и водс, изговара- 
јући нека призивања жидовским јс- 
зиком над главом онога којп скон- 
чава.
4. Офити се зову они који славе зми- 
ју. ii њу за Христа сматрају и прихва- 
тају. Имајући пак прпродну Гадску 
(тј. гмизаву) змију у неком затворе- 
ном простору2 - поштују.
5. Каијани заједно са другим јсреси- 
ма, које такође одбацују закон и оно- 
га који у закону говори. исто мисле, 
одбацујући васкрсење тела. А славе 
Каина, говорећи да је он најјаче 
снаге. Уједно пак Јуду творе богом. 
Поштују, такође. и оне којн су с Ко- 
рејем; и Датана и Авирона. али и те 
содомљане.

6. Ситијани. Ови опет Сита славе, 
говорећи да је он од вшиње матере 
која се покајала за оно што с Каином 
одбаци. Спојивши се са вишњим 
оцем, чисто семе Сита створи, а од 
њега сав остали људски род сиђе; и 
они од врха и власти, а и други што 
заповедају.

7. Начелници3. Ови пак многим наче- 
лницима све износе (тј. обавештава- 
ју); говоре и оно што су учинили,

3 11ол\дд^дк>тв. у гр. λυτροΰνται 14 н4;когд РI 6 ум. скончдвдгсшдго с е . у гр. τοΰ δήθεν λυτρουµένου I 
7 .д. нема Μ I у.м. .д.. у гр. λζ' I Офитс. Όφϊται I 9 iia io v iiie Р С Μ I гддкскоу, гр. τον έρπετόν I 11 
П0ЧНТД10ЦЈЕ С: гр. нема I 12 .е . немаМ I ум. .£.. у гр. λη' I Кдшдне . Καϊανοι I 14 тдковд|джде Р Μ I 15 
iirthTEAUiJ ιΐΛΐιΤ£Λ\ΐι вк С116 кдинд] кдшдне Р: гр. Καιν 118 g k it ii] беј вдти  Μ 119 соуцЈЕК СI коркелњ. 
гр. κορε ! 20 дд-однд. гр. δαΟάν I двиронд, гр. άρειρών I 22 .s. нема Μ I ум. у гр. λΟΊ Си-ошане, 
ΣηΟιανοι I 25 и.'т(в)кр ж е нема М; у гр. προσεράλετο I 29-30 πο βε λ ϊβλ ιο τ η , у гр. δογµατίζουσιν I 31 

нема Μ I у.м. у гр. µ' I Цдчел нин] Ндчел н и к Р С Μ I 33 г д(дг о л)г о ц ј е С
1 Реч вдл сдлм> објашњена је на дољој белини л.: Едл сддм» вк н емж е л\дс ло творЕтк и 
г л(дг о л)ет с е Идл с длх елеш (превод: „Валсам. у којем творс масло н зове се валсамелео". Исто 
и у (' М, a Р нема. Валсам или балза.и јс. у ствари. миришљава смеса, обично справљсна од воде 
и сока-уља добнјеног од бвљке валсам (гр. βάλσαµον), или из других неких биљака и смоле. 
рд прастарих времена употребљава сс у медицини. (В. напред стр. 295, нап. 4).
Овдс је преводилац гр. реч κινστέρνα. .ΊΒΤ. cisterna (што значи затворен простор за скупљање 
воде) прснео као хрднило у значењу: ствар (ннр. ковчежић) илн просшор за чување нечега.
Ндчеа н ии  (гр. Αρχοντικοί) су владајуИи, поГлавари, прваци, начелници, предводници.
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COlfTb II Bh стоудод-кгднии IliiKOKMh. 
IIAbTEAl ЖЕ ВКСКр(к)с(£)нИ1Е шт (в)лае- 

3 ιµογτΒ. и ΒΕτχΒΐιι '^дк-ктк прклдгдк>тк.

ДркЖЕТВ ЖЕ ΚΕΤΚχΐΙ и нови 7,дв-ктв ко - 

1ЕГОЖДО ркчи НА СВОН OlfAlb ΙΐρΊίχΗ- 

6 1|1рД1О1|1Е.
.И. КЕрДОНИДНЕ. шт(0 КЕрДОНА. ИрДКЛИ- 

WHOBbl AbCTN lip-klEAUHAPO ПрИЧЕСТШЕ. | 
9 ПрИЛОЖВША ЖЕ Kb Пр клВСТИ ИЖЕ WT(b) 

ΕγρίΙΙΕ вв рил\к ПркшБДВ. пропов-кдд- 

IUIIE c bo ie |цложи вб д-ктд ипрнд ип(и}- 

12 τ(κογ)ιΐΛ. дв-к ж е н ачел^ пропов^дд- 

lETb ChfipOTUBIldi дроугв ΑρΟγΓΟγ. х(ри)" 

с (т )а ЖЕ НЕрОЖДЕНА Гл(аГОл)еТБ. ТАКО~ 

15 ЖДЕ II ΛΧρΒΤΒΒΐχΚ ВКСКр(в)с (е)|1И1Е шт(0- 

ΛλΕψΕΊΈ. II ΒΕΤ'χΚΙΗ ^ΑβΙτ Κ.
ЛЛдрК1ШНИСТЕ. A\Ap’KHWHb WT(h) 

18 I10IITA Cblli рОДОЛХК. 1ЕГ|(и)с(кОх)[!А О\'БО 

t(bl)nb Б'кшЕ. pACTAMBb ЖЕ α(^)β(µ )ι|Μ(· 

Шт(0Б’кжЕ. ПОНЕЖЕ ΝΙζΓΝΑΗΕ EbICTb 

21 Wt (b) СВО1ЕГО Шт (б)цД H^b Цр(0к(к)вЕ.

CbUJbAb Bb pWA\h. H ΤΑΚΟ ПрОСНВВ ПО“ 
ΚΑΙΑΝΗΙΑ ωτ(0 ΕΟγψΗχΒ ТОГДД BAACTEAh 

24 Up(b)KOB(b)llblXb H NE llOAOy4HBb. BbCTA 

HA β^ρογ. H О^ЧДШЕ ТрКИ 11АЧЕЛА EbITH. 
Бл(д)гО. И ПрАВЕДНО. II Ί,Μ. EbITH ЖЕ 

27 ΗθΒθΛ\ογ ^дв-ктоу чоуждоу w t (e) в'к-

ΤΕχΑΓΟ. II BHEAlb ГЛд(гОЛд)вШАГО. Cb ЖЕ 

II ИЖЕ WT(b) НЕГО AlApKHWHHCTE. BbCKpb" 

30 CEHIIIE HAbTEAXb ΐντ(κ)Λ\ΕψθγΤΒ. Kp(b)" 

,n"“ ц ј енше ж е да 1о тб . н е τ ε κ 'λ ιο Цидино  

Hb И дв! II трни. 110 ПАЛЕНИИ (!) rpt- 

33 χθΒΗ-kAXb. Τ,Α A\pbTBbllE ЖЕ И ЦТЛАШЕ-

улонљени п у нској срамотности. Ва- 
скрссње тела поричу и Стари завеш 
преправл>ају. Држс пак Сшари и Но- 
ви завет, изврћући сваку реч на свој 
начин.

8. Кердонијани - од Кердона који је 
наследио Ираклионово учешће пре- 
варе. додавпш пак превари оно што 
је из Сирије у Рим прешло. Своје 
проповедање изложи ja година Иги- 
на епископа. А проповеда два начела 
(тј. дуазизам) међусобно супротстав- 
љена. Говори да је Христос нерођен. 
Такође, одбацује и васкрсење мртвих 
и Стари завет.
9. Маркионисти. Маркион је родом 
од Понта. Био је. дакле. син еписко- 
па. Упропастивши пак девицу. одбе- 
гао је. Зато је од стране свог оца био 
изгнан из Цркве, отишавши у Рим. И 
тако. затраживши покајање (тј. оп- 
роштај) од постојеће тада црквене 
властеле. и недобивши. устаде про- 
тпв вере и учаше да три начела по- 
стоје: добро. и праведно. и зло: да је 
Нови завет стран Старом и ономе 
што се у њему говори. Он. пак. и од 
њега (проистекли) маркнонисти од- 
бацују васкрсење тела. а дају крште- 
ње - не само једно, него и два и три. 
по греховном паду. А за мргве и о г - 
лашене (зв. катихумене) и друти се

3 nptrtdrAioTK. у V 720 µεταβάλλουσι. у Paun. 205 άποβάλλουσι, у CS 1795. V 2198 διαβάλλουσι 
4 κΕτκχιι] ιι ΒΕτ'χκιιι С15-6 ιιρ4χιιιµρΛκ>ΐ|ΐΕ, µεϋοδεύυνιες 17 ,ϊι. нема Μ , ум. Ji.. у гр. µ» Кер- 
А01111ДНЕ. Κερδονιανοι I α>τ(κ) кЕрдонд. από κέρδονος 17-8 ирдклиа'нокм. ήρακλέωνος 10 сурик] 
соурнк С М. гр. συρίας I 11 ιιεγιίΑ. νγίνου I 12-13 пропов4дд1отћ Μ 13 Apc%r«f] κκ Αρκτον,· 1’ Μ 
16 '^дв ктн] '^дв ктк и.'т(к)л\Е1|1£тк Р Μ I 17 .·$■. нема М. ум. .·*·.  у гр. µβ Л\дрк1шннстЕ. 
Μαρκιωνισται I мдр'кни’Нк. µαρκίων I 18 оуво нема С: гр. има - µέν ί 26 н нема С; гр. има και 
30 w t <k )a\ei|1k > (!) Μ I 32 по παλ ε η ιιη (!)] no п аден ии P C I 32-33 no iiaaeh h h (!) грЦовн^лхк. \ 
rp. µετά τό παραπεσεϊν
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Hhl№ II llllll WT(h) Ιΐΐΐχκ Kp(l0CTETh CE.

БЕСТСД^ДНО ЖЕ WT(0 ΙΙΙΙξΚ ΙΑΚΟ II ЖЕ1Њ1

3 ΙΙΟΚΕΛ-kllH COVfTh r.AHW ДА1АТП. рЕКШЕ 

AXKITII CE c лхоужп.
,'ι. As k u iah iic t e. AO^KIIIANh нккто. HE 

6 h(k 1)||IAUJIIHH ИЖЕ Bh BpkrtlEIIA КОСТДЦ-

тпшд ц^с^рд бмвк . h k ApdiEHHn. 

BCA 110 MApKHWHOEMf ОуЧЕНШО ΠΟΒΕΛ'Ιΐ"

9 ВДШЕ. Kh CHA\h ЖЕ II ΑρογΓΑΙΑ ΙΐΙϊΚΛΙΑ 

ПАЧЕ МАрКИШНА рЕК ШЕ ΙΙΑΟγΜΑΙΕΤΚ.
.αΊ. ΠΠΕΛΙΙΑΗΕ. СК АПЕЛИН. ПОд(о )бНД1Д

12 Λ\ΑρΚΙ1ΙΑΗ0γ II ΛΟγΚΙΙΙΛΗΟγ ОуЧИТБ. ΙΚΓζ- 

Л0БЛ1Д1ЕТК ЖЕ БСАКО ТБОрЕНШЕ II СТБОр'- 
ШАГ0. ΙΙΕ ПОд(о )бНО ЖЕ СИЛ\Д ΤρίΙ НАЧЕЛА

15 ИС110В-к(дд)|£ТК. Hh 1ЕДИН0 оуво НАЧЕЛО 
И КДИНОГО б(о г )а Пр-ћвК1ШН1АГ0 И БЕ^Б 

ИМЕННДГО. сел\о\л ЖЕ 1ЕДИН0Л\С>Х б(о г )о \(

18 створитн дроугдго. II СК рЕЧЕ ББ1ВБ1И 
ПОСЛ^ЖДЕ лоукдвк WBpiiTL· CE. I CBOIEIO 

ΙζΛΟΒΟΚ» всв лхирк CTBOpi.
21 .BI. GEBlipillAHE. СЕВИрВ ΐΗίΚΤΟ. ΠΑΚΒΙ ДПЕ" 

AHW ПОСЛ^ДОуЧЕ. ВИНО \ντ(0Α\ΕψΕΤΒ. ВН" 

НОГрАДВ ЖЕ WT(k) ^AMIIEWEpA'4HArO СО"

24 T0HK1 и w t (k ) ^ел\(б)ле рОДИВШАГО СЕ 

БАСНОСЛОВИТВ. СБВ’К0\[ПЛ11ШЕЛ\Д СЕ ИЛ\Д 
ДР«(ГК Ch дроуголм». ЖЕНОу \Х'т(0рИЦА1ЕТ11

27 Гл(дГОл)е Wt (h ) ASEMIS стрдни СЕИ БВ1-

ТИ. ИЛ\Е11А ЖЕ ΙΙ^ΚΑΙΑ HA4EAHHK0A\h И 

КНИГМ IIOTAIEHhllE ВВВОДИТВ. ПОд(о )бНО 

30 ЖЕ ИН-ћли ПЛЕТИ ВВСКр(к )с (е)н И1Е w t (b)-

ΛλΕψΕΤΗ И ΒΕΤΒχΚΙΙΙ ^Ав ктВ.

.П. ТАТИМНИ. TATHAIIh ск. вк^дрдслв 
33 Б-кшЕ Ch OyCTI1HOA\h с (ве)т В1Л\К Λ\(θ\[)-

од њих крштавају. Бсстидно је с н>и- 
хове стране што је и женама дозво- 
љено бањање, одпосно купан.с с му- 
шкарцпма.
10. Лукијанисти. Лукијан неки, не 
садашњи који је у време цара Кон- 
стантина постојећи. него древпи, све 
по Маркпоновом учењу дозвољава- 
ше. Уз το, π друга нека (учења) више 
од Маркиона, тобоже, установљује.
11. Апелијани. Овај Апелије слично 
Маркијану и Лукијану учи. Озлобља- 
ва пак свако створење и Створите- 
ља. А не исповеда, слично љпма. три 
начела него једпо. наравно, пачело, и 
јединог бога превишњсг и безиме- 
ног. Тај пак једини бог створи дру- 
гог, а овај, рече, који је после постао, 
нађе се да је лукав; својом злобом сав 
свет створи.
12. Севиријани. Севир некн опет, сле- 
дујући Апелију, одбацује вино, а за 
виноград баснослови да сс од змије- 
образног сотоне и од земље родио, 
њиховим спајањем једно с другим. 
Жену одбацује. говорећи - да ова са 
леве стране буде. Имена пак нека, на- 
челника, и потајне (зв. апокрифне) 
књиге, уводи. Слично другима. одба- 
цује васкрсење тела и Стари завет.

13. Татијани. Овај Татијан беше од- 
растао са Јустином, светим мучени-

1 и не.ма С М и гр. I 3-4 рЕкше... «ογ/κιι нема гр. I 5 .Т. нема М; ум. .Ϊ., у гр. µγ" I As k h iah u c t e, 
Λουκιανισται I 8-9 оучЕннк» πο κ ε λ Ιε βαπιε . у гр. έδο'/µάπσεν I πο κ ε λ^βαιιιε ] всд повЕлквдшЕ Р М и 
гр. πάντα έδογµάπσεν I 10 ндо^чдктв. δογµατίζει I 11 .ai. нема М; ум. .ai., у гр. µδ' I Ппелиан е , 
Απελλιανοί£ум. св. у гр. και ουτος 115 исиов-к(лд)ктв конј. прсма Р С Μ 117 с елчо^ ж е] и СЕл\оу 
ж е  Р: у гр. τούτον δέ 119 посл-кждЕ нема гр. 121 .ei. нема М: ум. .βϊ., у гр. µε' I СЕВиршднЕ. Σευηρι- 
ανοϊ i ΟΕΒΕριιίΑΗΕ P I сЕВЕрв P, rp. σευήρος I 27 ум. странм, y rp. δυνάµεω I 29 πο τ ακ ιιµ κ , 
άποκρύφους ! 32 .fi. нема Μ: ум. .fi., y rp. µς' I Τατ ιιιλ ιιιι, rp. Τατιανοι I вв^рдстдлв Μ I 32-33 
вк^лрдслк в кшЕ ci». y rp. συνήκµασεν I 33 м[стиномк] оустшдноли! С; гр. ΐουστίνω
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ч(е)||1К0Л\К и философолњ. по скончд- 

ιιιιιι же с (в е)т(д)г с » иоустинд. пр1ложи

.3 ce Kh MApKUWIIOBbIMh flOKEA'kllHIErt\h. и 

рдвно τοΛ\ογ оучдше. приложивк и 
дроугдт ПДЧЕ много. глд(голд)ш£ ЖЕ 

6 CEGE шт(0 Л\£ЖДОур11ЧИ1Д СО\'1|1Д. р©-

ДОМК.

Сик ГЛДВБ1 ТрЕТШДГО СВИТКД ΙφΚΒΚίχΚ 
9 книгв w .л\г. ιερεσεχκ.1 II

1 пилософолњ Р I 3 повЕЛ-кннклњ, δύ'/µασι I 9 .a\s . κρε«χι»] ЧЕтмрЕДЕСЕТЦк и шеетн кресн Р М. 
ЧЕТБфИДЕСЕТЕГ' II ШЕСТН KpECE\L С I 11 HI.] WCrt\h НА ДЕСЕТЕ М ! 12 VM. .4.. V Гр. µζ ’ Bb^pLIKHIIUH. V 
Palm. 205. V 720 Έγκρατηται. y AL B 93 Έγκρατεϊται. y AC 42. V 2184. V 2198 Έγκρατϊται 16 рЕкшЕ... 
1лдетк  исма rp. 114 бшти г л(д |’о л)к>ц ј е ин в . Р Μ I 17 ум. .к.. у гр. µη, I КдтАфрнгдстЕ. Καταφρυγασταϊ. 
y АС 42 Φρυγασται 119-20 вн ко дете] ко дет к  С122 ум..?.. у гр. µθ' I Пепо \~^н н и . Πεπουζιανοϊ 22-23 
ндрицАк>тк СЕ нсма гр. 123 с ннм’ Р Μ i 23-24 χλΙβο βλκ κ τ η τ ιλ κ  Μ. άρτοτυρηται 25 клтАфрнгАНнстЕ] 
дгдфригдиистЕ С. гр. καταφρυγασταϊ I 26 оучнрЕ. δογµατίζουσι I ιΐ£ΐι«ββχ. χέπουζαν 29 кр(с\·)- 
с(д)л(н)л\д Р Μ 130 грддк не.ма гр. I п епл^к . πέπυυζα I 33-1 кдтдирнгдстЕ Р. καταφρυγασταϊ
1 Овај закључак има Palm. 205. AL В 93. V 720. a CS 1795. АС 42. V 2184. \ 2198 нема.
2 Ово заглавље има Palm. 205. AL B 93. V 720. a CS 1795. AC 42. V 2184. \ 2198 нема.
3 B. напред стр. 294. нап. 3.
4 У вези ea именом чркнии (које је настало на основу гр. им. κύανος). треба pelui да се оно \ гр. 
р. различито пише. као нпр.: κυϊντιλλιανοϊ Palm. 205. V 720; κυϊντηλλιανοϊ CS 1795. ac  42. AL B 
93: κυϊντιλιανοϊ V 2198; κυντιλλιανοϊ V 2184. У гр. речницима нису забележени.

Оглдвлен и к Βτορκιχκ КНИГк ЧЕТВр'ТДГО 
СВИТ’КД. В НЕЛ\ЖЕ ЕСТК EpECHI ,И1.1 2

12 .д. Ввздрвжници. шт (в)чес ти СУЦ1Е тд- 

ТИ1ДН0ВШ. ВрДКВ Wt (l )a\EI|J8TL c o t o iih - 

ИД СЕГО Гл(дГо)л10Ц1Е BLITI. ВСДКО ЖЕ

15 скд(о^)шннотдЕни1Е3 \ут(в)рицдк>тв. 

рЕКШЕ Л\ЕСБ НЕ 1ДДЕТВ.
.В. КдТДфрИГДСТЕ. Л\О1ГДДНИТЕ. и (д)с- 

18 КОДрО\ТИТЕ. ИЖЕ ΒΕΤΒχΚΙ И IIOBLI %А~
В'ктВ ПрИ1ЕЛ\Л1ОТВ. дроугвиЕ ЖЕ про- 

р(о)ки BLBOAETL МОНДДНД ΙΐΐκΟΙΕΓΟ И 

21 lipiICKIfAOy ΠΟΜΙΙΤΑΙΟψΕ.
.г. Πειιογ'^ιιιιιι. иж е и чрвнии4 ндрицдгстк

CE. С ΙΙΙΙΛΜΙ ЖЕ ΕΒΒ ΚΟγΠΛΙΛΙΟΤΒ СЕ χΛ^" 

24 БОБЛ1ОСТЕЛИ. lEpECH Afit. Wt (b)

CHfGO COyTL КДТДфрИГДНИСТЕ. ДрО\ТДГЛ 
п дче τ4χκ ογΜΕψε. πεπαρργ грддв нк- 

27 KLIII ПОуСТБ 110ЧИТД10ЦЈЕ. МЕЖДО\[ ГДЛД-

ТИ1Е1О II КДПДДОКИ1ЕК> II фруГШЕК». И ТОГО 
1Ер(оу)с(д)л(и)л\К AMIETh. IECTK ЖЕ и дро\— 

30 t l iii грддв πεπογςκ. ж ендл\н ддк>тк влд- 
д кти | ii с (ве)т (и те)лвс тво вдти . тво- 

ρετκ ж е слоужвмр. проБдддк»фЕ луладо  
33 Α’Κτε иглдми λ \ϊαε η κ ιλ \ιι . |дко ж е кдтд- 

ко.м и философом. По скончању пак 
светог Јустина придружи сс Маркио- 
новим установљењима и равно њему 
учашс. придодавши и друга (учења). 
вишс од онога. За себе говораше да 
је родом из Међуречја (тј. Месопота- 
мије).
Те Главе су iupehe? свишка првих 
књига о 46 јереси.1
Заглавље gpyiux књига четвршог 
свитка, у којем је 18 јереси.2
1 Уздржаници су одељак од Татијана. 
Одбацују брак. говорећи да је он со- 
тонин. Забрањују свако садушноје- 
дење\ односно месо не једу.

2. Катафригасти. Монданити и 
(А)скодругити који прихватају Cuia- 
ри и Нови завет. Уводе пак друге 
пророке: неког Мондана и Прискилу 
поштују.
3. Пепузини који се и Црни  називају. 
Са њима се повезују Хлебоб.Ђуаии- 
тељи - две јереси. од којих су. дакле. 
Катафриганисти. који више од тих 
друге ствари уче. поштујући неки 
пуст град Пепузу. између Галатије и 
Кападокије и Фригије. И тај (град) 
сматрају Јерусалимом. А постоји и 
други град Пепуз. Женама дају да 
владају и свештенодејствују. Службу 
пак творе пробадајући младо дете 
бакарним иглама као Катафригасти.

4
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фрНГЛСТЕ. II BL· KphBII ИГ0 Λ\0γΚ0γ 7,ДЛ\~ 
•kcHKHIE. II хлккк CTKOpillE IAK0 поскоу- 

3 роу. того ιιριΐ4Εΐ|ΐΑΚ»τκ с е . кшгтилк ЖЕ
II прискул! ТАЛ\О ВК 111ЕП0у'<к(!) х(ри)" 

с(т)л ΙΑΒΛΜ11Α CE Bh ЖЕНК£Ц'кл\К WBpA'<k

6 БДСНОСЛОВЕТК. ДрВЖЕТВ ЖЕ ТАКОЖДЕ ВЕТ “ 
\К1 II HOKKI '<АВ’ктк 110 СВО1ЕЛ\0\' ογΛ\ογ 

Прил ДГД№1|ЈЕ. (!)

9 .Д. ЧЕТ111рЕНДДЕСЕТНИЦИ. СИ 1ЕДИНОГО
д(в)|1Е Вк Л-кт к ПДСКСЧр ТВОрЕЦЈЕ. В' ко- 

тормн АЦ1Е д(к)|1К прнлоучитв СЕ ЧЕТ- 

12 ВрКТШИНДДЕСЕТЕ д(в)нв ΛΟγίΙΒΙ. ИЛИ ВК 

Εογκοτογ ИЛИ ΒΚ ΙΙΕα(^)λ Ι0 ИЛИ ВК IIHL· 

д(в)1Њ. ВК ТК ПОСТЕЦЈЕ CE II КОуПНО Б ДЕ" 

15 1|ЈЕ ПрД’4Н0\*10ТВ.

1 Bt нема I’ I 2-3 ироскоуроу Р С I 3 кшГтилк. κυ'ίντίλλη I 4 ιικπογ'ξΐ (!)] iiEiioy^i Р С М, гр. 
πεπούζη 1 6 тдко ж де нема Р М. гр. има - ώσαύτως I тдко ж е С I 8 прилдгд|ОЦЈЕ (!)] πρ^ΛΑΓΑίοψΕ 
С М; гр. µεταποιούµενοι I 9 ум. ,д., у rp. ν' I Четв 1ренддес етн ици . ΤεσσαρισκαιδεκατΓται I 10 
ΠΛίχον Р I 11 д(к)нв дц ј е инв. Р Μ I 16 у.м. у гр. να' I Бес ло вес н ии . 'Άλογοι I 20 соуџндго Μ I 
21 ум. .г.. у гр. νβ' I Пддл\л1дн е , Άδαµιανοι 123 покЕЛ-киик. τό δόγµα I 26-27 ум. коупно... свок>. 
у гр. έπι τό αύτό I 29 и в^вдрвжЕфЕ c e соуџЕ инв. Р I 32 ум. у гр. νγ' I Сдп скн] Οηλµ »ικ1η Р. 
Ндмкпски (!) М. гр. Σαµψαΐοι I клвк (е)с +»и  конј. прсма С и гр. έλκεσάϊοι 133 ум. дврии (!), треба 
дрдвни као у Р М и гр. αραβίαν I иж е) н еж е Μ Р

• E. BECrtOBECHIIU Wt (0 НАСК НАрЕЧЕНИИ. 

иж е w t (k ) ишднд кв(д)н г (е)ли 1е w t (k)- 

18 Л\ЕЦ1О\'ТВ. II и'т(к)крВВЕНИ1Е ΙΕΓΟ. ПОНЕЖЕ 

прнЦшвдшд w t (b) ш(т к )ца б(о г )д с ло - 

БД присно СОХј-ЦЈДГО. НЕ ПрИ1ЕЛ\Л10ТК.
21 .2. ПДАА\Л1АНЕ. Wt (k ) АДДЛХА ΙΐΙίΚΟΙΕΓΟ

НАрИЦА№Л\АГ0 ЖИВК1И lipiiAKCTH ПАЧЕ Н’к~ 

ЖЕЛИ ИСТИНК1 ПОВЕЛ*кнИК  HrtvklOTb. ББГ

24 ВАКТБ ЖЕ Ц-кчТО ТАКОВО. ΗΛξΜ IAKO 
Wt (0 Л\(д)тЕрЕ рОЖДЕНИ ЛХО^ЖИ И ЖЕ" 

HLI ΚΟγίΠΙΟ CKBlipAIOTb, СЕ ЕК Цр(в)кОЕБ

27 СВОК». И ΤΑΚΟ Ч’ТЕНН1А И Л\0л(и)тББ1 И ЕСЕ 

ПО ШББ1ЧА1О CBOIEMOy ТЕОрЕТК. ΛΜΙΕψΕ СЕ 

ЛХНИСИ COyipE И ВБ^ДрКЖЕфЕ СЕ. И БрДКА
30 НЕ ΙΐρΐΙΙΕΛ\ΛΙΟψε. CBOIO цр(б)ко вб рди 

BKAxIiHIAIOTh.

·'<■ Сдпс-ки. ИЖЕ СО^ТК И lEALK^ckli. И ДО 
33 н(в|)шА Bh дврни (!) ЖИВО^ЦЈЕ. ИЖЕ IECTL· 

и у крви његовој замесивши брашно, 
и хлеб направивши као поскуру (зв. 
просфиру) којом се причешћују. Са 
Кинтилом и Прискилом баснослове 
да се Христос тамо у Пепузи јавио у 
женском лику. Држе пак, такође, 
Стари и Нови завет. преправљајући 
по својему уму.
4. Четиринадесетници. Овп једног 
дана у годинп творе Пасху - у који 
дан се догоди четрнаести дан месеца: 
или у суботу или у нсдељу. пли у дру- 
ги (неки) дан; у тај (дан) празнују, по- 
стећи и заједно бдијући.

5. Бесловесни, од нас назваии, који 
Јеванђеље од Јована одбацују, и ње- 
гово Откривење не прихватају зато 
што је дошло од Оца Бога Речи {Ло- 
Госа) увек постојећег.
6. Адамљани, од Адама неког, назва- 
ног за живота. Имају учсње вшие 
потсмеха ради неголи истине. Бива 
нешто тако да се наги. као од матере 
рођени, мушкарци и жене заједно 
скупљају у своју цркву те тако чита- 
ња и молитве и све по својем обичају 
творс, сматрајући да су монаси и 
уздржаници, и брак не прихватајући. 
Своју цркву за рај сматрају.

7. Сапсеји, који су и Јелкесеји; који и 
до сада живе у Арабији, што је изнад
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lipliBbllllE ΜρΐιΤΒΑΓΟ л\орд. си шт(н) илв- 

КСЛКТИНА ЛВЖД11рОр(о)кА lipliAbipEIIH.

3 1ЕЛ\О1(ЖЕ Wt (|») СрОДВСТВА И ДО ll(bl)lllA 

Б'ксТД. AUpOOV. И мдр-о-инд. ЖЕнк ДЕ-к. 

ПОКЛД1ПД1ЕЛ\'к Wt (0 lEpETIIKb 1ДКО БОГБШИ 

6 прИБЛИЖНО. lEBUiohliwML·1 ВСД I ИЛ\О[фЕ.

.11. 0Е1МДОТИ1ДПИ. иж е w t (e) -о ешдо тд  

оусмдрд СОу1|1Д w t (i») ВИ^АНТЖЕ. Cb Eb 

9 ОуЧЕПИИ lEAIIIIbCuliAMi BEABKb IlblBb, Bb 

a(ii)iih то г дд соуцјдго γο ιιε η η ια . с к  

IlirkrtMI lETb BbIBb. 1ЕДИ1П1 кУт(|1)пДДЕ.

12 л\(о^)ч(е)ио лМ1 бшвшелх к wntiA\h б(о г )д 

рдди. ПОНЕЖЕ Cb Б-кжДВВ Bb ПОНОШЕНИ 
Бшств. полшсли простд члов(Нк)кд 

15 глд(голл)ти х(ри)с(т)д. гр^ХД ради 

ПОИЕЖЕ б(о г )д кит(в)врКЖЕ СЕ.

Л. /ИЕЛЖИСЕДЕКИГАНЕ. СИИ Л\ЕЛ'ХВ1СкдЕКД 

18 ΙΙΟΜΙΙΤΛΙΟψΕ. ιιΐκογκ» силоу того гл(д- 

гол)|сч|1Е д н е µ λο β(4)κ α простд. и нд 

ТОГО ИЛ\Е ВСД ВВГ4ЛДГДТИ и глд(голд)тн 

21 ΑρΒ'4ΙΙ0γωΕ.
Ј. ВдрДИСШДНЕ. вдрдиситнв Cb WT<b) 

Л\ЕЖДОХР'кчИ1Д Б-кшЕ родолхв. Пр^ЖДЕ 

24 оуво Bb истннчгки sdipfc cbin. и Λ\ογ- 

ApOAIOBHIEAVb СИГД1Е OlfKAOHHBb ЖЕ CE 
WT(b) HCTHNbl. ПрИБЛИЖНО O^AAEUTHUMf 

27 ΙΙΛΟγΜΜ. CB^Hb irkKbIXb ИЛМ1ЖЕ ρΑϊζΛΗ- 
4bHb lECTb WT<b) ОуДЛЕНТИНД.

AI. NOIITHIAHE. HOHTb Cb. WT(b) ΙΗζΛΑγρ- 

Λ/ΰ 30 IUI Б'кшЕ I lACHHCKbllE. НД KOAECHMlJMf ЖЕ
BbLUbAb HE4bCTHIA. c(bl)HOw(Tb)uA χ(ρ»Ο" 

с(т)д ОуЧЛАШЕ. ТОГО BblTH и’(т0ЦА H 

33 c(bl)nA U с (ве)т (д)г О Α(θγ)χΑ Γλ (αΓΟλ )ε .

Мртвог мора. Ови - од Илксактина 
лажног пророка преварени. коме у 
сродству к до сада бсху Мнрту и Ма- 
ртнна. двс жсне којима се јеретицн 
поклан>ају као богињама - имају све 
приближно Јеви(о)нејима'.
8. Теодотијани. који су од Теодота 
Усмара из Византије. Овај је у јелин- 
ском учењу постао велики. У данима 
гоњења тада. будући ухваћен са дру- 
гима, једини отпаде. док су онн били 
мучени због Бога. зато што овај. по- 
бсгавши. би посрамљен. Измисли да 
Христа (треба) називати Простим 
(тј. обичиим) човеком због греха. јер 
се Бога одрекао.
9. Мелхиседекијани. Ови. поштујући 
Мелхиседека. (и) сматрајући га не- 
ком силом а не прости.м човеком. па 
се на име тога дрзнуше све узвисива- 
ти и говорити.
10. Вардисијани. Овај Вардисијан ро- 
дом беше из Међуречја (тј. Месопота- 
мије). Раније је. дакле. у истинитој всри 
био, и сијајући .чудрољубљем. (а) уда- 
љившп се пак од истине. учаше при- 
ближно Уалентину. изузев неких (уче- 
ња) којима је различит од Уалентина.
11. НошТшјани. Овај Ноит бешс из 
Измирне азијске. Попевши се пак на 
кола безбожности. учаше да је Хри- 
стос Синоитиц. говорећи да је он 
Отац и Син и Свети Дух. За себе пак

1-2 илкксдктинд. ήλξαντινός I 2 лкждпрор(о)кА. ψευδεπροφητου I лкждго ιιρορ(ο)κΛ Р М. лкж 
нддго прор(о)кА С14 л\др№>\-. гр. µαρύώ (и ΜάρΟους) I 6 KBCohitwrtXK конј. према гр. έβιωναίων 
7ум. .и.. у гр. νδ' I 0ец !ДОТН1ан и . Θεοδοτανοι I 8ум. оуслирл. у гр. σκύτεως 10 гвненки] гоннн 
(!) Р I 12-13 б(о г )л рлди. διά θεόν I 14 простд. ψιλόν I 15 гр-к\д рдди. гр. διά τό έγκ/.ηµεζ i 16 ум. 
б(о г)д - 0<εό>ν. како је и у CS 1795. АС 42. AL В 93. V 720. у Palm. 205. V 2184. V 2198 грешка - 
χ<ριστ>όν I 17 ум. у гр. νε' I Л\£л 'ки«декиин «. Μελχισεδεκιανοϊ. л«л хмскдЕкл. µελχισεδεκ 
18 н ккок> Μ I 18-19 гл(дгол)»1рл Р Μ I 20 к^лдгдти. άνάγειν I 22 ум. д.. у гр. νς i КдрдисиинЕ. 
Βαρδισιανισταϊ I кдрдисшднн] кдрднсим С. гр. βαρδισιάνης I 23 g^u ie! вк ( ; 29 ум. .a i., у гр. νζ 
29 Но итшдне . Νοητιανοι
1 Глоса на белини испод текста: 6ки(о)н'кн ερετιιιµι. Ова глоса у Р (. М је на левој белини и 
гласи: 6t:ii(o)n'kn ερετιιµιι соутн (Евнонеји су јереГпици).
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СЕБЕ ЖЕ lihITII ΓΛα(γΟΛα)η ΙΕ МОСЕ1Д II CEC" 

τρογ (!) свсчо дронд.

,в'|. Оудлкии.1 ii СН C«fTh 1ДК0ЖЕ Crthl" 

ΙΙΙΑχΟΛΜ». ИЖЕ К КАБЛтк ЖИВ0\'1|1Е 1ЕЖЕ 

ИСТК Л\(д)тЕр£МК КрКЛХИТЕЛННЦД2 (!) 

ДрДВкСКДГО БрДТОЛК»Б1ПД. СН ΙΐρΐΐχΟΛΕψΕΙΕ 

К НИЛМ1 CTpAHHhlK СКСЧ1Л1АК»1|1Е. ЛМ1ОЖА11 
ЖЕ Bh ΙΙΙΐχΐϊ СК01ГЦИ соутк Wt (m<)n OYAK 

«fp’k’<AI10\· СрДЛ\ОТС>Х3 ΙΙΛ\θγψΕ. н^кдгд 

ЖЕ дроутдга ОуЧЕТБ lEpECII HCHAhllh. НЕ~ 
П0КДрДК>ЦЈЕ СЕ χΛΚΟΙΙΟγ и прор(о)кол\к. и 

ΛρογΓΛΙΑ 1гкк*А1Д  ΕΤΟγΛΟΑ^ΙΛΙΙΙΙΙΛ bl bo - 

ЛЕЦЈЕ.

1 Awcliu Μ. µωσέα I 3 у.м. .ή., у гр. νη I ум. OVa mc h h , треба Оудлисин као у Р С М и гр. Ούαλήσιοι I 4 кдвдт!, у 
V 2184 κόβατον, у АС 42. Patm/205. AL В 93. V 720 βάκαΟον. у V 2198 βακαΰ I 7 множди] множдншн Р С Μ I 8-9 
ип (ки)ноулк... срдмстоу. у гр. άποτετµηµένοι I 9 ηΙκ ο η  Р I 10 оучитк Р I 10-11 1шк>кдрдк>1|1Е с е , у гр. άφανίζοντες I 
14 ум. .fi., у rp. νθ_ I Чнстин. Καθαροί I κογιιιιο] к«п'но (!) Р I коупно сии инв. С I 15-16 кторми срдки. у гр. τουζ 
οιγαµους 18 ум. ,д|.. у гп. ξ' i Пнг(|)лксци. Άγ/ελικοι I 21 ум.у гр. са' I П|1(о)с(то)лк<цни. Άποστολικοι I 22 
ндрнцдвтк се нема гр.Ј 23 шт(к)рицд1О1Ш1к « мнрд. гр. άποτακτικούς I 24 прнклиицЈИ Р I 27 ум. .ai., у гр. ξβ' I 
СдвмиинЕ. Σαβε/.λιανοι 128 γλ (λ ι·ο λ )»τ κ  I’ 130 рд^лвкдктоу. άναχεόµενον 131 у.м. .χι., у гр. ςγ' I Ирнгемите] фрипн- 
и т е (.) М. гр. Ώριγενιανοι I 32 сквр1>ноткорци Р Μ. αΐσ/ροποιοι
ί Ум. ОудлЕсни. треба оудлисин као у Р С М и гр. Ούαλήσιοι.
Речима м(д)т|рм1к квкмитм'ницд исказан је облик сложенице µητροκοµίαν пре.ма Palm. 205. AL В 93. V 720. 
али у АС 42. V 2184. V 2198 написано је другачије и има други смнсао: µητροκωµίαν (од µήτηρ и κώµη) у значењу 
/.иитг/ ce.w у односу иа друга села, тј. ирииинцијски Град. паланка.
’ Овде се под срамошом порразумева полни уд као срамотни уд.
Покорници (покорници. ιρ. αποτάκπκοι. a у AC 42 άποσταπκοι) су јерстици који оабацују световне, овоземаљске 
снпшрн. juaunaiyta их се.

//ut nguju (ι ρ. Πισιδίος) је обласз у Малој Азији. безводна и сурова. површине од 100 квадратних километара. 
' На дон.ој бе.пши објашњеље: Нонтк ирстнкк (Ноит јеретик). Иста гмса у 1’ М је на белипи са стране. a у С
ii Јнад текста.
Значењс облика ιιροικχο.χ iw (у rp. προφορικόν) односи се иа онога који fipoucxogu, произлази, којп се 

произноси.

.п. Чистии. сни коупно ch н авато лх б 

ρΗΜΛΜΗΗΗΟΜΙι ΟΒΒΚΟγΠΛΒΙΒΕ СЕ. и вто- 
рши врдкк υοτ(κ)Λ\Εΐµογτκ кмт(ви)н о^дб  

II 1ЈОКА1ДНШД НЕ ПрИ1ЕЛ\Л1ОТ1х.
дЋ Пн г (е)лБСЦИИ. СИИ WT^HOlfAl» п о г и - 

БОШЕ. ХВДЛЕЦЈЕ СЕ Д11г (е)лВСКВ1 ИЛ\41ТИ ЧИНК. 

нли п о неж е ан г(е)лн I ндрицдк>тк СЕ.

.ii. Пп(о)с(то)лксцни. иж е и покорни- 

ц»г нлрицдк>тв СЕ. и сии вк писидии5 

соутк ThKAXO. и’т(в)рНЦД1ОЦЈН1Е СЕ лхирл 

11рИЕЛ\Л10ЦЈЕ Bh ПОКОрЕНИ«. ПрИБЛНЖНИ 

ЖЕ CO\fTh Kh ВВ'4ДрВЖ11ИКОЛ\К. ИНД1Д ЖЕ 

ПДЧЕ Ιΐχκ Л\ОГДрКСТВОу1ОТК.
.21. СдВЕЛШАНЕ. ИЖЕ ПОд(о )бНО НОИТОу6 

СЛАВЕЦЈЕ. ПОНЕЖЕ НЕ ГЛа(г ОЛд)т Н Ц?(тн)цД. 

пострдддти г л(дг о л)|о ц ј е . προικχοΑ’ΐιογ7 

И JIAKhl ρΑΙζΛΗΒΑΚΛΧΟγ CACBOlf.
.χί. СЗрНГЕННТЕ. НЖЕ w t (k ) Η^ΚΟΙΕΓΟ ЦфИ- 

ГЕНА. СКВрБНОТВОрНИЦИ ЖЕ СИ CO^Th НЕ" 

говорашс да је Мосеј, а за свог брата 
- Лрон.
12. Уалисији'. Ови су. како слуша- 
смо. они који живе у Кавату, што јс 
хранитељка мајкама2 (!) арапског 
братољубља. Ови су странцс којп су 
им прилазили ткопилц·, мпогп од 
њих су скопци који сасвим одрезану 
срамоту3 имају. Неке друге пак је- 
реси обилно уче. не покоравајући се 
Закону и пророцима. Уводе и другс 
неке срамотности.

13. Чисти. Ови, спојивши се с Нава- 
том Римљанином, и другп брак пот- 
пуно одбацују. и покајање не прихва- 
тају.
14. АнГеласци. Овн сасвим нестадоше, 
хвалећи се да имају ангелски поредак; 
или због тога што се називају ангели.
15. Апостоласци, који се и Покорни- 
ци4 називају. И ови су у Писидији5. 
Само оне који се одричу света при- 
мају у покорност, а приближни су 
уздржаницима; друге пак (ствари), 
внше од њих замишљају.
16. Савелијани, који слично Ноиту6 
славе. Пошто се за Оца не каже да је 
пострадао. говоре да је Слово проис- 
ходно7 и опет разливајуће.
17. Оригенити, који су од неког Ори- 
гена. Ови су скврнотворници који



ΙΙίζρΕΜΕΙΓΙΙΑΙΑ TBOpfiipE И СКО1Д TliAECA HA 

БЛО^ДВ ΙΐρΊίΑΛΒΑΙΟψΕ.

3 .№. СЗригепите ИНИИ. Шт(в) ЦфИГЕНА. 

ИЖЕ II ДДДЛХДНТИИ СВЧЕТДННО ндрицд- 
ιε τ β с е . сии ΜρΗΤΒκιιιχΒ ввс кр(в)с (е)н 1п е

6 №т(в)л\Е1|ЈК1|ЈЕ. х(ри)с(т)д ЖЕ ТВДрВ И 

с (ве)тШИ Α(θγ)χΐ*  ΗΑ0γ4ΑΚ>ΤΚ рди ЖЕ И 

1|(е)б(е)с Д II Н11Д1Д ВСД. ИНДКО СКД'4ДК>ТВ.

2 г|р кдлвдк>1|1£] пр'клдгАК>ЦЈ£ (!) Р. гр. παραδιδύντες I 3 ум. .h i., у гр. ςδ ОригЕННт«] Фрнгбн- 
и те (!) М. у гр. Ώριγενιανοϊ 14 с кчетан  н о . у гр. τού συντάκτου i 3-4 ндрицАктк c e нема rp. ндр- 
ИЦД1ОТК c e С Μ I 11 пр-кстдти] пр1д(н)стдти (!). у гр. παυιΐήσεσιίαι х(рн)с(тс>'>ви] н 
Х(рн)с(то)ви Р М. у гр. нема ιι I 13 рлспЕтд витн Μ I 15 κτορκιχκ кннп». у гр. β' βιβλίου 16 ,ηΊ.] 
о с лм ј Надес ете Μ I 18 .е.] ιιε ί έ  Μ I 19 у.м. ,ϊ.. y rp. ξε' ! Пдвлнин ис те . Παυλιανισται 20 ум. 
cdrtiocartucKAro. треба с да\о с дтн с каг о  као у М и гр. σιχµοσατίως 22 н'4ккст(Б)огктк конј. 
прсма Р С М. гр. διαβεβαιοϋται I 23 нахндлинсук. гр. σχηµατίσας I 30 у.м. .в.. у гр. ςς Л\дни- 
χειι. Μανιχάϊοι I дконит*. άκονήται I 30-31 г л(дг о л)к >тб с е нема rp. i 31 мдннн. гр. µάνη 
НЕрс кнннд. του πέρσου I 32 ινκρΛχοΑίκ. гр. σχήµατι
1 [рдспЕтд] додато према Р С М и гр. στ<αυ>ρωθέντα.
2 Овај закључак имају Patm. 205. AL Β 93. V 720. V 2184. a CS 1795. AC 42. V 219S немају. Исто 
важи ii за поднаслов испод тог закључка.

9 х(рн)с(то)вох ж е ц(д)р(в)ствоу H-liKO- 

гда скончдти с е влЕдоутв. κογπιιο Ж6 и 
.ад , Д!1г (е)лО| |ли> lipiCTATH. х(ри)с(то)вН 

12 ЖЕ Ch ДИ1ДВОЛОЛ\В Ц^СД^р^СТВОВДТИ.

II х(ри)с(т)д Wt (k ) G-fiCOBh [рДСПЕТд]1 

GACHOCAOBETh.

15 Ce ЧЕТВрБТДГО СВИТКД Βτορκίχκ КНИГВ 
ISpECHII .HI.2

CE ЖЕ В’ IIETEAAh СВНТћц! ΒΤΟρΚίχΒ КНИГК

18 rpECIIH .E.

,Л. ПДВЛШДНИСТЕ. 1ЕЖЕ CO^Tb ПДВАИК" 
111ДНЕ. w t (b) п двлд СДЛХОСДТ^ИСКДГО. (!) 

21 Ch lIABhAh. IIECOYHJhCTBhHA х(ри)с(т)д !ζΑ 

Л\ДЛК1 ll'4B-|iCT(B)OYIETh. слово прои^носно 

СЕГО НД^НДА\Е11Оу>£. Л\(д)рН1Е Ж£ И

24 до (i(hi)nia BhiTH. прсчцв-кствно ж е г дж е

W IIEAXh Bh б(о )ж (в)с ТВВНВ1НХВ п ис д- 

ΙΙΙΐχΐι РЕЧЕНД1Д. HAVATh О\'БО НЕ Bh ИСТИНОр 
27 ЖЕ. Ilh WT^h) Л\(д)рИ1Е И ДО н(м)нМ.

wr(h) ПЛВТКСКДГО ПрИШћСТБШД ΙΕΓΟ. 

илгћти 1Ел\оу ндчело BhiTiio г л(дг о л)ете .

30 .в. ЛЛднихеи . нж е н дко н ите гл(дго- 

A^IOTh СЕ. СИ ЛЛДНИ1Д ПЕрскнИНД 0γ4Ε- 

НИЦИ. х(рн)с(т)д оуво WEpA^OAVh Гл(д~

33 ГОл)|0ТБ. Сл(0НЦЕ ЖЕ II ΛΟγίΙΟγ 110411"

творе нсизрециве (сгвари) и своја Te-
na на блуд прсдају.
18. ДруГи ОриГенити - од Оригена 
који се и Адамандије Састављач на- 
зива. Ови васкрсење мртвих одбацу- 
ју; Христа и Свети Дух за твар сма- 
трају, а рај и небеса и све друго дру- 
гачијс казују. Брбљају да ће сс Хри- 
стово царство некада угасити. а заје- 
дно he и ангели престати (да посто- 
је); Христос ће пак са ђаволом царе- 
вати. и Христа [распета]1. од бесова. 
баснослове.

Το су четвртог свитка gpyle књиге 
18 јереси,-
А ово су )· пето.ч свшпку друГе кн,и- 
Ге, 5 јереси.
1. Павлијанисти. који су Пав.шкијани 
од Павла Самосатејског (!). Овај Павлс 
безмало несуиипаствена (тј. непосто- 
јећа) Христа засведочава. Означивши 
Овога (као) произнесену Реч. (сматра 
да) постоји од Марије на до сада. а 
пронајављено - како је о Њему у Бо- 
жаственим писмчма речено - не др- 
жати. дакле. за истину. него од Марије 
па до сада. Он од телесног Његовог до- 
ласка има почетак битисања. говори.
2. Манихеји. који се и Аконити зову. 
Овп су ученнци Манија Персијанца. 
Христа. дакле. обличје-ч називају. 
Поштују пак Сунце и Месец. а моле
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тдктк. цв'кхддм ж е и с илалп » ii irk- 

сол\к лхолет' с е . нлчЕлк ж е дв! ндоу- 
3 ЧАкЈтК. '4ЛФК ЖЕ €θγΐ|Ι£ Н Бл(д)гО№.

Х(р1|)с(т)д ЖЕ МћЧТДНИКМБ г.мти и 

ПОСТрДДАТН ГЛ<ДГОл)|0’П» ΒΕΤ’χΚΙΙΙ ’4Λκ4ίΤΙι

6 χΟγΛΕΤΚ. II Bh HEMh ΓΛα(γΟΛα)β111ΑΓΟ б(о - 

г )а . А\ирк HE BCh ΙΙΚ ΙΙΟΛΟΒΙΙΙΙΟγ ΙΕΓΟ κ(θ)~ 

ЖИК· БК1ТИ ΙΙΟΚΕΛ'ίϊΒΑΚ'ΤΚ.
9 ,Γ. Η(κ)ρΑΚΙΙΤΕ. CHII Wt (0 ΙΕρΑΚΑ ИЖЕ Wt (|j ) 

AEWH TOKA ГрАДА КГ^ПТБСКАГО.1 О^ЧИТЕЛГД 

ц-кксчЕго. плкти ογβο вбс кр(б)с (е)н и 1е

1 Реч је о египатском граду Леонтопољу (Λεοντόπολις), у којем је обожанан лав (λέων). 
’ Овај закључак имају: Palm. 205. AL В 93, V 720. a АС 42. V 2184, V 2198 немају.

12 WT(l0A\El|JO\'Th. ДрБЖЕЦЈЕ ЖЕ ΒΕΤΚχΒΙ И 

ΙΙΟΒΚΙ ΙζΑΒ^ΤΚ. и’т(в)рИЦА1ОТ11 БрАКА 

ЦГг(ћи)нОуДБ. ΜΗΙΐχΜ ЖЕ II д(-к)в(и)цЕ

15 II ВћЗДрћЖЕЦЈЕК СЕ. ΠρΐΙΙΕΛ\ΛΚ>ψΕ СВИНИ1Д- 
Л\И НДрИЦА10ТК. II ΙΕψΕ ВБ СЕркШЕН^МБ 

15к'4ДрАСТ'к ΝΕ БЕ1ВШИЛ\Б Д-ктЕЛ\Б. НЕ~

18 ПрИЧЕСТИТИ СЕ ц(-ксд)р(1>)сТБА Гл(дГО~ 

л)к>ТК ПОНЕЖЕ ΙΙΕ ПОСТрАДАШЕ.

.д. /Ueaet h au e. «гупт-кнЕ рдсколници 

21 COy-ψΕ A IIE ИрЕСБ НЕ Λ\ΟΛΕψΕΙΙ CE СБ
ПАДШНМИ WT(h) вкрш BL ΓΟΙΙΙΕΙΙΙΗΐχΚ. 

н(м)нгд ЖЕ Ch ApiilAHhl ΕΚΒ’ΚΟγΠΛΕΙΙΙΕ СЕ.

' 24 .Е. ИрИАНЕ. ИЖЕ | |дрИ1ЕВБСКШ НЕИСТО" 

вкство\'к>ЦЈЕ. н рдсккдтЕли гл(дгол)|фтк 

СЕ. ИЖЕ c(bl)llA б(о )ж 1ПА ТВАрК Гл(аГОл)-

27 WTU. и д(мр)хд с (ве)т (а)г о  твдрв твдрк- 

£Κθγ. ПЛБТБ ТБКВЛХО СГ1(д)сА Wt (0 Л\(д)~ 

рик ПрШЕЛГША ΙΓζΒίκΤΒΕΤΒΟγίΟΤΒ. д(с>х)_

30 шоу ЖЕ ни.

Се н етаг о  с ви т ’ка . Β’τορκιχκ КНИГБ κρε- 
СИИ .Е.2

се звездама и силама и бесима. Уче 
пак да два начела постојс: зло и до- 
бро. Христос је привндпо постојао и 
пострадао, говорс. Хулс Стари за- 
вет и Бога који у н>ему говори. Уста- 
новљују да није сав свст, пего поло- 
вина н>ега Богом настала.

3. И(је)ракит11. Ови су од Јерака, не- 
ког учитеља, који је из егппатског 
Леонтовог града . Одбацују, дакле, 
васкрсење тела, а држс Стари и Ηυ- 
βιι завет. Потпуно се одрпчу брака. 
Примају монахе пак п девице, и оне 
који се уздржавају. Свпњама назива- 
ју дсцу непотпуног узраста; говоре да 
неће имати удела у царству (небе- 
сном) зато што не пострадчше (тј. не 
подвизаше се).

1

4. Мелетијани Египћани су раскол- 
ници. а не јерес, који сс не моле са 
отпалима од вере у гоњењима. Сада 
се пак са Аријанима спојише.
5. Аријани, који се, арпјевски лудују- 
ћи, ирасекатељи зову; који Сина Бо- 
жјег зову - ιΤιβαρ. а Духа Светог - 
ϊΓιβαρ ιΤιβαριι. Спаситељ је од Марије 
примио само тело, сведоче, а не 
душу.

Το је петог свитка друге књиге, 5 
јереси.2

4 ж е нсма С I 5 γλ (αγο λ)ε τ ε  Р Μ I 9 ум. .г.. у гр. ξζ' I И(к)рдкнт£, конј. према Р СМ и гр. 
Ίερακηται I крдкд. ίερακός I 13 Ердк’ Р С Μ I 14 чутиноудк С I 15 водркЖЕЦЈИк с е Μ I 19 н е 
пострдддвЈЕ. у гр. µή ήιίληκέναι I 20 ум. .д.. у гр. ξη' I Мелетиан е . Μελετιανοι I кгупт кнЕ. у гр. έν 
αίγύπτωi 21-22и'т(к)пддишилм» Р124ум. .е..у гр. ξύ' I ПриднЕ, Άρειανοϊ 124-25 дриквкскк! н ен с - 
то вкс тво х »о ц ј е . у гр. άρειοµανήται I 25 рдсккАТЕли. διατοµήται I 31 Се] Си Р М
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Се ж е lECTk кк шес т^мк с ки тд^ τρε- 

ΤΗΗχίι ΚΙΙΙΙΓΈ ИрЕСИИ /<.'

,Д. ЛВДИДНЕ. рДСКОЛД И НЕГАКЛЕНИК. ΙΙΕ 

ЈЕрЕТИЦИ ЖЕ OlfEO. CII iipiiBKIKAUMIE OVBO 
II ЖИТШЕ Бл(д)гОЧИН’НО ΗΛΧΟγψΕ рдВНОГ 

ж е вкроу HAvkioTb no ec eax o v iak o  свор- 
11Д1Д цр(|1)ш. ЛМ10ЖАИШЕ ЖЕ Шт(к) ΙΙΙΐχκ 

i;ii Λ\οιΐΑστΐιΐριιχΐι живоутк. и ск вскми 
ΙΙΕ ЛХОЛЕТ' СЕ. И ПАЧЕ Eh TAHIlt Л\0л(и)“ 

ΤΒΙι ДрЕЖЕТ’ СЕ ДО CKITOCTI. ρΟ^ΓΑΙΟΤΚ 
СЕ Гл(дГ0л)|01|ЈЕ НДШЕ 1£п(и)с(коу)|1Н1 

БОГАТК(|). И llllhl ИНДКО ШКЛЕВ£ТД1ОЏЕ. 

IMCKOIf ТЕОрЕТЕ WC0EII0 СК ШОД-ки. HAVk” 

10Tb ЖЕ НЕв кжДЕСТВЕНО Н^ЧТО И ΛΙΟΕΟ" 

црнво. 1ЕЖЕ 110 WEpa^OlfOlf 01( | С0\(ШЕНИ1€. 

т'клд CKA^Aioipe.

,В. Ф0Т1|(нн)|Д11Е. Cb фотинћ w t (k ) 

ср кл\л скшЕ рОДОЛХЕ. ПОд(о )бНД1Д ΠΑΒΛΟγ 

СДЛ\ОСДТЕСКОЛ\Оу ΛλΟγΑρΚΟΤΒΟγίΕ. по ц-к- 
4ΕΛ\θγ Ж£ шт(0 НЕГО рА'4Д’кл1Д1Е С£. И Cb 

w t (l ) Л\дрш£ II до н(ш)шд х(ри)с(т)д 

EbITIIIE ПрИ1ЕЛ\'ШД H'4E'kCTE0\p£Tb.
,Г. МдрЖЕЛШДНЕ. Wt (e) Л\Др'КЕЛД ИЖЕ 

Б'к α’τ(ΐι) днкурм ГДЛЛТИИСКМК.2 Tb HC" 

ПркЕД ПрИБЛИЖНО САВЕЛШО AXOyApbCTEO" 
БДББ П0’4НД№ EbICTb. НД \Л’т(к)в'ктК Ж£ 

ЛМ10ЖИЦЕ10 ПрНШЕДЕ. II ПИСДНИИМЕ 
B-kipABh. WT^b) ΛΜΙΟΓΚίχΕ В’ T0A\b Ж£ 

Iip ksbIBAIE ШГЛд(гОЛд)нБ EbICTb. 1ЕД11НДЧЕ 

ЖЕ nOKAlAEL СЕ. 1ДК0ЖЕ AUliiTH ИСПрДВИ 

CE. 1АК0 ИЖЕ ТОГО ОуЧЕНИЦИ ПрДВОВ^рНИ 

ц-кции. ίζΑ того с ао еес д поср-кд-к СБОрД 

Μτ(0Β£ψΑΙ11£.

Л очо је у тестом свитку iupehe 
књиге, 7 јереси.]
1. Лвдијани - раскол и нестанак: ни- 
су. даклс. јерес. Ови. наравно. имају- 
ћи пристојно васпитање и живљење. 
једнаку пак всру по свему имају као 
Саборна црква. Многи од н>их живс у 
манастирима и не моле се са сви.ма. и 
превасходно у тајности држе молн- 
тве до ситости. Ругају се нашим бо- 
гатим епископи.ма. клевећући и дру- 
ге. другачије. Пасху творс особно са 
Јудејцима. Имају пак нешто незнала- 
чко и љубосвадљиво, оскудно казују- 
ћи оно што је по обличју тела.

2. Фоти(ни)јани. Овај Фотин из Сре- 
ма беше родом. Слично Павлу Само- 
сатском у.мује. разишавши се пак по 
нечему од њега. И он тврди да је 
Христос од Марије па до сада при- 
мио биће.
3. Маркелијани су од Маркела који је 
био из Анкире галатијске2. Тај испр- 
ва. мудрујући слично Савелију, по- 
стаде познат. Дошав на одговор мно- 
го пута. одговоривши и писано. од 
многих би оптужен. упорно остајући 
у томе (мудровању). А можда се 
покајао. Да би се тобоже сматрало 
да се исправио. неки правоверни уче- 
ници тога. посред сабора одговори- 
ше за тога.

1 свитц11л\(к) Μ I 3 ум. у гр. ο' I Лвдидш. Αϋδιανοι I н еншвлен н к дитогр. С ' ншваен ик . 
άφανισµός I 6-7 ίζκοριίΑΐΑ С I 7 цр(к)квм Μ I лшожднши С i 12 βο γατ κ (ι) конј. према Р С Μ (µ η .ι. 
гр. πλουσίους I шклеветак >ц ј е нема гр. I 12-13 ΠΜχοχ Р М 14-15 ливоприво, φιλόνεικον ' 15 по 

κατ’ εικόνα I 15-16 оусоушЕНИК. гр. ξηρότατα I 16 т клл нема гр. I 17 ум. .в.. у гр. оа 
Фоти(||и)|АН£ конј. према Р М и гр. Φωπνιανοϊ i Фотнниинн С I 22 и<в<стоуктв С 23 ум. .г.. 
у гр. οβ' I Л1др'кЕлшанЕ. Μαρκελλιανοϊ I лир кЕлд. µαρκέλλου i 24 тк] тв ιι Μ I 26 по^нлнћ g k ic t k . 
y rp. διεφηµίσΟη 127 л\н о ж нцек > нема C128 в' то лњж де Р Μ 128-29 вв тол\' ж е пр квмвдк 
ΛυιοΓΒΐιιχ' инв. С I 30-31 нспрдви ίε] испрдвнти c e Р Μ I 32 поср-кд-к сворл. у АС 42, Patin. 205, 
AL В 93, V 720, V 2184 µέσως, a у V 2198 µέσοι
1 Овај поднаслов и.мају: Palm. 205, AL В 93, V 720, V 2184, a АС 42, V 2198 немају.
? Реч је о граду Анкири у Малој Азнји, у којем је 314, године одржан помесни Анкирскн саиор. 
Црквени оци тог сабора установили су 25 свештених правила.
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,Д. Ил\илрни. ρεΚΊΙΙΕ и споло^дридне . 
ИЖЕ х(ри)с(т)д ОуБО ТВДрк НС11ОвкдД1О- 

3 i|i£. лоркдвкстволг ж е гкдрк с ег о ндрн-
HOVljlE. ΙΙΕ 1ДК0ЖЕ КДИНОу Шт(0 ТВД“ 

pill.llllk. pklllE с(к|)|1Д того гл(дго-

6 л)еЛ\К. НВ ПОНЕЖЕ НЕ ПрНКДСДТИ СТр(д)- 

СТИ Кк Ц>(тк)цО\(. '4ДНЕЖЕ роди СТКОрЕ- 

нд того г л(дг0л)елм». тдко ж де h w

9 д(©\")с к с(вЕ)ткл\к. твдрк цгг(ки)ноудк 

ΠΟΒΕλΙε ΑΙΟΤΒ. 1ЦЛ\Е1|ЈОу1|ЈЕ с(к|)нОВНЕ 

МДИНОСС^ЦЈИК. II КДИНОСОуЦГНД1 (!) ЖЕ

12 χοτετΕ глд(голд)ти. инии ж е w t (k ) 

IIH\'h II IE;\HIIOCO\fl|JIIK2 (!) 1Л’т(к)врЕГОШЕ. 

.£. Л(оу)хОБОр'ЦИ· СИИ ОуБО W χ(ρΐΐ)“

15 с(т)Нк доврк HAvkwTh. д(оу)хк ж е  

с (ве)тМ χογΛΕΤΒ. СТВОрЕНД ΙΕΓΟ ПОВЕ" 

лквДКМрЕ. И ΙΙΕ соуџд шт(к) в(о)ж(к)-

18 СТВД. ПДЧЕ ЖЕ по прилоуч Д10 дкиствд 
рдди створЕнд гл(дгол)к>тк. №Св(е)ц ј д~ 

ΚΊµογΚ· ΕΙΙΛΟγ СЕГО EklTH ТЕКМО ндри- 

21 ЦД10ЦЈЕ.
.2. ПкрИЛНЕ. Ck AIEpilH. WT<h) ПОНТА3 bV 

ШЕ родол\к II ΙΕψΕ ЖЕ И ДО ll(kl)niA искоу- 

24 ШЕНПЕ СК КСТк ЖИТИ10. Бк1с(тк) ЖЕ ПрЕ~

'4BVTEpb К1|(и)с(коу)пд 1ЕББСТД-0-И1Д ИЖЕ 

Вк ДрШДЦ-кхк ШКЛЕВЕТДНАГО. II ПОНЕЖЕ 

27 Тк дкрии ΙΙΕ ПОСТДВЛЕНк Бк1с(тк) 1Е11(и)-

с(ког)пол\к. ЛМ10ГД НД Цр(0КОВк Вк^д- 

ВИЖЕ (ζΛΛΙΑ. I B’kpoio оуво Ckl дригднинк 

30 СВркШЕНк. И^ОБИЛГски ЖЕ ПОВЕлквДИТк.
НЕ ПОд(о )бД1ЕТК реч(е) приношЕнтд прн- 

НОСИТИ ΙζΑ О^СкП ШЕК. НИ ПОСТИТИ СЕ Вк 
33 ср-кдох НИ В' ПЕТКК. И ЧЕТкфЕДЕСЕТЕД^к)-

4. Имиарији, односпо Палуаријани 
који, даклс, исповедају да је Христос 
твар. лукавством називајућп Овога - 
твар; нс као једног од твари. нсго ре- 
коше - Спном тога називамо не зато 
што страдање нс дотиче Оца, нсго 
зато што кажемо да створена роди 
Тога. Исто тако и о Духу Светом 
прописују да је потпуно твар, одбацу- 
јући једносуштност Сина, и хоће да 
говоре да је сличне суштине . Други 
пак од њих и (то) - сличне суштине2 
одбацише.

1

5. Духоборци. Ови, даклс. о Христу 
добро говоре, док Дух Светп хуле, 
одређујући га да је створен. а не 
сушта (тј. постојећи) из Божаства. 
Штавише, случајно је ради дејства 
створен. говоре, истичући да Он са- 
мо освештавајућу силу има.

6. Ајеријани. Овај Ајерије родом бе- 
ше из Понта3. И још је пак тај, и до 
сада, искушење животу. А био је 
презвитер епископа Јевстатија који 
је оклеветан међу Аријанцима. И по- 
што тај Ајерије није био постављен 
за епископа, многа зла подиже на 
Цркву. Будући, дакле, вером саврше- 
ни аријанин, изобилније прописује: 
Не треба, рече, приносити молитве 
за умрле, нити постити среду, ни пс- 
так, а четрдесетодневни Великп пост

1 ум. ,д·. у гр. ογ' I Имидрии. Ήµιάριοι I ρεκ'πΐΕ и сполохдридпЕ нема гр. I 2 твдрк, κτίσµα I 3 
AMfKAKhCTBOMk. у гр. εΐρωνία I 6 прикдсдти] прикдсдти c e Р С Μ I 10 с(к|)нокни Р I 11 
KAHiioceyi|jiiK. όµοουσιον I и нема С Μ I 13 и не.ма Р С М: гр. има - και I 14 ум. .е.. у гр. οδ' I 
Λ(ο\')χοΒορ ци. Πνευµατοµάχοι I 15 iirtvbiOTk. у АС 42, V 720 ε'χουσι, a у Palm. 205. V 2184. V 2198 
?4"/υυσιν I 16 створенд кго] створгндго Р, у гр. κτιστόν αυτό I 17 τοχψΑ. δν I 19 гл(дгол)|отк нема 
гр. i 20 cero] кго I’ I 22 ум. .г., у гр. οε' I ПкриднЕ, Άεριανοι I дкрии. αέριος 127 дкрии псма гр. I 
32 оусвпвшик С I 33 н ет кв . гр. προσάββατον I чЕтк1р£Д£СЕТид(к)нии Р
‘ Ум. кднносоуцЈ нд треба подовос^џ ид (гр. όµοιούσιον) како је у Palm. 205. V 720, а не 
кликос0уц| нд (гр. όµοούσιον) како је у АС 42. V 2184, V 2198.
2 Ум. кднносоуцјик. трсба п о до бо с о х ц ј и к  ( όµοιούσιον) како је у Palm. 205, V 720, а не όµοούσιον 
како је у CS 1795, V 2184. V 2198. Навсдене грсшке као и другачија нумерација у редослсду 
јерсси додатна су потврда о томе да је преводилац корисгио непознат до сада грчки предложак. 
’ Ово се односи на Понт (Πόντος) као област у Малој Азији, која сс протезала дуж јужне обале 
Црног мора. Та област је. као део Кападокије, чинила посебну државу између Витиније и

312 АРмсниЈе· Иначе. Понтјс и име гланног бога мора - Πόντος.



ιιιιι келикдг о постд и пдскоу Кћ^прд- 
ΙΙΙΑΙΕΤΕ. мпииљскои ПОСТрИЖЕНИК w t (e)-

3 Л\Е1|ЈЕТЕ. ПЛ11Т01ДДЕ11И1Д1 ВСДКО1Е прикм- 

ЛЕТЕ. рЕКШЕ Л\ЕСД ΒΟΛΚΕίχΕ жикотмњ 
1ДСТИ. II Ι1ΜΊ”1ΐΤΗ С£ ΕΕ'ξΕ ВЕ'4ДрВЖДНИ1Д

1 В. напред стр. 296, нап. 4.
2 [силогизмима] (тј. посредним закључивањима) додато према гр. συλλογισµών.

6 ПОВЕЛ’квД1ЕТВ. ДЦЈЕ ЖЕ КТО Wt (e) СОу- 

ΐµΐηΐχκ ΙΕΓΟ χΟψΕΤΚ ПОСТИТИ CE. ΙΙΕ КК 
ΙΙΟΒΕΛ'ΙίΙΙΙιΙΙΕ д(0НИ рЕЧ^е) ПОСТИТИ СЕ. 1Њ

9 1ЕГДД ХОЦЈЕШИ ц-ћси БО рЕч(е) ПОДЕ ’ζΑ~ 

конол\11. г л(дг о л)ете ж е н ичиме ж е  

ΒΟΛ'ωογ БК1ТИ 1Еп(и)с(к©у)пОХ w t (e)

12 ΙίρΕ^βγΤΕρΚ.
ΠίΕΤΙΙΛΙΙΕ. Wt (l ) Д1ЕТ1ПД киликииск- 

ДГО. ДИ1ДКОНД БЕ1ВШД Wt (e) ГЕКУрГШД

15 1Е11(и)с(кОх)пД ДрШДНБСКДГО BL· ДЛЕ§СДН~ 

дрии. иж е и н епо д(о )бн ии ндрицдк>тћ 

CE. Wt (|») ΙΙ^ΚΕίχΕ ЖЕ КЕНОМИМШ Гл(д~ 

М,·, 18 гол)|о| |ТЕ СЕ. 1ЕВНОЛМ11Д рДДИ Ιΐ4κ0№Γ0

оучепикд БЕ1ВШД Д1ЕТИ1ЕВД. С НИЛХИ ЖЕ 
Б'кшЕ И 1ЕВДО§СИИ. НБ СТрД^Д рДДИ

21 ц('к)с(д)рд КОСТД1ГТИНД Шт(0ЛОуЧИ СЕ- 

БЕ. 11 ПДЧЕ ЖЕ ДИТПД Η'ζΕΓΙΙΛ. ПрквМСТБ 

ЖЕ oyso 1ЕВДОКСИН АрИМНЕСТЕОу №. НЕПФ"
24 д(о )бНО ЖЕ ΛΙΕΤΗΙΕΒ^α lEpECH. СШ. НЕПО- 

д(о )бНИИ Д1ЕТИДНЕ. Bbr<A'k ВСДЧБСКШ 

х(ри)с(т)д и с(бе)т (д)г о Α<ογ)χΑ ΜΟγ-

27 ЖДД TBOpETh w t (e) б(о г )д \и(тк)цд. 

СТВОрЕНД СОуЦЈД ΙΕΓΟ ΙΓζΒ^ΟΤΕΟγίΟψε. ни 
ПОд(о )б111Д ЖЕ НИКО1ЕГО НЕ HAVkTH TAMA-

SO ГОл)|ОТК. '4АЛШШЛЕНИИ БО ДрИСТОТЕЛК- 

СКБ1ЛМ1 Η '<ΕΛ\(κ)ΛΕΛ\^ρΐΙΚΙΛ\Η б(о г)д npt- 

ДБСТДБИТИ χΟΤΕΤΕ. И χ(ρΐΐ)ε(τ)θγ ЛУНЕТЕ

33 НЕ ЛХОЦЈИ БЕГГИ Шт (е) Б<Ог )д ТДКОБДГО

и Пасху забрањује: монашки постриг 
одбацује; прихвата свако телоједе- 
ње], односнојссти месо сваких живо*  
тиња. и прописује хранити се без уз- 
држања. Уколико нско од оних који 
су његови хоће да пости у прописане 
дане. речс - не постити. него кад хо- 
ћсш, јер ниси. рече, под законом. Го- 
вори пак да епископ ничи.м всћи није 
од презвитера.

7. Ајетијани - од Ајетнја киликиј- 
ског. који је постао ђакон од (стране) 
Георгија. епископа аријанског у Але- 
ксандрији. што се и Неподобни (тј. Не- 
слични) називају. А од неких се нази- 
вају Јевномијани ради неког Јевномија 
који је био ученик Ајетијев. Са њима 
пак беше и Јсвдоксије. али због стра- 
ха од цара Константина. одлучи себе. 
па чак и Ајитија изгна. Остао је. да- 
кле. при Јевдоксију. аријанствујући. а 
неслично Ајетијевој јереси. Ови су 
Неслични Ајетијани. Свуда и на сваки 
начин Христа и Светога Духа чине ту- 
ђим од Бога Оца. тврдећи да је Он (тј. 
Христос) створен и да никакве сли- 
чности (са Оцем) нема, говоре. Јер. 
заокупљени аристотелским и земље- 
мерним (тј. Геометријским [силогиз- 
мима]1 2 хоће Бога да представе. те сма- 
трају да такав Христос не може бити

2 мнииљскок постриженик, у гр. άποταξίαν I 3 п лето иден ик  (једн.). гр. σαρκοφαγίαις (мн.) 4 
aaiBOTiuiL Р М; животниих^) С I 5 пит ктн α бе '<в вв'<дрвждигд. у гр. τροφής άφισεως 10 ж е ] 
во Р, у гр. δέ I 11 ΒΟΛ ίιιογ, у гр. διαφέρπν I 12 прцвутЕрд С I 13 ум. Д.. у гр. ος Пктн ан е . 
Άετιανοϊ I 13-14 кидикиискдго, του κήλικος i 15-16 АЛЕЦндрни (!) Р 16 и иж е ин в . С 
11Еп о д(о )бн ии . ανόµοιοι I 19 дктиквд] ктнквд(!) Р I 22 дипи] лктигл Р С М, гр. άέτιον 29 
ннкокго] никокго ЖЕ С I 31 ’<EA\(b)AEA\-kpiiMrtiH. γεοµετρικών 32 αιη ε τ κ . у гр. δήθεν 33 1 
тдковдго рдди wEpa'<A. у гр. διά τοιούτων τρόπων (мн.)
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рлдн ШГ>рА'4Д. ΙΙΙΐχ’ΚΕ 1ЕВН0МИ1ДНЕ
НДрНЦДКМНИ. HOKp(k)l|ldBdIOTL· β'ΤΟρΟΙΕ 

ВСЕ ΙΐρΐΐχθΛΕΙ|1ΕΙΕ К 11ИЛ\К. ΙΙΕ ТћКМО ЖЕ 
Hh II ДрИ1АН1»1 СТрБЛ\ОГЛДББ ropii НОГДЛ\Д 
Ш1фД1|ЈДКЧ|ЈЕ Кр(к)фД1ЕЛ\ДГО 1ДК0ЖЕ ВЕЛИ" 

КО Гл(аГОл)еТК СЕ СЛОВО. Д 1ЕЖЕ Chlrp-k- 

шнтн к н ккоилхк влоудк или бб дро\(- 

χ-кмк rpkcdi н ичто ж е вкдно bk it h  

рЕКОШЕ. НИЧТОЖЕ БО pkllJE НЕ ИЦЈЕТк 
б(о г )к . НБ КЖЕ БМТИ Κ0Λ\0γ β’ΤΟΙΙ ТБК- 

л\о λ \βιιιιλ \^ιι и'т(к) ιιιιχκ β-kp-k.

Ch ie Εογτκ тдко ж де шес тдг о с ви т *кд . 
ΤρΕΤΙΙΙΐχΚ КНИГк КрЕСШ .χ.1

Се ЖЕ IECTK ВБ СЕДЛ\'кл\Б СБИТцк ТрЕ- 

ТНИ\*к  ЖЕ КНИГк (ЕрЕСИ .Д.2

ДиЛ\НрИТЕ.3 ИЖЕ и дполиндрн1 ндрнцдк»тк 

СЕ. НЖЕ НЕ СВркШЕНО х(ри)с(то)во ПрИ~ 

ШкСТВШЕ сир'кчк ВКПЛкЦЈЕНШЕ ИСПОК'к“ 

(да)к>тв. 1акожЕ н*кцни  (Един о с о \[ц ј н о  

т"кло б(о )ж (б)с т во х дрк^но^шЕ ρεψιι 

нккогдд. нкции ж е ιλ κ ο и Α<ογ)ωογ 

Вк^ЕТН Η ТОГО νΐ’τ(κ)Λ\ΕψθγΤΕ CE. H’l· 

ЦИН ЖЕ рЕЧЕНк1Л\Б Вк 1£в(д)|1г (е)лИИ. СЛО~ 

ВО Вк ПЛкТк Бк1с(т0. τΙίΛΜι ΟγΤΒρβ" 

ЖДДК>ЦЈЕ CE Wt (i^A\EI|JOVTK СЕ СкЗДДНкПЕ 

ПЛкТИ. СЕ ЖЕ 1ЕСТБ Wt (l ) М<д)рИЕ ПЛкТк 

Τ0Λ\θγ ВВСПрИЈЕТИ. ТкКМО ЖЕ ΠρΕψΕ СЕ 
Гл(дГОл)|ОТк словоу ВБ ПЛБТБ EklTH. ПО" 

СЛ-кжДЕ ЖЕ | |'4ДЛ\Б1СЛИВШЕ что оуво ρε- 

ЦЈИ НЕ В-кмк. OifMA TOMOlf НЕ ПрШЕТН 

рЕКОНЈЕ.
.8. Соугњрници мдриини.4 иж е с (ве)- 

τογκ» Α^ΒΟγ Л\(д)рИ1О 110 рОЖДЕБИИ

од Бога, због лика. Л од н>нх, звани 
Јевномијани, по други пут крштавају 
свс који им прилазе. Не само то. пак, 
него и Аријанс (крштавају) стрмогла- 
вце. окрећући ноге горс онога који се 
крштава. како то говорп много (про- 
ширена) реч. А то - да се сагреши у не- 
ком блуду, или у другом греху, ништа 
страшно неће бити, јер Бог. рекоше, 
нпшта не иште. него само то - да ко бу- 
де у. с њихове странс сматраној. вери. 
Те су, такође, тестог свитка тре- 
ћих књига, 7 јереси1.
А ове су, седмоГ свитка iTipefuix књи- 
га, 4 јереси2·:
Димирити\ који се и АПолинарији 
називају; који Христов долазак, од- 
носно оваплоћење несвршеним испо- 
ведају, као што се некада неки дрзну- 
ше рећи да је тело једносуттно бо- 
жаству, а неки (у вези са учењем) да 
је и душу примио - и тога се одричу. 
Неки, опет, реченим у Јеванђељу: 
„Реч (Ло г о с ) постадс тело* “, поткре- 
пљени тиме, поричу саздање тела, 
што ће рећи - да је од Марије при- 
мио тело. а само препирући се гово- 
ре да је Слово постало тело. Потом 
пак смислише: „Шта рећи. дакле. не 
знам.“ Рекоше да ум то не прима.

2. Супарници Маријамијини4, који за 
Свету Деву Марију говоре да се по

*В.Јн 1,14.
3 пригод£1|Јик Μ i κ] кд јез.-орт. црта Μ I 7 к η Ίϊκ ο κµ ε ] н к вк коклч» С Μ I 7-8 дро^к Μ I 9 
ркшс] рекше Р; рекошс С I 14-15 τρετκιιχκ] τρετιιχκ ж е Р С Μ I 14 с ви твц ел\к  Μ I 15 ж е нема Р I 
16 Дил\иритЕ. Δηµοιρεΐται i 18-19 испок'к(да)к>тк конј. према Р С М; гр. όµολογοΰντες I 19 
кднносохф но. όµοούσιον I 23 Bk кв(а)н г (е)лин  нема гр. I 28 плнти Р Μ I 29 ж е нема Р М; гр. има 
- δέ 32 ум. .в., у гр. οη' I 32-33 с(ве)то к > Μ I 33 ум. д(-к)воу. у гр. άειπαρΰένον
1 Овај закључак имају: Palm. 205. AL В 93. V 720. a V 2184, V 2198 немају.
- Онај поднаслов и.мају: Palm. 205. AL В 93, V 720, V 2184, a V 2198 нема.
’ Без редног бр. .д.. У Palm. 205, AL В 93 је под бр. об'. a у V 720, V 2184, V 2198 под бр. οζ'.

4 Сложеницу Άντιδικοµαριαµηται (Palm. 205, AL В 93, V 720) или Άντιδικοµαριαµΐται (V 2198) 
преводилац је пренео са две речи: „Οοχιιιφιιιιψι мдриншГ. што јс ближе опоме у V 2184 
Αντίδι και µαριαµίται.
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СП<А>С0К'к Cb ИШСИфОМВ {ΚΚ’ΚΟγίΙΛΚΙΙΙΟν 

СЕ Γλ (αΓΟλ )|ΟΤΈ.

,Г. KOAlfpniAHE. ИЖЕ Bb ИЛ\Е ТОЈЕЖДЕ 
Л\(л)рИ1Е. Bb iHiKbl д(в)|1к Л'ктД ονρε- 

4Ellb. ХЛ'кп'ЦЕ AXAAbl1 ЧНСТ1 Iipi1IIOCEl|JE. 

ΙΐχΐίΜΕ ТОГО рдди ПрО’4ВДХОЛМ1 колири- 

1ДНЕ.

3 ум. .Т., у гр. оО' I КолуршанЕ. Κολλυριανοϊ I Кол^ршднЕ Р С М 5 mh c t i нема гр. 8 ум. .д., у 
гр. π' I Л1асдл1пд11Е. Μασσαλιανοι I Мдс нли кн е (!) СI 12 с атилимне (!) С: у Palm. 205 σαπανοι. у 
AL В 93, V 720 σατανιανοϊ, a V 2198 нема I 18 Б’кси, δαίµονες I 20 npnwcbi|i но Р 25 и1 нема гр.
и2 нема С и гр. I 27 ж е нсма С I 28-29 потћЦЈДЛИвди] п о т кц ј  лн вдд Μ I 29 кстн нема М
1 хл’кв'цЕ л\длш је описнн прев, гр. умањенице καλλυρίδα (лј с н чнА) о д н .м . ή κολλύρα. или τό 
κολλύριον, или ό κόλλιξ у значењу мит хлеб окруГзоГ обзики.
2 За назив Л1дс длн 1дн е на горњој белини исписано је објашњење: Д\дсдднинЕ «рчитЕли б(о )- 
гоул\илол\н. рЕКШЕ бдбо \‘Н0ДМ>. (Превод: „Масалијани учитељи богумилима. односно бабунима")· 
3 Ову најаву имају: Palm. 205, AL В 93, V 720. a V 2184, V 2198 немају.
4 Уз ово заглавље дато је објашњење на доњој белини: В ски глдкн^н к бс е бдбо \'н бс кл крЕсн. 
тдко бо дркжЕтк ii Бдвоунн (Превод: „У овој глави је све бабунска јерес. јср ί  ако држе и 
Бабуни“). Иста Гзоса у Р М је у основном тексту.

,Д. Л1ДСДАИ1ДНЕ.2 ИЖЕ CKA^AlOTb СЕ Л\О“ 

ЛВБШЦИ. CbBKOyilAIAIOTb ЖЕ CE Cb сими 
ИЖЕ И wr(b) lEAHHb ΟγχΚΙψρΕΙΙΚΙΙΕ ЕрЕСИ. 

СИИ ЖЕ Гл(дГОл)еА\ИИ ΠΟχΒΛΛ'ΗΗψΙ. и  

Л\АрТ11рИ1ДНЕ, И СДТДНИДНЕ.
G1I!E с едлхдг о с вит кд ц ј г лдвлеше.3

Γλαββι Л\ДСДЛИГДНВСКДГО ^AO4bCTHBAI’O 
πο βε λ^ν ν ιλ . h t j et bi w t (k ) кн и г в κχκ.4 

Гл(дГОл)|ОТЉ 1ДКО ЖИВЕТЕ ск чло- 

в('к)кол\и СКСТДВНО СОТОНД И 110 ΒΕΕΛΧΟγ 

WAOiVkBAIETb ΙΕΜΟγ. ГДКО СОТОНД >1 fitcH 
СЕдрвжЕтк ογΛ\κ 4λ ο β(^)κ ο λ\β . и ист(к)- 

СТВО HAOB^HbCKO ΠρίΐαΈΚψΕΗΟ KCTb 

Α(ογ)χθΛ№ лоукдвкил\к. ГДКО ЖИВЕТЕ 

СОТОНА Cb Α(θγ)χθΛν I с(ве)тШЛ№ Bb 

4λ ο β(1ι)η4;. и ιλ κ ο ν η aii(o )c (t o )an чи- 

c t ii είχογ д^иствствоукчрдго nocrrk- 
ШЕНИ1А. >1 ГДКО И Kp(b)ipEHHIE NE CBpb~ 

UJAIETb Члов(-к)кд. HH б(о )ж (0СТВМШ^ 

ЖЕ TAIlHb ΠρίΙΜΕψΕΝΙΙΙΕ NE ЦЧИЦЈДЈЕТБ 
д(оу)шЕ. Hb TbKA\0 WT(b) T^h IlOTb" 

ψΑΑΙΙΒΑΙΑ А\Ол(и)тВА. ГДКО CAvkllJEHb lECTb 

ЧЛОв('к)кБ Cb rpiiXOAKb И ПО Кр(0ЦЈЕНИИ 

1ДКО NE Kp(b)ipEHHIEA\b npiilEAXAETb NE 

TA^NNbllE II б(о )ж (0СТВБНВ1№ КМДЕЖДЕ 

B'kpHblH. Hb л\ол(и)твдл\и. 1ДКО под(о)- 

рођењу Спасову спојила са Јосифом.

3. Колиријани који. у име исте Мари- 
је. у неки одређени дан у години при- 
носе мале хлепчиће' чисге. због ко- 
јих (их) називамо Колиријани.

4. Масалијани . који се називају Мо- 
лабници. Овима се спајају и оне од 
Јелина изумљене јереси: ови су пак 
звани Похвалници и Мартиријани и 
Сатанијани.

2

Ово је седмог свитка заглавље'''. 
Главе безбожноГ масалијинскоГ уче- 
н>а, узете из њихових књиГа4.
Говоре да Сотона саставно живи са 
човеком и у све.му му одолева; да Со- 
тона и беси држе у.м људи и да је људ- 
ска природа прпопштена лукавом ду- 
ху; да Сотона са Духом Светим живи 
у човеку и да ни апостоли нису били 
чисти од делујућег дејства: и да кр- 
штеше не усавршава човека, нити 
причешће божаственим тајнама чис- 
ти душе, него само њихова предана 
молитва: да је човек помешан са гре- 
хом ii после крштења; да нетруле- 
жност и божаствену одећу верник не 
прима крштењем. него молитвама:
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БАИТк и вЕстр(д)стик прикти II приче- 

с тше с (ве)т (а)г о  вк чоувкствк.

3 И КК НКСЛКОЛМ, ΙΙ'ζΒ'ΙίψΕΙΙΙΙΙΙ БкГГН. ΙΑΚΟ 
11Од(о )бАИТК д(оу)ши ΤΑΑΚΟΒΟΙΕ npiHOIf" 

тн ιιριια'Γ>ΐιΐ|ΐΕΐιιιΐΕ с(ве)т (д)г о ж ени\а .

6 1АКОЖЕ Ч1ОИТк ЖЕНЛ Bb CAvIilBEIIIIH Ck 
Л\О^'ЖЕЛ\к. IAKO Α(θγ)χθΒΙΙΙΙΙΙ ΒΙΙΟγτρΚΙΟ" 

ДО\' II ВН^ОДО^ ВИДНТк ΓρΈχΒ II бл(д)-

9 г(о)д(-к)тв Д-киСТВОу1ЕЛ\Оу II д-киствоу- 

ΙΟψΟγ. IAKO ИСТк и’т(к)крВВЕНИ1Е BklBA" 

ΙΟψΕΙΕ Bb 40γΒΚΕΤΚΪ Η Bb CbCTAB^ Б<о}~ 

,Μ, 12 ж(к)сТВКН'кл\К ||lAKO Bb ΠΟΒΕΛ±ΗΙ1ΙΙ. ГА- 

KO w(rb)llh СКД^ТЕЛк lECTb, IAKO Д^О^ША 

HE ИМСуЦЈИ х(ри)с(т)д Bb 40yBbCTBii II Bb

15 BCAKOAlb AiiHCTB+i. ЖИЛИЦЈЕ lECTb ГД- 

AOA\b H IAAOBHTblA\b '4B'iipEA\b. CE lECTb 
BCAKbllE lipOTHBHbllE CHAbl. IAKO lECT^h)-

18 CTBOAXb COlfTb ΙζΛΑΙΑ. IAKO cfcrtXE H СЛОВО 
ВТ1АДЕ Bb Л\(д)рИК>. IAKO H Пр^ЖДЕ Пр^- 

СТОуПАЕНШД BECTpACTbHO ПрИШБКЦЈАШЕ CE
21 АДАЛ\К №Bb^i. IAKO ДВ-ћлХА ПОд(о )бД- 

l£Tb. ДО\'ШДЛ\А СВЗДАТИ CE Bb 4ΛΟΒ(Ίί)- 

U'k piiUJE. ИДИНА npilWBbl|JEHA 4ΛΟβ(^)-

24 ΚΟΛΊΚ ΑρογΓΑΙΑ ЖЕ н(е)б(е)с НВ1Л\В. IAKO 

A\Ol|lbllO lECTb р4шЕ IipilIETH 4O\[BbCTBb- 
no cbCTABb с (ве)т (а)г о Α<ογ)χΑ члов^)-

27 κογ Bb BCAKOA\b И^вкцЈЕНИИ H Bb ВСА- 

КОЛХК д-киствк. IAKO Л\ОЛЕЦЈИЛ\ СЕ мо- 
ЖЕТК 1ЛВИТИ CE Kp(b)cTb Bb CB^Tt. H

30 Bb ιιΊϊκοιε вр1шЕ швр-ктдти с е чло в^ј - 

κοχ ΙΐρΊΐΑΒΕΤΟΙΕψΟγ Bb жрктввницк. II 

lipiIHOCHTU ΙΕΛ\θγ три XrtiBbl Cb AP^BE-

33 HblrtXb AAACAOAlb AvillUEHhl. И 1ЕЦЈЕ ЖЕ

да треба и бестришје (тј. бестрадал- 
ност) примити; и учешће Светог Ду- 
ха у чувству, и у свакој обавештености 
да буде; да душа трсба да осети оп- 
штење свстог Жспика опакво какво 
жена oceha у сжчил/лу с мужем: да 
духовници изнутра и споља виде грех 
и благодат деловану и дејствујућу; да 
им откривење бива у чувству и у 
божаственом саставу, као и у доглиг, 
да је он! (ум. он треба: огањ) ствара- 
лачки; да је душа која нема Христа, у 
чувству и у сваком дејству, борави- 
ште гмизавцима и отровним звери- 
ма. то јест сваке противне силе; да су 
зла (таква) по природи; да ссме и Реч 
(Ло г о с ) паде у Марију: да се Адам и 
пре преступа бестрасно спајао са 
Евом; да треба две душс саздати у 
човеку, рекоше; једну - заједнпчку 
људима, а другу - небесним (бићи- 
ма); да је човеку могућно, рекоше, да 
чувствено прими састав Светога Ду- 
ха у свакој уверљивости п у сваком 
дејству; да се онима који се моле мо- 
же јавити крст у светлости, а у неко 
време да се нађе човек који he прсд- 
стојати у жртвенику и њему прино- 
сити три хлеба умешена са маслино- 
вим уљем. Још се пак и ручног посла
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1 н1 нема С; гр. има - και I g ec t p(a)c t h k . άπάύειαν I 2 чоувкств-к. у гр. έν αϊσΰήσει πάση I 4-5 
πρΗ4βχτΗ] почк>ти С М; полоечити Р; гр. έσΰεσΰαι I иришБћЦЈЕник почкти инв. С I 8 видитк] 
кидет к Р. кид-feTb М. ч»ктк(!) С. гр. ύρώσιν I 11 вк скстдв-к, έν ύποστάσει I 12 iak o Bb 
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C I 29 ум. кр(в)стк. σταυρός како је у Palm. 205. AL В 93, V 720. V 2198, у V 2184 σωτήρ I 32-33 cb 
Ap'bBEiibiAiL л1дслол\11. у гр. δΓ ελαίου I
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ΓΙΙΟγίΙΜΙΟΤΒ CE И роучндго д-клд 1ДКО IIE- 
Л'к||1ОТНД Кр(в)сТШДНОЛМ». II© ЧЕСТИ ЖЕ и 

1ЕЖЕ W ΗΙΙψΙΐχΒ Β£4ΛΟε (^)4ΗΙ£ BbBOAETb 

γλ (αγο λ)ιο ι|ιε . ιακ ο н е прНкдк ЛКЈДМИ 

lipOCEl|JH»rt\b. ИЛИ рДСЛДБЛЕНМЛ\Б ЕДОВИ- 

ЦДЛМ». 1111 ЖЕ рД’4ЛИЧМ1МЛ\И НДПДСТВЛ\И 
ШДрБЖИМВ1Л\В ИЛИ нр кдол\к т4л£С1Њ1Л\К. 

ΙΙΛΙΙ НЕДО1[П11. ИЛИ ΓΟρΚΒΙΛΜΙ ДЛћЖПИКМ. 

ΙΙΛΙΙ рД^БОИНИКБ ИЛ1 Едр вдрћ НДШВСТВИ" 
1ЕЛ\Б. или Bb iiiKbiiE тдко ввп е скдк! 
BbflAAbUJHMb. ДД1ДТИ ПОд(о)бНО WT^b)" 

рИЦД101|1ИЛ\ СЕ л\ирд. или ввслхд вл(д)го- 

Д'к|ДНИ1£ НДЧИНД1ОЏИМЕ. Hb T^Mb ВСЕ 

ДД1ДТИ. СЕБЕ 60 НДрИЦДЈОТБ BbITII ПО 
истшгк ΗΙΙψΗΙΕ Α(θγ)χθΛ\Β. К СИМ' ЖЕ 

ПрИЛОЖИШЕ И цр(в)к(0вдлг И жркткв- 

IIUKOAXb npt^p^HHIE. 1ДКОЖЕ Ήχΐι л\ни- 
χθ/Ub II ВК^ДрКЖНИКОМВ. Bb Up(b)KOB(b)- 

HblXb ΟγΒΟ IIE Пр^БШВДТИ CBOp^Xb. ДО" 
ΒΟΛΉΟΛλ ЖЕ BBITII ИЖЕ Bh ΕΒΟΗχΒ Up(b)~ 

к (б)вицдх в л\о л(и)т вдл\и . ΤΟΛΙΙΚΟγ ЖЕ 

BhITH глд(годд)хс>х Л\0л(и)тЕВ1 »Xb си- 

ΛΟγ. 1ДКО САЛ\'кд\ ЖЕ И 0γ4£ΙΙΙΙΚ0Λ\Β HXb 
I NoyBbCTBbHO Α(ογ)χογ c (be)t o mc >y µ β- 

Л1ДТИ СЕ. БДСНОСЛОВЕТВ БО. 1ДК0 ПОд(о)~ 

БД1ЕТВ χΟΤΕψΙΙΛΛΒ Сп(д)сТИ С£ НД ТО“ 

лицк МОЛИТИ CE. ΙΑΚΟ НИЧТОЖЕ WT<bll)- 

Н8ДВ II ИНОГО NE СВдквАКЧЈЈЕЛХБ. ДОН'“ 

A"k?KE ДЦЈЕ ΟγΒΟ Π04θγΐΟΤΒ гр-кх’ 1ДК0Ж£ 
ДВ1Л\Б IliiKblH ИЛИ Wr'Hb или ^мии.1 или 

H^Kblll TAKOBblH ^B^pb. и λ \ο λ(η )τ βο ιο  

(ЦГОНИМВ. И 4©YBbCTBbHO н л\ол(и)тво- 

10 ИШВД'Ш0у ΙΕΛΧΟγ. Α(θγ)χΑ ЖЕ С<ВЕ>-

1 Овде се под им. (гр. ή δράκαινα) подразумева огромна змија и.ш чудичиичие са седа.ч 
Глааа као оличење Сатане.

гнушају, као недоликујућег хрипЉа- 
нима: дели.мично пак и то - за сирома- 
хс уводе нечовечност. говорећи: не 
(давати) онима који јавно просе. или 
раслабљеним удовицама. а ни они.ма 
који су обузети разним напастима 
или телесни.м оштећење.м. или боле- 
шћу; или горким дужницима: или 
(онима под) насртајима разбојника 
или варвара: или упали.м у тако неке 
сличне невоље. Давати треба онима 
који се одричу света. или онима који 
зацсло почињу да чине добра дела - 
тима све давати. јер себе називају да 
су уистину снромашни духом. Томе 
пак додадоше презирање и цркава и 
жртвеника; да њихови монаси и 
уздржаници не остају. дакле. у цр- 
квеним збориштима. а довољно је да 
у својим црквицама буду на молитви. 
Говораху и да њихове молитве имају 
толику силу да се сами.ма. и њиховим 
ученицима. Дух Свети чувствено 
јавља. Јер баснослове да је онима који 
хоће да се спасу потребно толико да 
се моле да уопште ништа друго и не 
раде све док не осете. дакле. да је грех 
као неки дим или огањ или змија1 или 
таква нека звер и изгнана молитвом. 
И кад он (тј. грех) чувствено и по.моћу 
молитве буде изашао. улазак Духа 
Светога пак опет чувствено да приме.

1 πιογιιίΑΚΤΗ c e Μ I 2 по чес ти . κατά µέρος I 4 пр-кдк л»д’ми. гр. δηµοσία I 5-6 в довнцдл] н 
В11довицдл\к С. или вкловицдл\к М. у гр. ταΐς χήραις (ум. ταϊς χήραις. у V 720 грешком писара 
ταΐς χρείαις Р(!) I 14 c eg e бо ] c e бо  М. у гр. έαυτούς I 16 и: нема С и гр. I 17-18 мниголњ и 
КБ’<дрБЖШ1К0л\1».у гр. τούςάσκητάς119CBopix^.συνάςεστν i 19-21 доволнолш... мол(и)твдл\и 
не.ма Р I 21 τοΛίικογ] до толикоу Р I 28 н нема С и гр. I н е скд1вд>оцшли» С I 29 ογβο нема Р. гр. 
пма - µέν I 30 ^мни, у гр. δράκοντας I 32 и’ не.ма Р. гр.
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т(д)гО ПАКМ ΚΚχΟΛΚ чс^вкс твен о прн- 

имоутв. и 1двк вв д(о\()ши ил\кк>тк

3 4O\fBbCTBO ΒΚχΟΛΛ Λ(θγ)χθΒΙΙΛΓΟ. н то-

Λ\θγ BbITH ΙΚΤΗΗΉΟΛΙΟγ Кр(0СТИ1ДНВ-

CKOAlOlf ΐνΐίψΕΙΙΗΙΟ. Illi Bb КрКЦЈЕНИИ 60
6 цр(к)ков(к)нклм». 1111 Bb ПОСТАВЛЕНИИ 

прнчвтникв с (ве)т (а)|’О л(мј')хл WT(hu)- 

ιιογΑΒ ιιε причестити се кр(в)ц1Д1£л\в1л\в.

9 llb τ έ κ λ κ ο a\o a(ii)t baau i ιιχκ. троудо-

AlOSIIblll lipilVBbipETb CE. H приИЛ\0уTb И 
св-kiib кр(в)||1Ени1д нкко1Е с (ве)т (д)г о

12 Α(θχ)χΑ lVSbl|JEHHI€, Αψε lip^EKIBATH Bb 

κιιχΒ BbcxoqiETb и ΉχΒ оучити | с е п о - 

BEA^HIIIEAXb. 1ДКОЖЕ II lipE^ByTEpOAXb Ifk"

15 KblAlb pEKUJIIA\b IIAlb. IAKO B^pOIO Α^ΟΙ^χΒ 

с (ве)тШ ИСП0В-кдД1£Л\В HAl^Tll A NE 

40\'BbCT[50A\b. ИСПОВ^Д^ШЕ II ТИ. A\0~
18 л(и)тБМ рлди ИЖЕ C НИЛЛИ ПрИЧЕЦЈАТИ CE

4K>BbCTBA Α(θχ)χθΒΙΙΑΓΟ. ТОЛИКА ЖЕ

»ECTb Bb llllXb ВЕЛИЧАНШД BO^IECTh. IAKO
21 HpHWBbqjHBlUEIE CE Bb IIHXb рЕКШЕ a(o \[)- 

χΟΒΙΙΑΓΟ ЧОуВВСТВА. БЛАЖИТИ UAXh ΙΑΚΟ 
CBpblUEIIblU [и]1 ВСАКОГО Γρ4χΑ СВОБОДНМ

1 [и| додато према гр. - κα’ι.
ιιιψογ не у значењу храна ( τροφή), него у значењу ндс лаж денше (τρυφή - лагодност, наслада, 
уживање) како је y Palm. 205, AL В 93, V 720, V 2184, V 2198.
Под '^лдтд (у гр. χρηµάτων) подразумева се новац који јс у потреби (в. напред стр. 90, нап. 2).

3 ВЕс(с)л\отрЕНИ1л конј. према Р C М: у гр. άδιαφορώτατα I 4 ωτ(κ)ΕτοχιΐΛΚ>ψιικ Р Μ I 6-8 у.м. н

24 И Λθγ4Β11ΙΕ. И хрлнити И ПОЧИТАТИ ΙΑΚΟ
НЕП0ВИ1ГНИ К TOAXOV 6^ΑΑΛ\Β гр-кхов-

HblA\b. ΙΙΕ (!) БЕСПЕЧАЛНОХ Ο^Τ^χογ II БрА"

27 iiibiib ΐΓζΟΒΗΛίιίΕ. и вс ако илгкти HA\b
СЛОрКЕНИ« И Πίψοχ1 2 II 4bCTb. WT^b) ни-

Х’ЖЕ ΛΜΙΟ'ζΙΙΗ 110 TAKOB'krt\b ИЖЕ W HHXb

30 СВ-кд-ктЕЛБСТВ-к СВрВШЕНИГА 1ЕГ0ЖЕ св кнв

COVj-Tb. НИ Kp(b)cTUIAIlbl ндрицдти спо- 

д(о)вЛГА1ОТЖ. CKApEAHIEMb pA^AU4HblA\b И

33 ^ЛАТА3 KpAAEIIHIEA\b И Bb ΒΛΟγΑ^χΚ ПАД -

те у души да имају јасно чувство ула- 
ска Духа, и то ће бити истинска хри- 
шћанска зајсдница. Јер. пи у цркве- 
ним крштењима ни у рукоположе- 
њима свештеника Дух Свети се уоп- 
штс не припаја крштенима, него сс 
трудољубници њиховом само моли- 
твом приопштавају и примају. и без 
крштења, неко општење Светог Ду- 
ха, уколико усхтедне пребпвати у 
њима и учити их догмама. Као што су 
им и неки презвитери рекли - да ве- 
ром исповедамо да имамо Духа Све- 
тога, а не чувством, исповедпше и ти 
да ће се. молитве ради са њима, пре- 
нети духовно чувство. Толнка је пак 
у њима охолост величања да оне који 
су се приопштили њима назови духо- 
вним чувством. називају блаженим; 
као савршене [и]1 од сваког греха 
слободне и боље, те да се чувају п по- 
штују као они који још нису подле- 
гли греховним опасностима. него да 
имају утеху без туге, и изобиље хра- 
не; сваку услужност и лагодност2 и 
част. Многи од њих и после таквог 
сведочења о савршенству, изван ко- 
јег су, не удостојавају се ни хришћа- 
нима назвати се; показаше се да су 
упали у разне скарадности. и крађу 
злата3, и у блуд. И много штошта

4-5 Хр(и)стиин'скол\сх C16 вк п о с тдвлен ии , έν χειροτονίαις 18 н е причЕЦЈДТи с е Р Μ110 и2 нема 
Р М. гр. има - και 111 ιιίικοκ] ιι^κ ο κ γο  C113-14 повЕЛ-кникмк, гр. δόγµασιν 118 причЕџдти с е , 
у гр. µεταδοϋήσεσϋαι I 21 iipHWGbqjiiBhiiJiiK c e Р C Μ I рскшЕ, δήθεν I 26 ум. ιιε  трсба нн као у Р 
С М и гр. - άλλ' I 26 ЕЕспЕЧАлноу- οχτ'Ιιχοχ, у гр. άνεσιν I 26-27 ΒρΑΐυ’ιιογ С, у гр. βρωµάτων I 28 
у.м. ιιιψογ (τροφήν), у гр. τρυφήν I 29 wj w t (k ) Μ, y rp. παρ’
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ιιιε ce ивише ce. λµ ιο γα ж е h ApovTAiA кк 
<„<„ ПркЦжДЕ pEMEHhIMh БЛЕДОГТК. 1АКОЖЕ H 

3 BpAKbl '^AKOHHbllE GEC (с)л\ОТрЕНН1А

AptlUAWTh. H БрАКА Шт(в)сТО\Ч1ДК>1|ЈЕ1£ 

1ДКО ВК'4ДрКЖНИКМ lipillEAXAKJTh и бл(а)- 

6 ЖЕТБ. II w(Th)uEA\h И Л\(д)тЕрЕМк И ЧЕ~

ДОЛ\Б НЕБр'кЖЕНИ1ЕА\К КрБЛ\ЛЕНИ1А НЕ ТКО" 

pETL·. СЕб41 ЖЕ ВСА ПрИНОСИТИ П0ВЕл4~ 

9 BAlOTb. рДБК1 ЖЕ π1ίΓΛΚ>ψΕΙΕ Wt (0 г (О“

СПОд)||11 ΕΒΟΙΙΙΐχΒ ГОТОВО ripilEA\AK>TK. И 

IVT^b) ρΑίζΑΙΒΙΙΙΒίχΚ гркхк к т-кмв при- 

12 ХОДЕЏЕ1Е. БЕС ПЛОДА ΙΐΊίΚΟΙΕΓΟ ПОКД1Д1Г-

ΙΙΛΓΟ II CBktlh ПрЕ'4ВХТЕрБСКДГО г(о~ 

сподХствл. свкнв СТЕПЕНИ и прдвили 

15 Цр(к)кОв(в)нБ1Л\И ΙΓ<ρΕ4ΕΙΙΒΐχΚ. BKCKOpi

ШЧШЦАТИ шт(0 ВСДКОГО ΓρΐχΑ WBEip- 

ABAIOTb CE. TbKAXO ΑψΕ KTO Л\НОГОСЛО- 
18 ΒΟγψΙΙΙΙ Λ\ΟΛΙΤβΊ; ΙΐχΒ ΙΙΑ0γ4ΗΒΒ СЕ. ογ-

4EHIIKb ГОТОВБ τ4χΚ Пр-клБСТИ1 ΒΟγΑΕΤΕ.

1 Ο значсњу речи прелест в. напред сгр. 126. нан. 5.

ΙΛΚΟ И H'kKbllE Wt (l ) ΤΑΚΟΒΒΐχΒ Пр^ЖДЕ 

21 |ЦА\'кНЕНША Γρ^χΟΒΗΑΓΟ приводити HA\b

ПА I1OCTABAEHHIE Iipi14bTNI1Kb. AbCTMKJ
Л\ОЛЕ|ц ЈИИЛМ1 1Еп(и)с(коу)пВ1 ВБ^ЛОЖИТИ 

24 НА НЕ ρογΚΒΙ. Wt (0 Λ\ΙΠ1Α\ΚΐχΚ Bb ΗΙΐχΚ

ВБХДрБЖНИКВ СВ^Д^ТЕЛБСТВО AbCTHIO

ΒΚ',ζΕΛΙΛΙΟψΕ. HA CE ЖЕ TbtpETb CE HE IAKO~ 

27 ЖЕ HpH4bTHH4bCKbllE СТЕПЕНИ 4bCT'Hbl
ТВОрЕЦЈЕ. НЖЕ H W CAA^b ΙΕ[1(ΐΐ)έ(κθγ)- 

n^Xb HE Бр-кгОуЦЈЕ IAKO ΑψΕ χΟΤΕΤΚ. Hb 
30 BAACTb Η^κογίο H r(oCnOA)bCTBO СЕБ"к

Н^ОБр-ктДЈОЦЈЕ. н-кцнн ЖЕ WT^b) ΗΙΐχΒ 

Hll прНЧЕСТИТН CE КОЛН TAIIHb Гл(дГОл)- 

33 ioTb. Αψε прццЈКствтА с (ве)т (а)г о  д(оу)-

друго. уз напред речсно. брбљају. 
као u it o  и законите браковс безобзи- 
рно распуштају: и оне који су напу- 
стиди брак примају као подвижнпке 
и бдаженим називају; и очевима и 
мајка.ма и деци из небригс не спра 
вљају храну: себи пак све да сс доно- 
си. нарсђују. Робове који бсже од 
својих господара спремно при.мају, и 
оне који услед разних грехова долазс 
к њима. бсз икаквог плода покајања 
и без презвитерског (свештеничкоГ) 
господства: без оцена и изрсчених 
црквених правила заветују се да брзо 
очисте од сваког греха са.мо ако 
ко. научив њихову многогласовиту 
молитву. постане готов ученик 
њихове ripe.ieciTiit'‘. Јер неке од 
таквих ii пре ослобођења од греха 
приводе на рукоположеже за свс- 
штенике. са преваром молећи епи- 
скопе да ставе на њих руке. прева- 
рене сведочанством од с.матраних 
код н>их подвижника. А на ово се жу- 
ре тако као да свештеничке чинове 
не сматрају часним. презирући и са- 
ме епископе кад хоће. него власт не- 
ку и господство себи изналазећи. Не- 
ки пак од њих говоре да икада неће 
ни да се причесте пшјнама уколико 
чувствено не осете присуство Свето-

ш(тк)цЕли... творЕтк. у гр. και πατέρας και µητέρας τεκνοτροφίας άµελεϊν πείόουσιν S-9 
повЕл-knAKiTh.y rp. κατεπάδοντες19 пкгАК>Ц1нк Ρ Μ I 11 рАцлнчнииС! 11-12 πρΗχοΑΕίµιικ РС Μ 13 
ιιρΕςκγτΕρίΚΑΓΟ. y гр. ιερέων 13-14 г(осподХствд. αυθεντίας I 17-18 многгсловвуцЈни. гр. πολύ 
Ορύλλητον I 19 нр клвсти, κυβίας I 21 η^λ χΙη ε ηη ια . απαλλαγής I 23 л\о лец 1иил\к . y rp. πείΟοντες
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\'A ‘IMj-KhCTBkllO ΙΙΕ HO4MfK»Th ВМВВША ΒΒ 
Th час к . iioKErtiiBAiOTi» ж е нкции w t (b)

3 ΙΙΙΐχΐι χθΤΕΙ|1ΙΙΗΛ\Η Oypk^ABATII Cii <5 ΙΕ 
№Ст(в)сТв(ћ)нВ1И№ ttfAhl. ΗΕΒρΙϊΓΟγτΐι ЖЕ 

оудокно II W Шт(к)лО[ЧЕН11И. клкноутк

6 ЖЕ СЕ ΒΓζ ВОђЦННИ [и]1 рОТЕТК СЕ. ΙίρΟΚ" 

AHHAIOTh ЖЕ ЛНЦЕЛгкрНО КрЕСВ CBOI0.

И №I|1E VI’ ПркжДЕ рЕч(Е)||’к lEpECH А\АСА~

9 ЛНЛН СЦ-к. ИЖЕ В' ΛΧΑΙΙΛΕΤΚίρΐΐχΚ ПАЧЕ W6~ 
р-ктДЕТ СЕ. Шт(0 ClIIICAHIIIA -0-EWA(o)pH-

ТОВА.
12 Вк Л'ктА ^ДЛЕНТИНД II М(ДЛЕН'ТА.2 Пр<5~ 

•<ЕБЕ Л\ДСАЛИ1АНВСКД ЈЕрЕСк. ||л\Ол(0БНЦ- 

KW Εΐΐχκ НДриЦАК>ТК ИЖЕ ВВ 1ЕЛАД-к ИЛ\Е

15 пр^клОЖИВШЕ. ИЛчкЕОТК ЖЕ и дроугсие 

ИЛ\Е WT<h) ΒΕψΙΙ БВ1ВШЕЕ. Α^Ογ^χΟΜΒ 

iipocB-кцЈЕнии ндрицд1от' c e. бФс д н-кко-

18 ΙΕΓΟ д-киство ВБ СЕБ'к ΙΐρΐΙΙΕΛΧΛΙΟψΕ. и 
Α(θγ)χΑ с (ве)т (а)г О СШЕ ЛЛНЕТВ. ΚΟΙΙΚ- 

Ч11Е1Е ЖЕ ΙΙΕΑΟγΓΒ ВВС11рИ1ЕЛ\ШЕ WT<0-

21 ВрАЦЈАГСТВ СЕ о\4;о роуЧНАГФ Д^ЛЛ ΙΑΚΟ 
ΛΟγΚΑΒΝΑ. HA СВНВ ЖЕ \Χ’Τ<ΗΙ1^Η©γДК СЕБЕ 
1ЦДАВШЕ. Α(θγ)χθΒΗΟΙ£ Πρθεβ(ϊ)ψΕΙΙΗ1Ε

24 с кн н аг а провид-кнша ндрицдк>тв. Geie

КрЕСИ БВ1ШЕ НАЧЕЛ НИЦИ. ДИДОИ ЖЕ И СА“ 

ВА. И АДЕЛфиИ. И Кр МИИ. И CEMEWtlh. И
27 (и)н’ни К СИМВ. ИЖЕ3 НИЧТОЖЕ НИ ΠΟΛΊζΟΒΑ” 

ти ini вр-кдити г л(аг о л)к ј ц ј е б(о )ж (в)с т_ 

ΒΜΙΟΛΛΟγ ПИСАНИК»4 W НЕМЖЕ г(оСПОд)к рЕ~
30 ч(е). ГАДМ Л\ОК> ПЛВТК II ПИ1Е л\ок> крввв 

ЖИВВ БОуДЕТВ Bh β4κΒΙ. ОуТАИТИ ЖЕ ПО" 

К0уШДК>фЕ СЕ. И ЦЈБЛИЧДКМИ БЕСТОуДНО
33 \ντ(ΐ»)Λ\ΕΐµθγτΚ CE. | 11 ^ДПИрДКУГВ СЕ5 1ДЖЕ

га Духа у томе часу. А неки од и>их 
дозвољавају онима који xohe да одсе- 
ку својс природне удове (το п учинс). 
Лако презиру и одлучење, а куну се 
без бојазни, [и]1 лажно се куну. Лице- 
мерно пак проклињу своју јерсс.

И још о напред реченој јереси маса- 
лијанској, која се више у манасптри- 
ма налази, из списа Теодоритова

За година Уалентина и Уалента2 из- 
ниче масалијанска јерес. Ове Молаб- 
ницима називају, који име у Јелади 
променише, а имају и друго име. на- 
стало од ствари. Називају се Духом 
просвећени. Дејство неког беса при- 
мивши у себе, и то (дејство) сматрају 
за Духа Светога, а примили су, кона- 
чно, болест. Гнушају се, дакле, ручног 
посла као лукава. На сан пак потпу- 
но себе предавши, сановна провиђе- 
ња духовним просвећељем иазивају. 
Начелници ове јсрсси бише: Дидои 
пак и Сава и Аделфије и Јерма и Си- 
меон и други са овима, који3 говори- 
ше да ништа не користи, нити штети, 
Божаствено писмо4\ (ум. писмо тре- 
ба: храна) за коју Господ рече: „Ко 
једе моје тело и пије моју крв жив ће 
бити у векове“*.  Покушавајући да 
(то) сакрију, а разобличени, бестидно 
одбацују и одричу се5 [оних што тако

• Јн 6.53-56.
1 4κ ί ;ι>«τ ι;η η λ  СI ne почоуктц Р М i 2 ιιο κ ε λ^κ λ ιο τ κ . έιπτρέπουσι 13 «.'р-к^овдти Ρ Μ18-9 MACMiiiaiihcirkn Ρ C Μ I 
vi4ioEuHe-Ma - ’ Γρ· π4ισ7α нема ν 2198 I 9-10 WKpiiTAKT c e . y Palm. 205. AL B 93, V 720, V 2184 ευρισκοµένων, a y 
V _198 οικουντων και εύρισκοµένων I 10 ωτ(κ) нсма Μ I с'пнсднн|д, y гр. ιστορίας I 12 µ ά λ ε ιιτ ιιιια . ούαλεντίνου I 
c v a a e h t a , ουαΛεντο: I 13 λ ιο λ \β )ε η ιικ µ . εύχήτας I 16-17 ум. д(оу)гол\к προαπιψΕίιιιιι, y гр. ενθουσιαστώ I 18 кн 
CEiiii д-кистко инв. Ρ Μ121 о\то нема Μ I ΐΐc e g e ш т (е )н0\'ДЕ и н в . C123-24ум. д^оАговнок... пров11Д'кнни. у гр. 
ενιίουσιασµον τας των ονείρων φαντασίας 124 прикиa Iih h ia  Ρ С Μ125 дидои. διδόη 125-26 сдвд. σαβας 126 µ ε λ Ιιιιι , 
αοι/.φίος κρ л\ии. ερµας · cEAiEwiik) CHAiEwiih Ρ C Μ и гр. συµεών 126-27 ιι (η )η ’η η κ силмј ιι ιιιιιιικ ιιλ ικ (!) Ρ. гр. 
και ο λ λ ο ι προς τουτοις I 30 π η ε η  Ρ Μ
! |и] додато прсма гр.'- καί.
• Римски цареви Уалентин I (364-375) и Уалснт (364-378) су наследници цара Јовијана (363-364). који је 
почнат по своЈој наклоњености према хришћанима.

Ра,т· 2θ5· V 2184. V 2198 следи: ..τής εκκλησιαστικής κοινωνίας άπέστησαν". што AL B 93, V

5 si. tiHCAiiioo, γραφήν како je ιι v Palm. 205, V 720. V 2184, y V 2198 je τροφήν, што ce треба сматрати 
исправнмЈИм.
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lipiICIIO Bh Α(θγ)ί114χΐ» (ΒΟΗχΚ HOCETh. 

ЛИТОИ ЖЕ ΟγΐΙΟ ИЖЕ Л\ЕЛ£ТИМВСКСуК> 
цр(к)ковк прдвЕ. [и]1 р£кпостик> б(о )- 

ж(к)сТККН010 ОукрАШЕНк ΛΜΙΟΓΚΙ ΛλΑΙΙΑ" 

CTbipE ВИдквк НЕДМрГОЛМ» СИЛЊ WBHIE- 

Tbl. 11АЧЕ ЖЕ BpbTIIbl pA'<GOHHH4KCKKf>€. 
ПОПАЛИ CIIE Ii BAbKbl Шт(0 СТАДА Η-

ΠΙΑ. ΑΛΜιφίΙΛΟχίΙΙΙ ЖЕ ДИВНК1И ТАКОЖДЕ 

AHKAWHbCKOYK» ΛΜΙΤρΟΙΙΟΛΙΙΙΟ ДркЖЕ И 

BCb lE^blKb ПрдВЕ. ΕΚζΙΙΙΚΊΠΟγ ТАЛ\О ПД- 
гоувоу тдковоук» о^в^дквћ. ввстд пд- 

Kbl. 11 ПАСОЛ\А1А ИЛ\к стддд w t (k ) вр-кдд 

ТОГО СВОБОДИИ. фЛАВШАНк ЖЕ ΛΜΙΟΓΟ" 
ΕΛΟΒΟγψΙΙΙΙ AHTIIW^HIICKEIH ДрХШЕр-ки. Bb 

1£ДЕСк ΠΐχΚ ЖИВОуЦЈЕ ΟγβΙίΑ^ΒΙι. свои 

ТАЛ\О СОуЦЈИИМВ 1ЦЛШАТИ МДк Tbl|lE- 

l|JHA\b CE. CGOpii MNH\h IJOCAABb ПрИВЕДЕ 

l£ Bb ΛΙΙΤΙΙΙλ’χΐΙΙΟ. И НЕДФ^ГА ТАКОВАГО 
ωτ(ΐι)Λ\ΕψθγψΕΛ\' CE HA\b. СИИЛХК Ц.’БрД- 

'4©Л\К ШБЛИЧИ It KA£B£TIIHKOA\b О\'БО р£Ч£ 
EbITII И CB'k11Д^ТЕЛЕЛХБ ЛВГДТИ. ДДЕЛ’- 

фшо <кло стдроу οογιµογ κροτκο п о ве- 

лквк бли^ с ебе сксти. л\м рече w стд- 

Р’Ч£ МНОЖАИ ЖИВШЕ Bb ЖИТИИ. И’<“ 
B-kcTkirkiE и µ αο ε^µ κ ο κο ιε и с тво (!) оувк- 

Д'кхОЛ\К. II ΙίρΟΤΙΙΒΟγ IIAA\b κορογψιιχ· 

С£ Б'ксОВН ΙΙΟ^ΙΙΛχΟΜΚ ΚΜζΗΙΙ. ИСК8ШЕ- 
ИИ1£Л\ ЖЕ II Бл(а)г (о )д(а)т И ΙΙΑΒΗΙΚΟχΟΛ^ 

ДДрОВДНШЕ. СЕ ЖЕ К>НИ ΕΟγψΕΙΙ τίΐχκ Ηζ“ 
B-kcTbiio н е в'кд©хџЕ. д^оу^овн-киши- 

HXb CAOBECb СЛБ1ШАТИ NE Λ\0Γ0γΐΈ. р'ЦИ 
л\н ογκο. кдко г л(аг о л)ете кж е Α(οχ)- 

χογ ΠρΟΤΙΙΒΙΙΟΜΟγ WT<b)x©AHTH II Ilpi- 

2 литои. у Palm. 205. AL В 93 λητόλιος. a у V 720. V 2184. V 2198 λιτύϊος I 4-5 лкондстире Р С М 
5-6 шбиктн , σπάσαντα I 9 ликдччљскоук». λυκαύνων I 14-15 бк кдес -L έν έδέσει 16 17 
Thi|j£i|iitrt\h с е . προσµένουσι I 17 сворн. у гр. συµµορίαν I 18 к нема гр. I ΑΤκυνχΗΐο Р тако ваг о  
нема гр. I 19 шт (1»)л\ец 1о х ц ј ел\‘ с е . έξαρνουµένοις 121-22 ддЕл фи»] ллфик' (!) С, гр. άδέλφιον 23 
СЕБЕ нема гр. I 24 множдк Р С Μ I 25 ум. кство (!). треба кст(к)ство као у Р С' М 27 κκχιΐΗ. у гр. 
µηχανήµατα I 28 ΗΑΚΜΚοχοΛίκ. у гр. έδιδάχύηµεν I 29 c e] с н и Р С М 30 ум. н е . у гр. ούδέν 31 
слишдти н е луогоутк. у гр. ού φέρουσι
1 |и| додато прсма гр. - καί.
2 [ништаЈ додато према гр. - ούδέν.

мисле]. што присно у својим душама 
носе. Л Литој. даклс. који управља- 
ше Мелетијанском црквом, [и]1 божа- 
ственом ревношћу украшеи. видев- 
нш многе манастирс да су разоијени. 
више пак разбојничке псћинс (по- 
стали), ове попали и вукове из стада 
изагна. А.мфилохије пак дивни. 
такође. држећи Ликаонску митропо- 
лију и управљајући сав народ. сазнав- 
ши (за) узниклу тамо такву пагубу. 
опет устаде и стадо које је напасао 
ослободи од тс штете. А Флавијан. 
многочувени антиохијски архијереј. 
кад је сазнао за те који су живели у 
Едеси, потрудио се да онима који су 
се тамо патили излије свој јад. Посла- 
вши сабор монаха, доведе их у Ан- 
тиохију. И тако су се заштитили од 
такве болести. На тај начин разобли- 
чи и рече клеветницима. дакле. да he 
бити и сведоци лагања. Аделфију. 
који је веома стар био. кротко запо- 
всди да близу њега седне. Ми. рече. о 
старче, много поживевши у животу. 
тачније и људску природу сазнасмо. 
и бесова којн се боре против нас по- 
знасмо казне (односно сплсчике). а 
искуством и благодаћу навикосмо се 
(тј. научисмо се) даровању; ови пак 
који су млади [ништа]2 од тога не 
знајући тачно. духовније речи не мо- 
гу слушати. Реци ми. дакле, како го-
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с (ве)т (д)г о а(«[)х д бл(д)г о ддти при- 

ХОДИТИ. снл\н стдркцк [οιικιιι]1 с^с лддн- 

3 Вк СЕ И (ЦБЛКВДВВ Cb скврмгнми (!) 1ДДК.

II рЕЧЕ. 1111 КД1НОМ ЖЕ Wr(b) Кр(01|ЈЕНИ1Д 

ΙΙΟΛχω НЕ BblBAKTb С11Од(о )бЛ1ДК»1|ЈИЛ\ c e 

6 МГО. КДИН610 ЖЕ ΙΙΟΤΒψΑΛΙΙΒΟΚ» Λ\ΟΛΙΙΤΒΟΙΟ 
г.ксл жнво^џдго вв члов(к)цк и^вг- 

ндтн. илгкти бо колхоуждо w t (b) ро- 

9 ж (д0с тбд . г лд(г о лд)ше w t (b) прд- 

шт (б)цд 1дко ж е >ес т(б)с т во тд|ко ж де II 

EiiCOBKCKOYlO pABOTOlf. СИЛ\ ЖЕ ПОТВЦЈ-
12 длнвок» л\ол(и)твсчо 1ЦГОННЛ\0Л№. при- 

Ходнтв прочЕЈЕ пр'кс(вЕ)тми Α<θγ)χΒ 

ЧО^ВкСТВВНО II ВНДИЛ\О СВО1£ пришвст-
15 ВИ1Е нд^ндмен о^к . и т-кло w t (k ) стр(д)- 

ΕΤΒΙΙΚίχΒ ДВИ^ДНИИ СВОВДЖДД1Е. И д(©^)- 

ШО\' Wt (b) ГОрШИХБ WBbNAIJ Wt (l h )-

18 ΙΙΟγΛΒ И^Л\'кнЈД1Е. 1ДК0ЖЕ К ΤΟΛΧΟγ NE 

тр-квовдти ПрОЧЕ1£ НИ ПОСТД ИСТКН'ЧД1О- 

ЦЈДГО. т-кло. НИ О\(ЧЕИН1А ЖЕ ννχΛΑψ-

21 Д1ОЦЈАГО II ХОДИТИ вл(д)гочин’но ндоу- 

ЧДКЈЦЈДГО. СЕГО ЖЕ ПОЛОуЧИВШИ НЕ TbKMO 
τ^ΛεαίΜχκ η^βαε λ ιαιε τ β c e игрднии. iib

24 II ΙΛΒ-k ΒΟγΑΟγψΛΙΛ про^ритк. и тро(и)- 

цоу в(о)ж(в)сТВ11Н0уК> к училхд вид(и)тк. 

СИИЦЕ б(о )ж (в)с ТВБ11МИ флдвиганк сл\рд- 

27 Α'ΗΚΙΗ рдскопдвк ИСТОЧНИКЕ. И WBIIA-

ЖНТИ створк. ВОДЕ1. Kb ’4AO4bCTHBOMO\f 

стдрц©х рЕЧЕ. WBETLUABblH ^ЛМ"

30 Л\И. кМВЛНЧИШЕ ТЕ СВОЈД оустд Д НЕ A^b.
OfCTbHt ЖЕ ТВОИ CB-kA-kTEAbCTBoI I вд- 

СТД НД ТЕ. 1ДВ-к ЖЕ вившоу CEMMf NE- 
33 ΑογΓογ. шт(0 сурик ογεο и^гндни

ворите το - да противни дух одлази, 
а Прссветог Духа благодат долази. 
Тиме се старац [онај]1 усладивши, и 
избљувавши тај скврни! (треба: са- 
кривени) јад, па рече: „Нијсдна пак 
корист нс бива од крштења онима 
који су га се удостојили, а само прс- 
даном молитвом ће се изагнати бес 
који живи у човеку. јер свак од рође- 
ња има, говораше, од праоца, како 
природу тако и бссовску работу. Кад 
се ови (тј. беси) изагнају преданом 
молитвом, долази затим Пресвети 
Дух, чувствено и видљиво назнаме- 
њујући свој долазак. и тело ослоба- 
ђајући од страстних покрета. и душу 
од лоших обичаја потпуно пзмењују- 
ћи (тј. ослобађајући), тако да јој по- 
сле више неће бити потрсбан ни пост 
који истанчава тело, нити пак учењс 
које обуздава и учи ходити благочи- 
но. Онај ко то добије, ослобађа се не 
само телесних титрања. него јасно 
и будуће (догађаје) предвиђа, и Бо- 
жаствену Тројицу очима види“. Тако 
божаствени Флавијан, ископавши 
смрадни источник, и створивши то- 
кове да обнажи, злочастивом старцу 
рече: „Остарели злим данима. разо- 
бличише те сопствена уста а не ја; 
твоја пак уста сведочише против те- 
бс отворено, настанком ове боле- 
сти“. Из Сирије, дакле, изгнани би-

1-2 нриходити. у гр. έπκροιταν I 3 Ецвлћвд Μ I ум. ск. у гр. άπαντα I ум. си сккркн нкш. треба 
сћкрћКЕннн како јс у Р п гр. κεκρυµένον I 6 п о тец ј ли ко к » Μ, σπουδαίαν I 8 ил\4;ти, у гр. έλκειν I 
10 к с (те)с т кд РI 17-18 w t h iio y ak  С, шт(к)нм[ (!) Μ 118 к тол\оу] кто (!) Р, у гр. µηπκέτι I 20-21 
ινχΛΑψΑίΦψΑΓο] шхлдж да 1о ц ј аг о Р, у гр. χαλινούσης I 21 бд(а)г о чин ’|к >, гр. εύτάκτως I 22 
ιιοΛογΜίικωιι] н е полоучикТи Μ I 23 игрднин] и Брдти (!) М, у гр. σκηρτηµάτων I 24 и1 нема Р Μ I 
25 виднтк а’чил\д инв. Р С Μ I 27 источникк рдскопдББ инв. Р Μ I 28 створв] створи СI води, у 
гр. τά νάµατα i 33 ογηο не.ма Ρ Μ. гр. има - µέν

■ IсчнЈн I додато пре.ма гр. - έκεϊνος.
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33

k k iiij e . ογ идмфилик» ж е штидо ше . и 

CIIIO кр'кдд ИСПЛМ1ИШЕ.

Ои ογιιο ιερεειι до л\дркмдид ц(4)с(д)рд. 

по л\лр'!:кнд1г1;1 же л\длол\к ндпр^кдк и 

до н(к|)|пд. И πριι лгичгт-к ц(-к)с(д)ри2 

вв^рдстошЕ ιερεαι «ιιε.3

.д. ΠεετοριιΐΛΐιε. иж е w c o biio  и рд^логчЕно 
в(ог)д словд [ΒΜΤΜίε]4 п о вел^ваици . и 

w c o biio чдов(1)кд ιεπο. [и гджг o v g o P 

сл\'крен'кишд6 ιακ ο (!) свд-к|д1Њ1хв w t (b) 

г(осиод)д вв пришвствш ΐεΓΟ КЖЕ к 

идл\в. идинол\о\" 4λ ο β(4)κ κ прилдгдк>тк. 

ВМШШД1Д Ж8 II Б^ГОЛ^ПШЈД. «дин о л\о^ 

б(о г )о^ ίΛΟΒΟγ. д ιιε w eo ia №динол\е\*  и 

то л^ж де Λΐιµογ ιιριίΛΑΓΑίοιµε.
.в. θΒτιιχιΐΛΐιε. иж е w t (l ) ιεΒτιιχΑ ил\е 

ιερεειι пршЕлхше. иж е ιιε гл(дгол)к>тв 

w t (l ) с (ве)тме д('к)вв1К л\(д)ршЕ πριι- 

ιετιι плвтв г(оспод)оу ιΐΑΐιιεΛ\ογ κ(ογ- 

εογ) χ(ρικτ)ογ нв Б^о^ж^к^стввн-к« trk- 

ΚΑΚΟ KbllALTUTH СЕ рЕКОШЕ. HE ПрШЕЛХШЕ 
Bis 0γΛ\'Κ 1ДК0 rp’kxOrt\L· прд\м(т10цд ιιχκ 

лддлхд ποΒίπίΜίογ εογιµογ члов('к)к<М(·. 

с ег о пршЕди|ни с еб+s б(о г )б слово w t (k ) 

д('к)вћ1 Л\(д)рИ1Е. w t (l ) НЕГОЖЕ СКВЛ'кк’ 

СЕ И ПДЧЕЛД II ВЛДСТИ WBKIABII Bb ДрК^НО" 

BEtlllll ГДКОЖЕ ПИШЕТк. ШБЛИЧИВк НД 
кр(к)ст-к. 1дж е πρΙίετογπΛειιιιιεΛΜ» πρκ- 

во^ддн ндго к"к швл^клв с е .

.г. вгуптисции. ИЖЕ и рдсколници II 
1ЕДИНО1ЕСт(0СТБМ1ИИ ндрицдк>тв СЕ. ИЖЕ 

1Г^В'ктОЛ\Б ВК ХДЛ'КК1ДОН’к СКЧЕТДНДГО 

'^дконд иж е вк свитц-к. νντ(κ)τρκ- 

ше: отидсмпе у Памфилију и ову ште- 
то.м испунише.
Те су, дакле, јереси до цара Марки- 
јана\ a недуГо ио Маркијану и до va-
ga, а при цару Лаву- израсшоше ηαι· 
јереси':
1. Несторијани. који особно и разлу- 
чсно Бога Слова [постојањс]4 уче. а 
посебно Њега (као) човека. [И нара- 
вно. оно што јеј5 најскромније6 учи- 
нио Господ у свом доласку к нама. 
придају једино човеку. а оно што је 
узвишено и боголепно - јсдино Богу 
Слову, не придајући (тј. нс ирипису- 
jyhu) обоје једном и истом лицу.
2. Евтихијани, који од Јевтиха име 
јереси примише: којн не говоре да је 
од Свете Деве Марије примио тело 
Господ наш Исус Христос. него се. 
рекоше. некако божаственије ова- 
плотио. Не примише у уму (то) - да 
је по греху праоца њиховог Адама 
човек одговоран. Овога присаједини 
себи Бог Слово из Марије Деве. Сву- 
кавши се од њега. п начела и власти 
смело обнаружи (тј. разоткри). како 
пише, разобличивши на крсту оно 
што је преступом првосазданог био 
обукао.
3. ЕГиптијци. који се називају и Ри- 
сколници и Једноприродници (тј. Мо- 
нофизити)', који се. под изговором 
састављеног на свшику закона. отце-

3лмркмднд.µαρκιανοϋiц(-к)с(д)рА] ц(д)рд Μ 15ум. AfWHTi.λέοντοςκακοјс\ AL В93. V720. V2184. 
у Palm. 205 грешком писара - πλέον 17 ум. .д.. у Γρ.,πα'. a у V 2184 оез броја 1 нкториине. Νεστορι-
ανοί 17 рА'4лоучн0 Р 18 иза словд (λόγον) )’ гр. спедн ύπάρχείν 10 CAikptH кшд ико] слзЂрен κ ιιιιµ ιλ  1’ 
С М. гр. ταπεινότερα I ιλ κ ο  нсма гр. i 1ί кже] кк Р. у гр. έν τη 13 βµ ιο ιιιλ ιλ ] bk iu ih iam Μ. y rp. 
υψηλότερα I 14-15 кдиномм' и томоркде] к,\ин0л\«гжде Р. у гр· εν'ι καϊ τώ αυτω 16 чм. .в.. y гп 
πρΊ EBTHViiaiiE. Εϋτυχιανήται I ΚΒΊ ΐιχΛ. ευτυχέως I 18 λ (Ίι)ββι C’ 1 21 ввплвти c e 1’ ρΕκιιιε Ρ 24 в' ог h 
ceG-k инв. P Μ 125-26 сввл-кк' с е] с ц влвкв c e C. гр. άπεκδησάµενος! 27 ум. w bah mh b. y rp. θριάµβευσα;
30 ум. .Т., y rp. πγ' I бгиптксцнн. Αιγυπτιακοί
1 Цар Маркијан (450-457) јс на Четвртом васељенском сабору у Хадкидону (451) ο ι сгране отаца 
поздрављен речима: ..Многаја љета свештенику. цару... учитељу вере“ (Πολλά τα ετη τω ιερει. τω 
βασιλεΐ... διδάσκαλε πίστεως. Mansi. VII. 177).
- Цар Лав I (457-474) наследиоје цара Маркијана и у п о тп ун о с ти  следио његову црквсну полигику. 
’ Овај наслов имају: Palm. 205. AL В 93, V 720, V 2184, a V 2198 нема.
4 Гвштнк] додато према гр. ύπάρχείν (гл. им. ύπαρξις).
5 [и 1дж е о\'во] додато према гр. και τά µεν.
6 Под CAvfcpEiituja (гр. ταπεινότερα) подразумевају ce дела која cy скромнијег значајч.
односно нчмеГ сшеиена. ..................................... 323



ΓΗΦγβΙΙΙΕ c e ιιρΑΐίοκΊιριικιχκ Цр(к)к(к)кЕ. 

MyirThCIVIII ЖЕ НАрИЦД1ОТ11 СЕ. ПОНЕЖЕ
3 КГу1П”кнЕ ндчеше πρκκοιε c h io  ρΑεκοΛογ. 

ιιριι rt\ApKniAiit' ii ογ(α)λ ε η τ ιι(η ιι)ιαιιΊϊ 

ц(1»)с(д)ри. 110 ΒΗΟΛΙΟγ ЖЕ 110 ΒΕΕΛΙΟγ ΠρΛ"

6 воккрни εογιµε. c e (!) ж е aio g be рдди иж е  
Kh AAEgANApkCKOMOY ΑΙΙΚΈΚΟρογ Wt (b) χΑ“ 

Л’КМД01ЊСКАГ0 сворд 1ЦВрВЖЕНИ БМВВШЕ.
9 ιακ ο κγτιιχοΒίιχκ ιιο βε λ Ίπιιιι. с в г л(а- 

ГОл)кНИЦН. ПрОТИВИШЕСЕ свороу II Т‘Л\А“

Л\И ТОГДА КЖЕ HA НЕ НА СКБОрВ 110110“
12 ШЕНИ№ СЛ0ЖИ1Ш. И\ћЖЕ Пр-ћдВВАр ШЕ ВК 

СИ^В ΚΗΙΙΓΑχ’ Цдоволно рД'4Др-кшИХ0Л\К. 

ΕΛΑΙζΗΙΤΕΛΕ CHIE II ΕΟγίΕΛΧΟγΑρΒΗΚΙ ΠΟΚΑζΑ~
15 ВШЕ. Ιΐχ'/ΚΕ НАЧЕЛНИЦИ. O-EWA^CIIH 

АЛЕ^АНДрАНИНК η ’τ (β) н ег о ж е ·ο·Εα’Α(ο)- 

CIIIAHH. IIIAKOBh СурИНВ Шт(к) НЕГОЖЕ

18 ИГАКОВИТЕ. СИХ'ЖЕ П0М0ЦЈН11ЦИ II ΙΙ5ζΒ^“

СТћНИЦИ и поворницн. СЕВИрБ ΑΗΤΙΐνυχίΙ- 

НСКМ ΓΟγΒΗΤΕΛΒ. II ИЖЕ W ΕΟγίΕΤΗΒΐχΐι
21 потроуднвш CE ИШАНВ ТрИ1в(о)гБ1. ИЖЕ 

ШБЦЈАГО Сп (а)с (е)нИ1Д ТАИНКСТВД 

Λ\ΕψθγψΕ СЕ. ΛΜΙΟΓΑ ΟγΕΟ HA ε (ο )γΟ“

24 ΑΚχΐΙΟΒΕΙΓΙΙΟΙΕ ΟγΜΕΗΙΙΙΕ c (be)t BIXL· Wt (k )iJL· 

ШЕСТИСБТЕ И ТрИДЕСЕТИ ИЖЕ Bh χΑΛ'“ 
КВ!Д01|-к НАПИСАШЕ. ΠΟΓΕΙΕΑΙΟψΙΙ ИЛ\Б ВК

27 ΙΙΑΓΟγΕΗ^ΙΙ ΙΐχΚ lEpECH. ΛΜΙ0ΓΒΙ БЛ1ЦВ ΙΙΟγ- 

ΤΗ П0Л0ЖИШЕ СКБЛД^НИ. [и]2 ΠΟ ЧЕСТИ 

ЖЕ ΙΙΟΒΕΛ^ΒΑΙΟψΕ ΕΟγψΚεΤΒΑ. ВСЕСЛ\О“

30 TpEHIHA TAHHBCTBO CAVklHAIOTh.3

·Α· Πε τ λ4ηή ο 4αιατ ε λ η .4 нж е w t (b) ιιογ- 

ΛΙΗΑΗΑ АКАр НАскиСКАГО. И ГАИ1АНА АЛЕК“

33 САНЕДрЕСКАГО ИЖЕ И ГАИ1АНИТЕ Гл(аГО“

пише од Цркве правовсрних. Назива- 
ју се пак ЕгиГиТшјци зато што најпрс 
Египћани започеше тај раскол прп 
царевима Маркијану1 и Уалспти- 
(ни)јану, а по свему другом су право- 
верни. Ови. због љубави према Дио- 
скору александријском. од Халки- 
донског сабора бшпс извржени као 
заступници Јевтихијевих учења. Ус- 
противише се сабору п небројане та- 
да. на њему, оптужбе против сабора 
сложише, којс, предухитривши, у 
овим књигама довол>но разрешисмо, 
приказавши ове (тј. оптужбе) сабла- 
знитељним ii бесмисленим. чији су 
начелници: Тсодосијс Алсксандра- 
нин, од кога су Теодосијани; Јаков 
Сирин, од кога су Јаковити. Њихови 
пак помоћници и потврдници и по- 
борници: Севир антиохијски губи- 
тељ, и Јован Трибоги што се за сујет- 
не потрудио, који су се одрекли оп- 
ште тајне спасења. Многе, дакле, 
(ствари) написаше против богонада- 
хнутог учења шест стотина и триде- 
сет отаца у Халкидону. Погубљени- 
ма у пагубној њиховој јереси многе 
саблазни положише близу пута [и]2, 
учећн пак о делимичности сушта- 
ства, мешају тајну свесмотрења3.
4. Нетљеночајатељи,А који су од Ју- 
лијана Акарнасејског и Гајана Алек- 
сандријског; који су и звани Г'аја-

4 ^'(λ Ιλ ε η  ти (н и )|Д!1е конј. према РСМи гр. ούαλενπνιανοϋ I 6 ум. с е . треба си, као у Р С М; гр. 
ουτοι i 6 ум. aw g k e. v гр. προσπάθεια I 8 иувркжЕии. καύαιρεύέντες I 9 κγτιιγοΒΒΐχι» Ρ Μ. 
κΐί τογχοιτΙίχΒ С. гр. εΰτυχοΰς I 10-11’τ 'µ αµ ιι. µυρίας I 17 соуринк С Μ, ι;ρ, συρος I 18-19 
(цв-Бсткннци. βεβαιωται 121 три|в(о)гм, τριϋέίτής 122-23 ^’τ(0Λ\ΕψογψΕ c e] κντ(Β)Λ\εΐ|ΐοχτ c e Ρ Μ. 
ιΡ· αρνουµενοι I 25IUECTHCKTB и тридЕСЕти] . s. свти .λ . Ρ Μ; rp. χλ I 27 ιιχκ крЕСИ. у гр. σεαυτών 

! 27-28 βλ ιι'^β ιιογτιι. ν ι ρ_. τρύβου I 28 по чес ти , y Patm. 2(15. AL ΒΌ3, V 720 µικρας. a y V 
2184 аллц και µερικής, y V 2198 ού µην άλλα και µερικής I 29-30 всЕСлхотрЕншд. y гр. οικονοµίας I 
31 ум. .a., y rp πδ' I liETA-fcn’no4dtATErtn. Αϋύαρτοοοκητάι I иж е] иж е ii Ρ M; гр. нема και I 32 
дкдр h ac  кискдго] ΑΚΑρΑίιΐικκΑΓΟ Р; v rp. άλικαρνασέως ί γαιιιαη α . γάίανοΰ
' Β напредстр.323.нап. 1.
‘ µι] додато према rn. - καί.
’ ly ce текст o ЕГитиијцима завршава и y Palm. 205, AL Β 93, V 720, али y V 2184 (л. 272β). V 
2198 (л. 935β) следи неколико редака: ,,ών διαλαβεϊν... παραΰήσοµαΓ. после чега следе други 
списи (в. V 2184, л. 272β-274β: V 2198, л. 935β-943α).
Јеретици Нешљеночајашељи добили су назив по учењу о томе да је Христово тело 

нетрулежно од самог настанка.
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λ )ε |λ \ΙΙΙ1. BB fideli о г бо ΙΙΗΐχΚ. ΚΒ СЕКИ- 

ρΟΒ'Ιί lEpECII C1IOCEI|IE СЕ. Вк СЕЛГ ЖЕ рА'4Л1|- 

3 ЧНИ ωγψΕ. 1ЕЖЕ ШВ'кмк OVEO рД'4ЛИЧ111Е w

СМЕДИНЕНИИ [χ(ρΐ1)Ε(τ)θγ]' Л\Н’ктИ Гл(дГ0- 

л)|01|П1Л\1». СИЛ\ ж е ιιε τ λ Ίιιιή ο w t (b) с а- 

6 л\ого сЕ'4ДА111пд т'кло г (о )с (п о дк)н е исио-

В'кдА1О1|ЈЕЛМ1. и стр(д)сти OVEO пр-ктрн- 

ггкти г(о)с(по)д<М'· ИСПОК^ДА^ТВ. длнч’- 

9 ΒΟγ ρεκογ И ЖЕЖДОу И троудв. ΙΙΕ Т"кл\-

ЖЕ ШВрД'4ОЛ\к 1ДК0ЖЕ II Л\В1 CIIIA тол\оу 
прктрнгткти. ΙΙΑΛΙ БО НОуЖДЕК» ист(в)- 

12 СТВВНОК» χ(ρΐΐ)θ(τ)θγ ЖЕ ΒΟΛΕΙΟ СИГА ript- 

тригкти гл(дгол)к>т|1. И 1£Ст(к)сТВНИК1Л\К 

ΙζΑΚΟΗΟΛΜι NE рАБОТАТИ.

15 .Е. ИЕрД^МНИЦИ. ИЖЕ И -е-ЕЛХПСТШДНЕ 
Гл(лГОл)|ОТБ СЕ. ИЖЕ НЕ2 ρΑ^ΟγΛΧ'ΕτΜ НЕ“ 

Ч11СТ'НО ΙΚΠΟβ^ΑΑΙΟψΕ χ(ριιΗτ)ογ д(в)н е

18 ΟΟγΑ'ΙΙΑΓΟ. II ОуЖАСНО^ТИ СЕ ΙΕΛ\θγ НАПН" 
СА1ОЦЈЕ. СЕ ЖЕ Wt (0 ЧЕСТИ ^ШДОСИШНБ 

СОуТБ. -e-EAMICTHH БО ИЖЕ БВ1с(т0 ИрЕСИ

21 Ιΐχβ ΙΙΑΜΕΛ’ΝΙΙΚΚ 1ЕДИНО W χ(ρΐΐ)ί(τ)4 СЛО~ 

ЖЕНО 1ЕСт(к)сТБО || ИСПОВ^ДАШЕ.

.2. Вдрсдно^фитЕ. ИЖЕ и л\(о^)ч(е)н(и)- 

24 ЦИ Гл(аГОл)|0ТБ СЕ. СИ11 1ЕДИ11ОЛ\О\'ДрБНН

CL· ΓΑΙ1ΙΑΗΒΙ. И •0’ЕМДОСИ1ДН11|. ИЛ\'кк>Т’ ЖЕ 

II БОЛЕ. Λνογογκογ Пр^ДЛАГДКЈТВ' НА СЛО\— 
27 ЖБ-к. w t (0 AiiwcKopA рЕКшЕ приноснлгк

БВ1ВШИИ. II КОНЦЕЛ\В ПрКСТА ПрИКАСДК>"
ЦЈЕ СЕ ВВКО^ШАК>ТВ Wt (0 ΛΧΟγΚΚΒΙ. И СЕ 

30 BL· ТДННК лгксто ΙΐρΐΙΕΛ\ΛΚ»ΤΕ.4 ΠΟΕΚΟγρω

Wt (eu)h C>YAE NE ΤΒΟρεψΕ. WCTABABUJE бо  

1ДК0ЖЕ РЕч(е)|10 EUIc (t h ) AHWCKOpOBO WE‘- 

33 ψειιιιιε. пр-кдлдгдк>тБ Λ\ογογκογ донвд^- 

ιιιιίϊιιι. У свему друго.м сс. дакле, на- 
слрам Севирове јереси подударају. a у 
овоме су различни: јсднима је разли- 
ка. даклс, то што счатрају да о сједи- 
њсњу [Христај1 (треба) говорити: дру- 
гима. пак. то што исповедају да је ί  с ло  

Господн.е од са.мог саздања нетруле- 
жно. Исповедају. наравно. и да јс Го- 
спод претрпео страдања. хоћу да ка- 
же.м - глад и жеђ и труд. не на исги на- 
чин како то и ми претрппмо. јер нама 
је по природној нужди дато. а Христу 
по вољи да то претрпи: говоре. и не 
радитп по природним законима.
5. Неразумници, који се и Темистија- 
ни зову; који не2 разумеју, безбожно 
исповедајући судњи дан Христов. при- 
писавши Му Η да се ужаснуо (тј. упла- 
шио). Ови су пак од раскола Теодоси- 
јана. јер Темистије, који је био наче- 
лник њихове јереси. једну сложену 
природу о Христу „споведаше.
6. ВарсануфшТш. који се и Бршиња- 
вци зову. Ови су једномишљеници са 
Гајани(ти)ма и Теодосијанима. а 
имају и вишс: брашно предлажу ' на 
служби, које је. тобоже. од стране 
Диоскора било приношено. и крајем 
прста дотичући се једу брашно, и то 
уместо тајне прихватају4, уопште не 
правећи чоскуре (тј. просфоре). јер 
оставише. како би речено, Диоско- 
рово причешће. Предлажу брашно

2-3 кк с ел\’ ЖЕ рдгличнн соуци нема rp. I 3-4 ум. о а '<личн к . διαφορά како ie y Palm. 205. V 720. V 2184. 
y AL В 93. V 2198 грешком διαφθορά 14-5 γλ (αγο λ )κ ·ι|ιιιλ \κ . y V 720. V 2184 Aryciv. a s Palm. 205. AL B 93 
λέγων 15 ιιε τ λ ιγΚιιΊιο ] ιιε τ λ Ίιιιιικ  C. y rp. άφϋαρτον i 6-7 испов кддкирнли» P \1. y rp. πρεσΒί’ύι-ιν 8 r(o;- 
cfno/AMf нема Ρ I ικ πο βΪ(αα)№ΤΕ конј. према 1’ C M. rp. όµολονυϋσιν 9-10 т-кмждЕ Ρ Μ 10-11 ум. u- 
ко ж е ii л\Е1 c h ia TOrtiM.'. y rp. ήµΐν I CIIIATH Л\О\'(!) Ρ I 12-13 прктркпкти США ИНВ. Ρ Μ 1 15 VM. .E .. y rp. 
πε' I ИЕрА'<01'л\ници. Άγνώήται I 15-16 ιι -mau ic t h iah e... иж е h e нема Μ 17 ικιιοκкдлкчрЕ. \ rp. καταγ- 
γέλλοντες I 19 ум. с е треба си као v P C M n rp. ouroi I w t (e) чес ти . άπύ σχίσµατος 1 20 <имнстии. Οεµι- 
στιο^ (и υεµέστιος) y AL Β 93. V 7ζ(). V 1184. V 1198. a v Palm. 205 грешком θεµέλιος 21 ιιχκ] κ γο  Ρ. y rp. 
αύτων 123 ум. .s.. y rp. ite' i ВлрсАноуфнтЕ. Βαρσανουφηται: и нема C. rp. има - και л\(о \;)ч\е)н\н )цн . σε- 
µιδαλήται I 26 лкогкоу Ρ C Μ. rp. σεµίοαλην I 27 приноснм^н Ρ_Μ I 30 прскоури Ρ С Μ 33 моккоу Ρ С Μ 
Д(р,,М’г)С)'(4 додато према AL Β 93. V 720 (χυ = χ<ριστο>ϋ). што Palm. 205. V 2184. V 2198 немају.

2 ГТпсар Μ нема речи: ιι -ο ε λ ιιιο τ ιιιλ ιιε  γλ(αγ$λ)»τ ε с е иж е h e. a на доњој oe.uiiiii исписао je: Citi κι> 
ΐΓΖβΟΑ'έ οκρΙιτοχοΛίΐι τ άκ ο  (Превод: ..Ове у 1пводу нађосмо тако").
·’ Г.1. ιιρ^ΑΛΛΑΓΑίοτκ односп се на ициурГиЈску радн>у зв. пр-кдложЕНИк ripcg.io.wibe (rp. ζτροΟεσις. 
односно προσκοµιδή) паи приношен-е. што очначава радњу Сфипрелшња п ш/./аГи/би ни ^рГивеник 
часних дапова за свету ЈЈшиургију.
4 Ту je y V 2184 крај текста о Варсануфишими. 325



ЖЕ ρΑϊζΙιΕΛΧΑΕΤΕ CE 110 ЛХДЛОу. II CE ΙΙΛΜι 
lili WEl|IEHIIIA AvIiCTO BliAvkfllAIETb CE.

3 .·<. ПрОСНТЕЛИ. ИЖЕ II pAEH Гл(дГОл)к»ТК

CE. ИЖЕ КК^ДриЖННЦН C^GO CMfTk II MHH~ 
CII. BK HHOAX ЖЕ Bl» BCEA\b lipAB0B'kpIII1

6 Εθγΐ|ΙΕ. СВВИрДКЧ|1Е ЖЕ CE ΚΟγΠΙΙΟ Cb ЖЕ- 
IIAAMI Чр'110р1ЦНЦАЛ\И| Bb A\A(llA)cThipilXb. 

nkCHH б(о Гф)вН HplIHOCETb Cb ЛНКОВАНИ-

9 IEA\h ц-ккмлхв II ПЛЕСА | Hllf£A\b. ПОДрД- 

ЖАКЧ|1Е 1АК0ЖЕ СЕ ρΕψΙΙ ЛИКА WHOrO ИЖЕ 
Iipif Л\ОСЕИ СВСТДВЛВШДГО CE W ПОГШБ^ЛИ 

12 JErynT kllh. БМВШИИ Bb 4pbA\H’kA\b лхори.

.И. РД’4С>ХЛ\0Б0р’ЦИ. ИЖЕ BCAKOAVOIf рд- 
5£θγΛ\θγ Kp(b)cTHIAIIbCTBA ΙίρΟΤΙΙΒΕψΕ CE.

15 вкн ег дд г ла(г о ла)ти HA\b гдко и^овн- 

лчгки ц-кчто ТВОрЕТК иж е рд^оулш 
Ц-кКБПЕ 1ЦИСКАК>фЕ Bb б(о )ж (к)с ТВБНШХК

18 ΙΙΙΚΛΙΠίχΕ. НИЧТОЖЕ 60 НЕ ΙΙψΕΤΒ б(о г)б 

WT<b) Kp(b)cTHtAHb. Hb TbKA\0 A^lAb 

ΑΟΕρΚίχΚ. Бл(д)гО О^БО lECTb ПДЧЕ Bb ПрО“

21 стотк IldlKblHMb ХОДИТИ. и πο βε λ^ηη ια 

рА’4оул\НАГО д-кмпига н е и с пмто вати .

.❖. Сл(к)нЦОХи'БрДЦЈДТЕАИ.2 ИЖЕ Гл(д~
24 Г0л)еА\А1А Сл(к)нЦЕи’БрА1|Ш0ЦШД EblAlilA. 

CHAXb Cb Сл(к)нЧ11к1Л\И ξΑρΑΛΜΙ Пр^НОСИ" 

ти с е г л(дг о л)к >тб . силох ιι^κογιο б(о )-

27 ж(к)сТВкНОу1О илгкти ТДК0ВД1Д пр^но- 

ШЕНИГД СкД-квДКЈЦЈОХ Вк ΙΙΙΐχΕ. II ΙΑΚΟ СЕГО 

рлди чистити cum χοτΕψε. н е pA^oifwk- 

л>« 30 10Ц1Е || ЛгксЕЧНАГО ПОДВИЖЕНИ1А ιιχκ 
кст(к)ствол\к ц-ккдко Бк1ВАК>ЦЈА.

.7. МркТВОДОХШНИИ. ИЖЕ чло в^ч к-
33 СКОучО д(еу)шмр ВБВОДЕЦЈЕ П0Д<о )б11ОХ

дотле док се безмало ие потроши. И 
то се њима уместо причешћа сматра. 
7. Проситељи, који сс и СлуГе нази- 
вају; који су, дакле. уздржннцн и мо- 
наси. У свему пак другом су правовс- 
рни. А сакупљају се заједно са жсна- 
ма црноризицама1 у мапастирпма. 
Песме Богу приносе са неким лико- 
вањем и плесањем, подражавајући. 
тако рећи, онај хор што се при Мој- 
сију састао за погибељ Египћана, ко- 
ја се догодила у Црвеном мору.
8. Разумоборци, који се сваком разу- 
му (тј. знању) хришћанства противе. 
Када им се каже да нешто сувишно 
творе; да су они који нека умовања 
изискују у Божаственим Писмима, 
јер Бог ништа не иште од хришћана, 
него само добра дела. Добро је, да- 
кле, већма ходити у некој простоти и 
не испитивати догме сазнајног дела.

9. Сунцообраћеници2, који (посма- 
трајући), звана сунцеокретна биља 
што се сунчаним зрацима преносе (тј. 
окре/ју), говоре да ће силу неку бо- 
жаствену имати таква преношења 
која се у њима збивају, те хоће ове 
(тј. зраке Сунца) да поштују, не схва- 
тајући њихово месечно кретање, које 
помоћу природе некако бива.
10. Мртводушни, који, уводећи чове- 
чју душу сличном животињским ду-

1 рд^ЕмлЕТБ «] рд'4лилкт c e Р С М, у гр. δαπανηΰείη I 2 βηα\4ιιιλ κ τ 1ι с е] в^л\ кшдкт c e Μ I 3 
ум. у гр. πζ' ί ПроситЕли, Ήικέται I рдви] и рдви Μ 13-4 иж е... с е нема rp. I γλ(αγο α)ι0τ β c e] 
ндрицд|от' c e С I 5 ж е нема С I 7 чр'нор1цицдми. гр. άσκητρίαις I л\д(нд)стшрих конј. према Р Μ I 
Λ\0ΕΤΒΐριιχκ(!) С i 8-9 cb AiiKOBAiiiiKA\b. гр. µετά χορείας I 10 ликд. χορόν I 11 лчо с еи ] л\оис ки P C 
M. y Palm. 205. ALB 93. V 720 µωϋσέωε. a y ЛС 42, V 2184 µωσέως. V 2198 µωσιέως I 12 MphAMi-k 
M ! 13 ум. ,н., y rp. πη' I Рд-<оул\овор ци. Γνωσίµαχοι I 14 хр(и)стшаикствд C I 17 н'ккок C I 
κχικκογιοψΕ C I 19 хр(и)стшд|љ C. y rp. χριστιανού (једн.) I 21 ιιο βε λ4ιιιιια (мн.), y гр. δόγµα (једн.) I 
23 ум. rp. πϊ)' I 25 '4дрдл\и нема Μ 125-26 пр-кносити c e. у гр. συµπεριφεροµένας 126 ιιίικοιο 
P C', 29 рдди нема C I чистити. τιµάν I 32 у.м. .Т .. у гр. ς ' I AAphTBOAOViiJiiiiH, Θνητοψυχήται I 33 
вк ко дец ј е . είσάγοντες
■ Црноризице су жене мовахиње које носс црну рпзу - одећу.
- Сунцообраћенчци (Ήλιοτροπήται) су јеретици који се попут сунцокрета окрећу Супцу. 
односно сунчешш .зрацима. Оно оу у сложеници Сл(0ицоуи.'[;рЛ1|1атЕли је везник који ce у 
прсносу на савремени српски језик изговара као <>. Тако је од '4ΑΚθΐιογογ4ΐιτΕΛΒ постало 
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IlhlTII СКОТкСКМИЛЛк д(м[)шАМк. H Ck 

Т’клЕСЕЛ5к γλ(λ γο λ)ιο ι|ιε ιιοπιπιιοιριι ј еи . 

,Д1. НеПОКЛА111Д1О1|ЈЕИ колкноу. ИЖЕ Вк 

вслко кр'кл\е длолитвк ιιχΒ ιιε χοτεψε 

ПОКЛДШДТИ KOA-iillh. Ilk СТО1Е1ЦЕ присно 
А\Ол(и)тВк1 'ГВОрЕТк.

,ιΓι. Б(о)говткд'ци иж е и хоулници ндри- 

ЦД1ОТк СЕ. ИЖЕ В Η^ΚΚίχΚ ΟΛΟΒΕΕ'ΙΐχΚ И 
Λ'ΙΐΙΑΙΙΙΙΙΐχΒ вл(д)д(ш)км НДШЕГО б(о г )д . 

приложЕНА1Д к пЕл\оу с (ве)тдг д лицд и  

Б(о)ж(к)сТВкНД1А ПИСДНИГД. ΠΟΚΟγίΙΙΑΙΟψΕ 

СЕ ПрИСНО оув-ћд-ктн. Дрк'4И IliiUHH χογΛ- 

НИЦИ СОуЦЈЕ.
.ΙΊ. Хр11СТОрД'4Др-кшИТЕЛИ. ИЖЕ гл(дго- 

л)|ОТк г(оспод)д НДШЕГО к(о^сд) х(ри)- 

с(тд) 110 ЕКСКр(к)с(Е)нИИ ИЖЕ Wt (k ) 

ΛίρΒΤΒΒΙΙΐχΒ. Скд(о\()ш11НО1Е Т’кло ΙΕΓΟ 

ХУСТДБЛкШД НЛ ^Ел\(к}ли И НДГОЛ\к б(о )~ 

ж(к)ствол\к вкшкдкшд нд н(е)б(е)с д .

.Д1. 6^к1К0Л\0уДрКЦИ. ИЖЕ ШБк1ЧД1ЕЛ\к 
Ш^к1ЧкСКк1ЛЛк ПОСЛ'кдОХ10Ц1Е. I ПО 11ΙΙ0Λ\0γ 
ЖЕ Кр(к)сТИ1ДНИ ΕΟγψΕ. ИЖЕ ВБВОДЕТБ 

рОЖДЕНШЕ II ΠΟΛΟγΜΛΙΙ [ll]1 ЧЕСТк. ВСЕ ЖЕ 

ХВ'к’4ДО^ДКОШ!1Е И ^В^ДОЧКТШЕ npillE- 

ΛΙΛΙΟψΕ. H Кк BCAKOMOlf ВЛкШкСТВОу II 

ПТИ1|ЈЕЛ\0у ΕΛΚχΕΟΒΑΙΠΙΙΟ. II ΙζΙΙΑΛ\ΕΗΙΙΙ£Λ\Β 
II ДИЕЕ2 Ск СЛХОТрЕШИЕЛХК. II ШБА1АНИ1ЕЛ\к. 

И CIIAlk ПОд(о)вНк1ИЛ\к II ΑροχΓΕΙΛΜι БЛС- 

HEMI1 НЕЧНСТИВМХк II ПрОЧИЛ\к WBkl4AI£A\k 
ПОГДНкСКк1Л\к ПрИАЕЖЕЏЕ. II ПрАзд(к)1111Кк1 

Н'кккПЕ lEAHHkCKkllE 4Τ0γψΕ. II д(к)ни 

κογπκο И Λ\(ε)ο(^)ι4Ε И Вр'клШ|Д1Д [и]’ 

Л'ктд рДШИрД1ОЏЕ.

шама. говоре да he и она са телом нс- 
стати.
11. КоленонеиоклањајуБи. који у сва- 
ко времс њихове молитвс нећс да 
клече, већ увек стојећи врше моли- 
тве.
12. БоГозналци. који се и Ху.шиин 
називају; који. у неки.м речима и де- 
лима Владике нашег Бога света лпца 
и Божаствена Гтсма која Ње.му при- 
падају, покушавајући присно сазна- 
ти. постају неки дрски хулници.

13. Христораздреиштељи. који за 
Господа нашег Исуса Христа говоре 
да јс по васкрсењу из мртвих оставио 
Његово садушно тело на Зс м .би . а 
нагим божаством усходио на Небеса.

14. Незнабожачкомисле^ш. који следе 
незнабожачким обичајима. По оста- 
лом су хришћани. Уводерођење (у сми- 
слу рожденика) и случајност [и]! суд- 
бину: прихватају свако пак звездозако- 
ње и звездочитање; и (приклањају се) 
сваком бајању и врачању по птицама. и 
знамењу (тј. претсказању). и чудови- 
шним2 провпђењи.ма и опчаравањима. 
И овим п другим сличним баснама не- 
частпвих, и осталим паганским обича- 
јима се приклонише; и неке јелинске 
празнике поштују: и дане. заједно и ме- 
сеце п времена [и]Ј године проширују.

3 ум. .ii., у гр. ςα' I Ηε ιιο κ λ λ η ιλ κ >ψε ιι κοΛ^ιιογ. Άγυνικληται 1 6 л\(о)л(и)тксу Ρ , ум. .βι.. υ гр. 
ςβ' I Б(о)гов'кд’ци] Бл(д)г0В'кдниц|1 Ρ. у гр. Θεοκαταγνίοσται 112 присно нема гр. дрк'<и и кции] 
дрм;и (гкции иРСМ.угр.τολµηροίτινεςκαι114ум.п..ντρ.ςγ' ίХристорд^р^шитЕли] Хрис- 
торд^роушитЕли (!) Р. у гр. Χριστόλυται I 17 ε κ λ (ο \·)ιιιβικ >κ > Μ. το έµψυχον 20 ум. ..ΰ··} ιρ· ςδ 
6χιιι;οΛ\ογΑρΒµιι. Έύνόφρονες I 23 рожЕНИК C. y rp. γέννησιν I ж е] бо  Ρ 23-24 'χΒ к^до^дконнк. 
αστρονοµίαν I 24 ^в к^дочвтик. αστρολογίαν I 25-26 ιιΤΗψΕΛίοχ БАкуБокдник', у гр. ύρνηΟο- 
σκοπίαν 126 иза ^ндлх ен и клх б. у гр. следи καί αποτροπιασµοί; καί κληδονισµοΐς: 27 днбе ] днкно 
Ρ Μ I с б нема Ρ I диве с б сл\отрЕннкл\. у гр. τερατοσκοπίαις I 32 А\(Е)с(-к)цн Ρ М ' 32-33 вр кллЕ- 
ιιλ ια] вр'кл\снд ii Р С Μ 133 ум. рдширдкчрЕ. у гр. παρατηρούµενοι
1 [и] додато према гр. - καί.
2 Οό.Ίΐικ диве ствара недоумицу. Можда ум. дн ке треба дивн (гр. τέρας), или мн. днви као што 
је у примеру дивм творити (гр. τερατοσκοπεϊν).
’ [и] додато према Р С М п гр. - καί.
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.EI. ЛОНДТИМНЕ. WT(h) ДОНАТА Η'ΙίΚΟΙΕΓΟ 

ВК дфрНКИН НДЧКНШЕ lEpECK. Пр^ДАВШД- 

3 ГО НЛ\К KOCTI» Η^κογίο. ДА ДрКЖЕЦЈЕ кк

ρογκΑχΒ εκοιιχι» c iiio  ιιρκιιοίΕ ц1;лоук>тк.
и тогдд прнношЕнни с (ве)тмн в прнчЕ- 

6 СТЕТВ СЕ. ИГДД А1|ЈЕ χΟΤΕΤΚ ТДКОВАГД 

приносити.
.21. С*)БК1ЧД1€Л\К  ПрктМКДТЕЛН. ИЖЕ вв 

9 u'Bhi4niiAMi сир-кчк вв Д'ктЕл’н1;л\к iip-k-

ΤΚΙΚΑΙΟψΕ CE. |||Ι llklCAIA ОГБО ПОВЕЛ’к- 

НИ1Д ΠΟχΒΑΛΗΑ ИЛ\к СОуЦЈА WKAEBE- 
12 ТД»ЦЈЕ. Н-ккД1Д ЖЕ порочнд СОуЦЈД IAKO

Бл(д)гА Ι1Ο4ΗΤΑΙΟψΕ.

.'41. ЛкЖЕСКД^ДТЕЛИ. ИЖЕ Ο’ΙίΚΜΙΕ ГЛАВБ1 
15 в(0)ж(в)сТВ111Љ1\'|1 ПИСДНИИ ΒΕΤ'χΑΓΟ ЖЕ

II н о баг о  ^дв ктд ЛкЖНО СКА^АЈОЏЕ. И Kb 

CBOKMOlf ДОЛМ»1ШЛЕНИ1О США ΟγχίΙψρΛΚ»- 
18 ψΕ. БЕСТО^ДНО ЖЕ ПДЧЕ ЛМ1ОЖИЦЕ1О И'4Бк-

СТ1Њ1Л\К II НЕНОрОЧ11к1Л\К СКД'4ДНИ1ЕЛ\Б 
ПрОТИВЕТК c e. w t (b) н ев^ж дкс тва нНк- 

21 ΚΟΙΕΓΟ II Wt (0 НЕрДСО\[ЖДЕНИ1Д СЕ СТрд-

ждоутн и о\‘тврвждд1отв ЖЕ w t (0 то - 

Л-к СЕБ-к II ΚΎΚΛΙΑ №рЕТИЧкСКА1А ПОВЕЛ-к-

24 НИМ НЕ СВ'кдО\'ЦЈЕ.

• И1. ЛДА\БЕТИ1АНЕ. иж е w t (b) ламбета  

нккО1ЕГО ТДКО 11АрИЦА1ЕЛ\А. ИЖЕ χΟΤΕ" 

27 ψιιιιχκ κογπιιο жити ιι вк ννΕΚψιιιιχκ жи-
ΤΙΙΙΐχΚ Пр^БМВАТИ. IlOBEA^BAIOTb КО" 

Л\оуждо КАКОВО А1|ЈЕ χΟψΕΤΚ И HCKOVf- 
30 СИТК ЖИТИ1Е ΤΑΚΟ ДА ЖИВЕТК И ВК НЖЕ

1ЦВОЛИТК WBpA’4b ДА ЦЈБЛ^ЧЕТК CE. I IIE
ПОд(о )бА1ЕТК БО р-кшЕ н ичто ж е ιιογ- 

33 ЖДЕК> творити Kp(b)cTHIAHOAV. IAKO ПИ~

15. Донатијани. Од неког Доната у 
Африци започеше јсрес, који им јс 
предао нску кост да, држећи у својим 
рукама, најпре целивају п тада да се 
причесте светињама ΰριιιιοιιιβιι,α. кад 
такве (тј. светиње приношеља) хоће 
приносити.
16. Кваритељи обичаја (односно мо- 
рала), који се у обичајном. то јест у 
делатном спотичу. Нека, дакле, по- 
хвална им учења клевећу. а пека која 
су порочна. као добра поштују.

П.Лажни казатељи, који неке главе 
Божаствених списа Старог и НовоГ 
завета лажно казују (тј. приповеда- 
ју, тумаче). И те искривљујућп према 
свом домишљању. бестидно се про- 
тиве многоструко већма тачним и 
непорочним казивањима. Од неког 
незнања и од неразумеваља то трпе 
(тј. од тога страдају); и од тада себе 
утврђују, и не поимајући нека јерети- 
чка учења.
18. Ламбетијани, који су од неког Лам- 
бета тако названи; који хоће скупа да 
живе и у опиппежићу да пребивају. 
Сваком дозвољавају да живи тако ка- 
ко хоће и (како) искуси живот: и да се 
облачи у одећу какву изволи (тј. ода- 
бере). Јер рекоше, хришћанима не 
приличи да ишта творе по нужди, по- 
што је написано: „Воллзо hy жртво-

·*'··  У ΓΡ· ςε । Дондтиине. Δονατικοι I до н ата . δονάτου I 3 ιΗϊκ ο ιο  Μ I 5 πριιιιοωΕίιιιίΑ 
c (k e)t miiL·. προσφοράς των αγιασµάτων I 8 ум. .si., у гр. ςς' I Обшчакмк пр^тикдтЕлн, у ЛС 42, 
AL В 93. V 720, V 2198 ΉΟικοπροσκόπται. у V 2184 Ήύιπροσκόπται, a у Palm. 205 ΊΟικο- 
προσκόπτεται 10 ιιΙκο ια 1’ I 14 ум. .ф., y rp. ςζ' I Лкж ес кд^дтели . Παρερµηνευτώ I 17 
Д0л\б1шле11И1о ] 11Едол\К1имЕни1о М, у гр. σκοπόν I 21-22 стрдждоу Р С М, у гр. πάσχοντες I 22 н 
не.ма Р С М. гр. ; ж е] с е грешка писара Μ I 23-24 ιιο βε λ4;ιιµ ιλ крЕтичаскд|д инв. Р Μ I 25 ум. .т., 
у гр. ςη i Лдл\бети 1дн е . Λαµπετιανοι I лдлхбетд , y Patm. 205, V 2184 λαµπετέου. y V 720 λαµπέτου. 
y V 2198 λαµπετίου I 27-28 κκ ωκΒίµιιιιχκ житингћ. ’εν κοινοβίοις I 32 н ичто ж е] н ичес о ж е Μ, гр. 
ούδέν
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I

cano iec t i» βο λ ε ιο пожро^ тЕБ'к. и пдкм 

βο λ ε ιο aio ie io  iic iio bIav CE 1ЕЛ\ОГ. iio be- 
3 Λ'ΙίΒΑΙΟΊ" ЖЕ ΙΑΚΟ pliUJE ΙΐΊπΐΗΙΙ И 1ЕС'г(к)*  

CTBMIhlAMi СТр(д)сТЕЛ\к ЛгксТД ДД1ДТ1 и 

IIE ПрОТИЕИТИ СЕ ИМк. 1ДКО 1ЕСт(к)сТЕО^ 

6 ТДКО ПрОСЕЦЈОу. и дроугдгд н1;КД1Д при- 

БАИЖНД НДрИЦД1ЕЛ\к1Л\к. дрН1ДНОМћ Гл(д- 

!’Oa)|OTL· СЕ ΛνΟγΛρίΚΤΕΟγίΟψΕ.

9 Сии lEpEcu до л-ктв ирдклим1 ц(-к)с(д)- 

рд. w t (e) ирдклигд ЖЕ н до н(м)шд сии 

ВК^ДрДСТОШЕ.2

12 .·$!. бдИПОВОЛкНИЦИ. НЖЕ UTl/b) ДЛЕ" 

§ДНДркСКДГО К^рд НДЧЕЛО ПрИКМШЕ Wt (0 

с(Е)рЕГШД ЖЕ КОСТДНТИШД ГрДДД ПДТрИ"

15 1Др\'Д ОуТВрКЖДЕНИ Бк1В'ШЕ. СИ ДВ'к ОуБО 
[ΕΕτ (β)οΤΒΪ W х(ри)с(т)'ћ ИСП0в1дД1ОТБ 

II 1ЕДИ1Њ СВСТДВк. )ЕДИНО\( ЖЕ ΒΟΛΙΟ И 
18 1ЕД1П1О Д'к|1СТВО ПОЕЕЛ'квД1ОТк. \УТ<к)к- 

ΛΧΛΙΟψΕ сил\в 1Ест(к)ствоу двоицо^. и 

Д11ОЛИ11ДрИ1ЕВ111ИЛ\к ΠΟΒΕΛ^ΙΙΙΙΙΕΛ\Κ ||кр'к- 
21 п'ко п о д(о )бец ј е c e.

• К. СЕБЕ11р'ктВ1КД1ОЦЈЕИ.3 ПО BCEAXOy ΟγΒΟ 

прдвов-крни ωγψΕ. БЕСТОУ^ДНО ЖЕ WT(b) 

24 СБОрНВПЕ Цр(к)к(к)вЕ И Шт(к) кУБкЦЈЕНШД 

Шт(ки)ноуДк СЕБЕ BIIHOIO Х«ДО1О WT^h)" 

скцД1ОЦЈЕ. ΙίρΑΒΗΑΗΜχΒ ЖЕ ^ДКОНк ΛΜΙΕψΕ 
27 СЕ Bh^lICKAlOipE. НИ 1Еп(и)с(кОу)пИ ЖЕ НИ 

л 1о дел\к ж е Ц1т(ки)ноудк стдр-кшинк- 

ΕΤΒΟγίΟψΕ. Ilh нкции НЕВ^ЖДкНИ СОуЦЈЕ 

30 1ДКО СТДДД ПДСО^ЦЈЕ CE. WSA4E ТИИ Πρ4~

TLIKAlOTh CE W НИХ‘ЖЕ ΙΐρΙπίψΑΙΟΤ*  CE. 

ЖИВОХТк ЖЕ Ск ЖЕНДАЛИ ΙΛΒ^ И НДЛОЖ" 

33 НИЦЕ ВкВОДЕТк. ПрОДД1ДН1ПЕЛ\’ ЖЕ II коу- 

вати Теби: и опст - мојом во .бо м  hy се 
исповедити Њему“*.  Дозвољавају пак. 
како неки рекоше. да и природиим 
страстима (треба) уступати места (тј. 
прихватати их) и не противити им се, 
пошто природа тако тражи. И друга 
нска (учења). приближна званим Ари- 
јинима. говорс .мудрујућн.
Ове јереси су до Година цара Иракли- 
ја\ а од Ираклија iuigo сада израапо- 
ше ове:2
19. Једновољници. који - примивши 
почетак од Кира Александријског, 
од Сергија. пак. патријарха констан- 
тиноградског бише утврђени. Ови. 
дакле. две природе и један састав у 
Христу исповедају: једну пак вољу и 
једно дејство уче. одбацујући тиме 
двојство природе. те се Аполинарије- 
вим учењима чврсто уподобише.

20. Самоспотичући2. По свему су. да- 
кле. правоверни. а себе су бестидно 
од Саборне цркве и од заједнице са- 
свим бедним изговором отцепили. 
Правилни (тј. канонски) закон тобо- 
же преиспитујући (сматрају да) ни 
епископи ни сав народ не могу старе- 
шинствовати. него неки који су неу- 
ки. као они што напасају стада. Ме- 
ђутим. ти се спотичу о оно за шта се 
препиру. Живе пак са женама отво- 
рено: и наложнице уводе. Продајом и

* Безуспешно сам трагао да пронађем где је то написано.
3-4 KCT(i»)cTBKHbiA\Kj k c t k c k i»h k ia\L· грешка писара С14 mIc t o  С М, гр. χώραν: 5-6 ико кст(к)ствл· 
τ λ κο ] ΙΑΚΟ кств тдко ii грешка писара С. гр. ώς της φύσεως ούτως' 9 Οιιιι] Ce Ρ Μ 9-10 iKt/clalpa] 
ц(д)рд Μ I 12 ум. у гр. ςΰ' I вдинонолћници. ΜονοΟελήται 1 13 кирд С. κύρου ; 14 с(б)ркгии конј. 
према М и гр. σεργίου I 15 о \'бо ακ Ί» ин в . Μ 1 сувс нема Р. гр. нма - piv 1S ιιο βε λ^βλ^τ β . 
δογµατίζουσιν 120 дполнндриквинм. άκολιναρίου I 22 ум. .к.. у гр. је под бр. р и ра (в. овде нап. 3): 
СЕВЕ11рктикдк>1|1Е11. Αύτοπροσκόπται I 26-27 ιιρΛκιΐάίικιχκ... в^нскд»ц1Е не.ма Р 2S кмтинеудк С 30 
|дко стддд пдсоуше с е нема гр. 131 притнкдкгт Μ 133 ввводЕТк. V 2184 συνάγουσν Palm. 205. AL В 93. 
V 720, V 2198 συνδιάγουσι I проддникм С Μ133-1 прдднннкм ж< и κ ο \·ιιλ ε ιιιικ λ\κ . у гр. πραγµατείες 
1 Византијски цар Иракдије (610-641) је у садејству цариградског патријарха Сергија 1 (610-638) 
наметнуо монофизнтску јерес. Монофизипш (Μονοφυσΐται) су у изворнма и научној литератури 
познати и као Једноиољници (ΜονοΟελήται). О овнма је реч у наставку под редним бр. .❖!.
2 Овај поднаслов имају V 2184, V 2198, a Palm. 205, AL В 93. V 720 немају.
3 О тим јеретицима на истом месту текст имају: V 2184. V 2198 под бр. р . док је у АС 42 (л. 324α. 
Palm. 205 (л. 256α), AL Η 93 (л. 255α), V 720 (л. 98α) ο њима рсч после списа о //.! ik ik .i/k ih c mh  
јереси. али под бр. ра'. ^29
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ПЛЕННКМк II ЛИ\'ОИЛ\кСТВОЛ\к. II Вк 1111“ 
li\‘k lipki;klBAIOI|IE ЖИтк|1СКк1\к ΒΕψΕξΚ 

БЕСЛОВЕСНО жњоутк. ТЛА дклОА\к рД7,~ 

Дро\'111ЛКЧ|1Е 1АКОЖЕ СЛОВОЛУк СкСТАВИТИ 
кркпетв c e. '4дкоис>пр'кст«\'тшц|| εογψε 
110 All(o)c(To)rthCKOA\OY WT(h)pE4EHHI0. 

CAOBOAV ЖЕ ΗΤΟγηΐΕ б(о г )д дклОАГ ЖЕ ΒΕ- 

ЧкСТВОу110Ц1Е. МННСИ II вк прнчвтк о^чи- 

IIIAIEAMI. ПОСЛ-кдоуЈОТК ЖЕ ПЛ\к 1ЕЛИЦ11 

ЖЕ соутк ОуЖАСА1ОЦЈЕ11 CE II Вк СВ01ЕИ 
простот к χοΛΕψειι. пнтол\ици ж е цр(к)- 

КОв(к)|1ИИ. Cb(e)l |1EHAIA 0\Ж0 П0ЧИТА10Т1» 

ПрАВНЛА. IlOBEAdiHHIA ЖЕ Вк ΙΙΙΐχΐι 1Еп(и)~ 

с(коу)пол\к и стдр^ишиндлхк цр(к)ко- 

в(к)|1к1А\к WCTABAIAIOTk. САЛ\И ЖЕ ПАЧЕ 

СкБЛ1ОДАК>Тк Д'клО. ПЛМ1ЖЕ αιχµ пр-кпо- 
4I1TAI0TL· Бл(а)г ОЧИ»ИИ.

.КА.1 GCTk ЖЕ И ДО н(ш)н1А ДркЖЕЦЈИИ 

Пр'клК1ЈЈΑΙΟψΙΙΙΑ Л1ОДИ СЛ0уЖ'БА ΙΒζΑΜΗΑΒ" 

ТкСКА рЕКШЕ вкрд СрАЦИНкСКА. Пр^Д’- 
ТЕЧА СОуЦЈИ АНТИх(ри)с(то)вБ. C^OAIITk 

ЖЕ \ит(к) ΙΙξΛΧΑΙΙΑΑ Wt (0 АГАрк! ρθ~ 

ЖДкШАГО СЕ АВрААЛ\Оу. Т'кл\ЖЕ АГАрАНЕ. 

II 1ЦЛ\АИЛНТЕ НАрНЦАЈОТк СЕ. САрАКИНИ 
ЖЕ СЕБЕ 11Др||ЦА10Тк. IAKO WT(k) САрфк! 

ТкЦЈЕ. ПОНЕЖЕ рЕЧ^Е) АГАрк Кк АНг (е)лО\( 

сдррд ТкЦЈОу Л\Е шт(к)парсти.’ Сии 

ОГБО ИДОЛОЛХк ||СЛО\'ЖИВШЕ И ПОКЛА- 

Н1АВШЕ СЕ ДкНПИЦИ ХиЦдк. II Афро- 

ДИТ’к.2 КЈЖЕ II ХАВАрк СЕОИЛ\к 1Е'4к1К0Л\к 

НАрЕКОШЕ. 1ЕЖЕ CKA^AIETk СЕ ВЕЛИКА1А. ДО 
Л^Тк ЖЕ ΟγΕΟ ΙΕρΑΚΛΙΙΙΑ Ц^^С^А^рД3 ΙΑβΙί 

НДОЛОЛХк СЛОуЖАХОХ. WT^k) Т0Г0ЖЕ

куповином и лакомством бавећи се, 
и у другим животним стварима бе- 
словесно живе. Делом рушс опо што 
рсчју настоје да саставе. Законопрс- 
ступници су по апостолској одлуци. 
Речју поштују Бога, а делом руже. 
Монахс и у свештенство уврштавају. 
Њима слсде и они који се ужасавају и 
у простоти својој ходе. А црквени 
питомци, дакле, поштују свештена 
правила. Одлуке пак у н>их остављају 
епископима и старешинама цркве- 
ним, а сами, већма чувају дело. У 
овима (тј. правилима) посебно по- 
штују блаГочиније.

21.1 Постоји пак и до сада служба из- 
маилћанска, односно вера срацинска, 
која држи и вара људе; која је прете- 
ча Антихриста. А потиче од Измаи- 
ла, рођеног Аврааму од Агаре. због 
чега се називају Агарани и Измаил- 
ћани. Себе пак називају Сарацинима, 
јер су од Сарре сујетне, будући да ре- 
че Агара анђелу: „Сарра мене 
сујетну отпусти“.*  Они. дакле идоли- 
ма служаху и поклањаху се звезди 
Даници и Афродити2, коју су својим 
језиком и Хавар назвали. што значи 
велика. До година, дакле, цара Ира- 
клија3 отворено идолима служаху. 
Од тога пак времена и до сада код

♦ В. 1. Мојс 16.1-16.
3 таа д-ћлолмЈ дд дкломн Р. гр. έκεϊναέρτψ 14 1лко ж е] 1дж е . гр. άπερ 18-9 ΒΕ^'ΜΚΟΤΒογιοψε Μ I 9-10 
клнци ж е] кли ж е . гр. όσοι τε I 11 питолњци Р М. гр. τρόφιµοι I 13 повЕл-knAia Р С М. у гр. συν- 
τείνοντα ι 15 п дче] o v bo  п дче С. у гр. µάλα! 17 бд(д)г о чиШ1К Р М, гр. δι’ εύταξίας I 18 ум. .кд., у гр. 
р (у V 2184. V 298 ρα') I 19-20 и^лкдилкткскд. ισµαηλιτών I 19 ιιρ4ΐΛΛΐ|ΐΛΐοιµΪΛ Μ I ум. сло\сж'вд, у гр. 
υρησκεία ; 20 рек ше в1:рд срдциннскд не.ма гр. 121 днтих(ри)с(то)вк. του αντίχριστου I 22 η ζµ αιιλ α , 
του ’ισµαήλ ί дгдри. της άγαρ 123 дгдр кпЕ С Μ 124 сдрдкинн. σαρακηνούς 125 сдр‘рк1. σάρρας I 28 идол- 
0Mb] wfAOAOMh (!) C 1 28-29 πο κ λο η ηβ'ιβε c e Μ I 29 дк|Гницн. τω έωσφόρω I 29-30 дфродитк. τή 
άφροδίτη ; 30 ^двдрк. χαβάρ ! 32 ονι;ο нема C I ирдклшд Μ 11дв’к. προφανώς I 33 тогого С г г о г о ж де Μ 
Текс1 који слсди је нз списа Светог Јована Дамаскина (+ 749/50) „Περί αιρέσεων..." (PG 94 

764-773).
Реч је о Афродити као плапети. а не о Афродити богиљи мора. која је. према грчкој мнтологнји 
изронила ич морске пене. Ова је. по Хомеру. кћи Зевса п Додоне. Поштована је по целој Јелади. 
’ В. напрсд стр. 329. нап. 1.
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ВрклХЕНЕ И ДО ll(bl)lllA Bb^pACTE Bb ΗΙΐχΐ» 

Λΐ«κιΐΗΐιρορ(ο)κι» именемб модл^дк.1 и- 

ЖЕ БЕскдОВАВЕ Cb 1ЕКрки. И Cb хр(и)- 

CTIitAllbl рЕКШЕ С ДрИДНИ. И С НЕСТОрц- 
lAIIbl. Шт(к) ВСОуДОу IIO4pbIIb 7,ЛД1А. 

WT<h) ΙΕΚρ-kli OVBO 1ЕДИНОНАЧЕЛШЕ. WT<b) 

ApillAllb ЖЕ СЛОВО И Α(θ\·)χΐι СТВОрЕНД 

шбд . w t (0 нЕсториЈднв ж е члов(-к)ко- 

СЛОЖЕНИ!Е.(!) И ПОЧВТВ ΒΕΤ’χΒΙ И HOBblH 

'4ДВ'кт11. ТДКОЖЕ И Cb ApillAIIHHOrtAb Ц-к- 

KblMb ΛΜΙΙΐχΟΛΜι БЕскдОВДВЕ. CBOIO CbC~ 

ТДВИ lEpECb. И ll^BiiTOMb 1АКОЖЕ ЛМгктИ 
Ι^Ο^ΓΟΒ^ρΐΙΙΑ (E^blKb срдцинсши при- 

c bo h bL·. с н(е)бес е wr(b) б(о г )а п ис дн и к 2 

CbHECEHO HA llb ПрОПОВ^ДАШЕ. KAIA ЖЕ 

СПИСАНИ1А Bb ΚΗΗΓΑχΚ ЕГО | IIA4pbTABb 

слгкхд достоинд в-кро^ iEA\b сииц-к 
пркддстж. Гл(аг о л)етв гединого б(о г )а  

твор'цд BbITH ВСЕЛХО^. НИ рОЖДЕИД ЖЕ. 
ни родившд. г л(дг о л)ет 11 х(ри)с(т)д сло- 

ВО BbITH в(о)жИ1Е II Α(θγ)χΒ ΙΕΓΟ. ство- 

рЕНД ЖЕ II рдвд. И IAKO WT^b) Л\(д)рИ1£ 

CECTpbl MOlickwBH И ApOHOBbl БЕгкмЕНЕ 

роди СЕ, СЛОВО БО рЕЧЕ б(о )ж Н1£ II д(оу)хв 

ВМШДЕ Bb л\(д)ри10 и родн 1с(о^с)д про- 

рокд СОуЦЈЛ II рДБД б(о )ж И1А. II IAKO ιπο- 

Д'ки БЕ^АКОНОЕАВШЕ ΒΕ£χθΤ^.1ΒΕ 1£ГО рд- 

СПЕТН. ИЛ\'ШЕ II рДСПЕШЕ CT^Hb ΙΕΓΟ САЛ\- 
ЖЕ x(pn)c(T)b НЕ pACilETb BbICTb НИ 0γΛ\- 

р-к. s(or)b 60 Bb^ETb ΙΕΓΟ К' СЕБ-к нд ιι(ε)- 

б(е)с д3 Bbiipocii ιε γο fi(or)b г л(аг о л)е . СЗ 

lc(oyc)E. Tbl ЛИ IECH pEKrtb c(bl)llb KC‘A\b 

б(о )ж И Ii s(or)b. II №τ(0ΒΕψΑ рЕЧЕ 

2 лнжиипрор(о)к, ψευδεπροφήτης I л\о ал\едк . µωάµεδ I 4 ρίκιιΐί нема rp. I 5 почркпе Р Μ о л;бо ] 
во С I кдино н ачелик . µοναρχίαν I 8 ж е нема С I 8-9 члов( к)кослоужЕН11К Р С 4α(ο )κ (·|;,ή 0λ \κ  
слоужЕник Μ I 9 нови н Βετχιιιι инв. Р Μ I 10 тако ж де Р Μ I 11 ΜΗΐιχοΜΚ нема Р. у АС 42, Patm. 
205 δήθεν µοναχώ I 13 г>(о)гов-кри1А] βλ(α)γο β1ριιια С М; у V 2198 ύεογνωσίεζς. a y AC 42. Patm. 
205, V 720, V 2184 Οεοσεβείας I срдцинсккш нема гр. 1 14 ιι 'ικ αη η κ . γραφή I 15 пропок^ддиЈЕ. у гр. 
διαθρυλεί Ι κ αια] κ ο ια Ρ I 16 ндчктдвв (!) СI 17 в-крс^· кл\к] в кроук нл\н Р. в-kpoy нмв С М. У гр. 
το σέβας αύτοΐς I 23 лхоискшки. µωυσέως I лроновк!, ααρών : βκΙµ ε η ε . άνευ σποράς 28 ηµ  ιυε. 
κρατησαντες I 31 ввпроситк Ρ I 33 \ντ(κ)κ’εψΛκκ Ρ Μ
1 Мухамедјс, пре.ма муслиманском предању, „последњи Аллахов посланик", роНсн иЈмеђу 570. 
и 580. године послс Христа, а умро 630. године.
2 Опдс сс под писанијем подрачумева књига Куран (Kur‘an).
’ Иза речи нд н (е)б(е)с а (εις τύν ουρανόν, једн.ј, у гр. следи: δια τύ φιλεϊν αύτύν. καϊ τούτο δέ )χ- 
γευ ότι τού Χριστού άνελΟοντος εις τόν ούρανύν, ιιιτ ο  Ρ Μ има: п о н кж е aio bamu j e (C: λ κ έ λ ια- 
niETb) кго ii c e ж е γλ (αγο )λ ε τ κ ιακ ο  х(ри)с(т)о[ ввшЕд(к)шл· h a h(e)b(e)c a (превод: „затошто 
га јс волео, па каже ово - да Христа узншавшег на небсса"). Превид писара 11 настао ie, 
очигледно, због тога што се н (е)б(е)с д двапут помнњу. 331

њих узрасте лажни пророк по имену 
Моамед' којије. разговарајући са Је- 
врејима и са хришћанима. односно са 
аријанима и са несторијанима. ода- 
свуд црпео зло: од Јевреја пак јеуно- 
начелсшво, а од аријана Реч и Дух - 
оба створена; од несторијана човеко- 
латрију. а поштује Стари и Нови зи- 
вет. Тако. разговарајући са неким 
аријанином монахо.м. састави своју 
јерес. И под изговором да се држи 
боговерја. присвојивши срацински 
народ. проповедаше да је Гшсаније- с 
неба од Бога на њега снесено. А спи- 
си какве је у његовим књигама испи- 
сао достојни су смеха. Веру је њима 
овако предао: Говори да је један Бог 
творац свега. који није ни рођен нити 
рађа: говорп да је Христос - Реч Бо- 
жја и Дух његов - створен и слуга. и 
да се бесемено роди од Марије. сестрс 
Мојсијеве и Аронове. Јер рече да Реч 
Божја и Дух уђе у Марију и роди 
Исуса који је пророк и слуга Божји. и 
да га Јудејци, безаконујући. хтедоше 
распети. И ухватпвши. распеше ње- 
гову сенку. а сам Христос - нити јс 
био распет нити је умро. јер га Бог 
узе к себи на небеса3. Запита га Бог. 
говорећи: ..О Исусе. ниси ли ти рекао 
- син сам Божјп и Бог"? Одговори 
Исус и рече „Милостив ми Господе
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|с(оус)к. л\(н)л(о)стивк л\и г(оспод)и 

ΛΑΟΙΙ ТМ B-fiCII 1ДКО IIE ρΕΚΟχ'Κ. НИЖЕ 

СТк1ЖД0\," СЕ БМТИ рАБк ТВОИ. Нк ЧЛО" 
в(к)цн пркстоупннци н апи с дше ιακ ο  

ρΕΚΟχΚ СЛОКО СЕ. И СкЛГАШЕ НА Л\Е II 
C«fTh ^АБЛОуЖДкНЈЕ. II ΐντ(0ΒΕΙ|1Α рЕ“ 

ч(е) ΙΕΛΙΟγ в(ог)к К^Д-к ΙΑΚΟ Thl IIE рЕЧЕ 

II СЛОВЕСЕ CETO. II ИНА ΛΜΙ0ΓΑ БАСНкН" 

СЛОВЕ Вк ТАКОВ"кл\к ПИСДНИИ ΕΛ\ΊΐχΑ до- 
СТОИНД. CHIE WT(b) б(о г )л CIIECEIIO HA Hh 

БЛЕДОСЛОВИТк. НАЛ\ ЖЕ Гл(дГОл)к>ЦЈЕЛ\К И 

КТО lECTk СВ^Д^ТЕЛБСТБМјЧЕ 1АК0 ПИСД- 

ННК ДДАк iec t k б(о г)к . или к т о  

Н’т(к) прор(о)кв ПрОрЕЧЕ IAKO TAKOBBIH 

BkCTAIIETk ПрОрОКВ. II ΙΙΕΑ00γΛ\1ίΙ0ψΕΛ\Β 

CE IIA\k. ΙΑΚΟ AVOCHII HA СННАИСцки 1'Op'k 

lip4iA ЛНЦЕЛ\к ΒΕ±χΚ Л1ОДИИ II Bh ШБЛД- 

Ifk II Bk UTIIH II Bh А\рДЦ*к  И Bh воури 

1АЕАВШОу CE б(о г )о \' ΠρίΙΙΕΤΚ ϊζΑΚΟΗΒ. И 

ιακ ο всн прор(о)ци Wt (l ) ЛХ0СЕ1Д И ПО" 

T0A\h НАЧКНШЕ W χ(ριι)ε (τ ο )βΊι пришк- 

ствии пропов^д-кшЕ. И 1ДКО б(о г )в  

х(ри)с(т)к II в(б)жИИ с(к|)нк. ВкПЛкТИТк 

СЕ ПрНШкДк II рАСПЕТк БО<ДЕТк OlfAXbph 
ЖЕ ВкСКр(к)сНЕТк. И ΙΑΚΟ Тк lECTk CO\f- 

ДИИ ЖИВкШЛХк II Л\ркТВк1Л\к. и гл(дго- 

л)к>ЦЈЕЛ\к HAAXh ΚΑΚΟ НЕ Пр1ДЕ ΤΑΚΟ ПрО~ 

р(о)кк ВАШк ИЦ-кл\к СВ-кд^ТЕЛкСТВОХ- 

К>ЦЈЕЛ\к W НЕЛ\к. Нк НИ ВАЛХк НЕ 11рИ~ 
ШкД'ШИИЛ\к ТК 1АКОЖЕ A\0CEWBI1 в(ог)к 

ДАСТк ΙζΑΚθ|ΐΙΚ ^рЕЦЈЕЛХк ВскмК Л1ОДЕЛ\к 

ΚΟγρεψΙΙ СЕ гор-к. И ΤΟΜΟχ iih c ah h ie ј еж е 
р ксТЕ ΤΑΚΟ ДАЛ' БИ. ДА И BklH И^В^ЦЈЕ-

мој. ти знаш да нс рекох: нити сс 
стидим бити слуга твој, него људи 
преступници написаше да рскох ту 
реч и слагаше против мене и у заблу- 
ди су“. Бог одговори и речс њему: 
„Знам да ти ниси изговорио те речп“. 
И многе друге (ствари) баснословећи 
у таквом писанију, достојне су смеха. 
Трабуња да је то од Бога на њега сне- 
сено. А кад ми кажемо - па ко је тај 
који сведочи да му је Бог дао писани- 
је; или. ко од пророка прорече да ће 
устати такав пророк? - остају у недоу- 
мици. Јер Мојсије на Синајској Гори, 
пред лицем свих људи, и у облаку и у 
огњу и у мраку и у бури, при јављању 
Бога, прими Закон. јер и сви проро- 
ци, од Мојсија ii потом, почеше про- 
поведати о Христовом доласку, и да 
ће се Бог Христос и Син Божји, до- 
шав, оваплотити и биће распет, а 
умревши, васкрснуће, и да Тај јесте 
судија живима и мртвима. И кад ми 
кажемо - како ваш пророк не дође 
тако да и други о њему сведоче, него 
ни у вашем присуству ту, онако како 
је Бог дао Мојсију Закон док су сви 
људи гледали Гору која се димила, па 
да за писаније. које је томе, рекосте. 
тако било дато, и ви имате доказ? -

3 стмждсх с е . ύπερηφανώ I 6-7 рече] и р£ч(е) Р I 7 тш нема Μ I 8-9 вдс н кн с ло ве] вдс н о с ло ветв  
С: у гр. τερατολογιών I 10 сик] « Р С М. гр. ταύτην 111 вледо с ло ки тн . φρυάττεται I 13 кс(т0 ел\к  
инв. М 15-16 ΗΕΑΟοχΜίιοψΗΜ се Μ I 16 мосии] л\оиси Р С. у гр. ό µωυσης I 17 и нема Р М, гр. I 
20 л\ес£1а] л\оиск|д Р С Μ I 22 пропок кшЕ С I 24 г.оудЕ Р I 25 вкскр(к)снетк] и вкскр<к)снетн Р и 
гр. кт σταυρωΟησόµενος ' 28-29 св-кд(-к)тЕЛк£твсхк>ц1ил\к С I 30 aio c ew bh ] mo h c k w bh Р С Μ I 
31 хрЕЦЈИМк (' 33-1 дд ii вми ΐΒζΒίψΕίιιικ ил\ате не.ма С I 1Цв4;ц ј ен и к , τό βέβαιον
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ΙΙΙΙΙΕ ИМАТЕ. Шт(в)в'к||ЈАВА10ТБ Гл(аГ0л)~ 

ΙΟΙ|Ι£. ΙΑΚΟ в(ог)в 1ЕЛИКОЖЕ χΟψΕΤΚ ТКО"

3 pilTh. СЕ И A\hl ΒΓΑΛΕΙ ρΊΐχΟΜΚ Hh BhlipA" 

LUAlEMh ΚΑΚΟ СКНИДЕ ПНСАНН1Е ΗΑ πρθ" 
ρ(θ)κΑ ВАШЕГО. И ΜΤ^ίίΙίψΑΒΑΙΟΤΒ. КГ"

6 ДА СПАШЕ СНИДЕ ПИСАНН1Е HA llh. И HOCAvk- 
ξΑΙΟψΕ CE ΑΧΕΙ Γλ (αΓΟλ)ε Α\Κ Κ HHAXh. ΙΑΚΟ 

lipOMEIE ПОНЕЖЕ СПЕ lipillEAh lECTh HHCA“
9 IIHIE. IIE 40VAh lECTh Д'киСТВА. H HA TOMh 

ИСНЛКНИ CE Л1ОДВСКА1А. ΙΐρΐΙΤ’ΜΑ.  lIAKhl ЖЕ 

BhnpAUJAIOL|JEAAh HAAXh. ΚΑΚΟ TOAXOV ’<A“

1

1 Додатак: [„Што је баби мило то јој се и снило" је мој: нсма га у изворном тексту.
2 В. напред стр. 2. нап. 1.
3 (х(рн)с(т)д] додато према гр. χ<ριστύ>ν.

12 ПОВ^ДАВШОу Bh ПИСАНИИ BAHJEAXh НИЧТО 

ЖЕ ТВОрИТИ ИЛИ ПрИИЛААТИ BE^h CB^- 

Д-ктЕЛК. HE ВКПрОСНСТЕ ΙΕΓΟ. ΙΑΚΟ CEBE ДА

15 ПОКАЖЕШИ HAAXh ПрКв+иЕ СВ^Д-ктЕЛК- 
CTBOAXh ΙΑΚΟ Πρθρ(θ)κΒ 1ЕСИ И WT^h) b(o ~ 

г )а 1ЦИДЕ. H KOTOpOlE ПИСАНИК СВ^Д^"

18 ΤΕΛΚΕΤΒΟγίΕΤΒ W TEfii. ЛЛЛВЧЕТК СТВ1ДЕ- 
,<7/u i|i£ c e. κ н илхж е под(о)||вно реч(е)лх в .

ПОПЕЖЕ ЖЕНВ1 ΠΟΙΛΤΙ lltCTh ДОСТОИНО

21 ΒΛΑΧΕ БЕ^Е Св кд ктЕЛК. нн κογπιιτιι ЖЕ 

НИ СТЕЖАТИ. НИ ΒΕΙ ЖЕ САЛХИ НЕ ξΟίµΕΤΕ 
ШСЛЕТЕ НЛН CKOTHHhl  ΒΕ',ζΕ СВ^Д^ТЕЛЕ12

24 ΙΙΛχίτΐΙ. ИЛХАТЕ ЖЕ OlfBO И ЖЕНЕ1 И СТЕ“ 

ЖАНИ1Д II WCAETA И ΠρΟΜΑΙΑ Ch Свкд^к” 

ТЕЛИ ΤΕΚΆΧΟ ЖЕ (ЕДИНОу Β^ρογ II ПИСАНИ1А

27 БЕ(с ) СВ-кд^ктЕЛК ИЛХАТЕ. ИБО Β^ρογ ВАЛХЕ 

ПркдАВЕШ НИ коуд^ ЖЕ НЛХАТВ

ιΐίζΒΐΐψΕίιιιίΑ. Hh ни св-кд-ктслЕ того ни-

30 КТО ЖЕ ΠΟίζΙΙΑΒΑΙΕΤΕ CE. Hh Η СПЕ ВЕ^ЕЛЕ 

lECTh CHIO. НЛрИЦАЈОТБ ЖЕ HACh ДВОБОГМ. 
ΙΑΚΟ ptlHE ДроуГАГО б(ог)д ВЕВОДИЛХЕ

33 г л(аг о л)к >ц ј е бмти [х<ри)с(т)а]3 c (bi)h a

одговарају. говореИи. да Бог чини 
онолико колико xohe. Το и ми знамо. 
рекосмо. него питамо: „Како сиђе 
писаније на пророка вашсг?" И одго- 
варају: „Кад спаваше сиђе писаније 
на н>ега". А ми им кажсмо нсшто 
што је смешно - да. пошто је дакле 
спавајући примио писаније. није осе- 
тио дејство. па се на њему испунила 
народна прича: [..Што је баби мило. 
то јој се и снило“.]‘ Кад ,ми пак опет 
питамо: „Како њега, који у вашем 
писанију заповеда да се ништа не чи- 
ни или при.ма без сведока, не упита- 
сте - себе најпре нама да покажеш 
сведочанство.м да си пророк и од Бога 
изашао; и које Гшсаније сведочи о 
теби?“ - ћуте. стидећи се. Оправдано 
им кажемо: ..Пошто вам није допу- 
штено узети без сведока жену. а ни 
купити ни стећи; нити пак ви сами хо- 
ћете да магарце или скопшну- имате 
без сведока: помоћу сведока. дакле. 
и.мате и жене и имања и магарце и 
остало. а само всру и писанија имате 
без сведока. Јер онај који вам је пре- 
дао веру ниоткуда нема потврђежа. 
али се нико ни за сведока његовог нс 
зна. него је и спавајући. њу (тј. књигу) 
примио. Нас пак називају двобошци- 
ма, јер рекоше да другог Бога уво- 
димо говорећи да је [Христос]·’ син

1 WT^B-kiiJAioTh С Μ I 2 кан ко ж е] каико бо  М. у гр. όσα 3 p k\-ortu»] ρίκοχοΜΕ I’ Μ 6-7 
πο£Λ\ΐχΑΐοιµΕ c e] ποοΛ\κιχΑΚ»ψΕ c e C Μ. у гр. το γελιώδες I 9 чоулв. ησΟετο 10 λ ιφαι><κ λ ιλ . τό τής 
δηµώδους I прнчтд Μ I 19 под(о)бно, εύλόγως I 20 поктн С Μ ! н’кстн достоино. ούκ έςεστιν 
24-25 СТЕЖДНШ4. κτήµατα I 26-27 т’кл\о ж е... нмате  имају V 2184. CS 1795 µόνην δέ πίστιν και 
γεαφήν άναµάρτυτον έχετε, што Palm. 205. AL Β 93. V 720 немају i 27 ве(с )] be^k С М 28 ни нема 
C I коуд(оу) Μ I 29 ΗχκΐψΕΗΗΚ С. τό βέβαιον I 30 по^нлклктк с е] н е п о^н абак т с е М 30 вк’<Елв. 
έδέξατο 131 двовоги. έταιριαστάς
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б(о )ж И1Д II б(о г )д . КК HHAV ЖЕ pE4EA\h. 

ΙΛΚΟ СЕ прор(о)цнн II ПНСД11Н1Е1 пркддло 

3 KCTh. Bhl ИЖЕ 1ДК0 кркпитЕ СЕ прор(о)-

Khl прнилхдтн. Д1|ЈЕ О\'БО хлк гл(дго- 

л)ел\к х(ри)с(т)д c (k i)n a б(о )ж И1Д.2 II 

6 нкции WT^h) Ηΐΐχκ pkllJE ΙΑΚΟ A\hl II

Ιφθρ(θ)κΜ ШКАЕБЕТДК>1|ЈЕ ТДК0ВД1Д ПрИ~ 

ЛОЖН\0Л\К. ΙΙΙΙΙΙΙ ЖЕ ркшЕ ΙΑΚΟ lEBp-kll 

9 НЕНДВИДЕЦЈЕ I ВДСК Пр-кЛБСТИШЕ Bhl 1ДКО 
кМт(к) προροκκ НДПИСАВШЕ. ДД Ehl ПО" 

ГИБНЕТЕ. ПДКК1 ЖЕ рЕЧЕЛХК К HHA\h. ВДЛХК 
12 гл(дгол)к>1|1Ел\к 1дко х<ри)с(т)н слово

Кс(тк) б(о )ж ШЕ II д(о\^ХБ. ΚΑΚΟ WKAE" 

ВЕТДВД1ЕТЕ HACh ΙΛΚΟ ДВОБОГМ. ИБО СЛОВО 
15 ii Α<ογ)χκ нЕрд^ло^чкнк iec t k шт(0

ТОГО Bh НЕЛкЖЕ lECTh. ДЦЈЕ О^БО Bh ВО’<к 
lECTh 1ДК0ЖЕ СЛОВО КГО 1ДВ'к ГДКО и б(о г)к  

IX lECTh. ДЦЈЕ ЖЕ кролгк lECTh е(о г )д . ее-

CAOBEChllh lECTh ПО ВДШЕН р^ЧИ б(©г )б И 

EE^hA (oy)llJhHh. НЕ Ε^ΓΑΙΟψΕ ЛИ оуво 

21 ДрОкјТДГО Б<Ог)д Пр-ксккОСТЕ ΙΕΓΟ. ЛОуЧЕ 

бо бн вдлмх дроутдго илгкти гл(дгол)д- 

ТИ НЕЖЕ ЛИИ пркскцдти ΙΕΓΟ. И 1ДКО КД- 

24 A\EHh или др-кво или »'кчто w t (e) н е-

ЧОк'ВКСТВКНК1ХБ ВЕВОДИТИ. 1ДК0ЖЕ Bhl 

OVfBO HACh Л'ЖЕК> ШКАЕВЕТА1ОЦЈЕ ДВОБОГВ! 
27 НДрИЦДНТЕ. Mhl ЖЕ ВАСБ Пр-кскКАТЕЛЕ 

κ(θΓ)θγ BMEHOyiEAkh. WKAEBETAIOT’ ЖЕ HACh 

IAKO ИДОЛОСЛО^ЖИТЕЛЕ. ΠΟΚΛΑΗΙΛΙΟψΙΐχΚ 
30 CE Кр(н)с'ГО\1' И HKOII-k х(ри)с(то)в-к и 

с (ве)т К1ХК. РЕч(е)л\К К IIIIAkh. КДКО O\fEO 

.. <7л; 11 Bhl W КДЛкЕНК ТрЕТЕ СЕ ПО Γλ (αΓΟλ )οΥ

33 ΒΑχ-е-ДНД ВАШЕГО. II WEAOEhl^AIETE KAAXEIIh

Божји и Бог. Л ми њима кажемо - да 
су то предали пророци и Писмо1·, ви. 
како тврдите, прихватате пророке. 
Ако. даклс. рђаво Христа називамо 
Сином Божјим - то [опи учшпс и 
предадоше нам]2. Неки од њих реко- 
ше да ми, и пророке преиначавајући, 
додадосмо такве ствари: а други ве- 
ле: „Јевреји који вас мрзе преваршпе 
вас да је од пророка написано, да On-
ere пропали". Опет им кажемо: „По- 
што ви говорите да је Христос Реч 
Божја и Дух, како нас онда клеветате 
да смо двобошци, јер је Реч и Дух не- 
разлучан од Њега у коме јесте. Ако 
је, дакле, у Богу као Његова Реч - ја- 
сно је да јесте Бог; а ако је изван Bo-
ra. Богје. по вашој речи, бесловесан 
и беживотан. Нисте ли Га. дакле. бе- 
жећи од другог Бога. пресекли? Бо- 
ље бн вам било да говорпте да имате 
другог, неголи Га као камен или дрво 
или нешто од нечулних (ствари) уво- 
дити. Као што ви, дакле, лажју кле- 
већући, нас називате двобошцима, 
ми вас пресекатељима Бога имену- 
јемо. Клевећу нас пак као идолослу- 
житеље који се поклањају Крсту и 
икони Христовој и светих. Кажемо 
им: „Како се, дакле, ви тарете о ка- 
мен, по речима вашег Вахтана и љу- 
бите камен поздрављајући? А неки

3 кр-кпитЕ «. διϊσχυρίζεσϋαι I 7 \уклеветд 1о ц ј е . άλληγορήσαντες I 9 вдск] в’ск М. у гр. ήµας I 11 к 
нил\к рЕч(е)л\в инв. С I вда\к ] ваа\к бо  С, у гр. υµών I 12-13 кс(тк) слово инв. Р С Μ I 13-14 
\1’клекетдк т £ Р С Μ. λοιδορείτε I 14 слово] и слоко С I 19 и нема Р I 20 бе^вд^Јцљнв , άπνους I 
«,έ ο  нема С I 21 дас ^таг о б(о г )д , έταιριάζειν τον θεόν I 22 ιιλ \Ίιτ ιι] ил\ кти и Ρ С I 23 н еж е λ ιιιι] 
НЕЖЕ Р М. НЕЖЕЛЋ С, У гр. η I 24-25 ΙΙΕΜΟγΒΚίΤΒΚΙΙΒίχκ] НКГО (!) ЧОуВБСТВБН111ХК Р, у гр. 
άναισϋήτων i 25 iak o j k e] ιλ κ ο  Μ I 26 дво бо п ј . έταιριαστάς I 27 пр^сккдтЕле, κόπτας I 30 и1 нема 
Μ I 31 κ λ κο ] κο (!) С 1 32 w калшњ трете c e, λιύοπροστρίβεσΟε I 33 вдх-однд. у гр. γαβαΰάν I и 
нема М
1 Овде се под писанијем подразумева Свето писмо.
2 Иза б(о )ж и 1а (του Θ<εο>ΰ) у гр. следи: εκείνοι έδίδαξαν και παρέδωκαν ήµΐν, што јс у српсл. 
пропуштено.
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33

ц1лоу»ф£. II Н'кцИ1 WT^b) ΙΙΙΐχΐι ρΊίΙΙΙί. 

дврддлњ леждлк lECTb нд IIEAlb Cb дгдр- 
iiio. ιιιιι ж е ркшЕ. |дко ЕЕлккло\|'дк ιιριι- 

1!Е'<ДЛЕ Б"к К ПЕЛХОу 1ЕГДД χοτ-кшЕ жр-к- 

TII ИСДКД. И К HHAAb Мт(к)вЕ1|ЈД1ЕМК. 

ПИСД11И10 Гл(дГОл)|О1|1ОХ 1ДКО горд в-к лк- 

СПД II др-квд WT(b) ΗΙΐχ’/ΚΕ ВСЕСКЖЕЖЕ- 

11И10 ОХЦ-кпИВК дврддмв ВВГ4ЛОЖИ нд 

ИСДКД. II 1ДКО Cb штроколхд ШСЛЕТД wc- 
ТДВН. \υτ(0ΚθγΑ^ О\[БО BAA\b СШД BAEAb. 

ТДЛ\0 БО 1111 др-квд ДОХБрДВНД1Д COlfTb 

Illi WCAETA AAUHOyiOTb. IlOCpAAVAlAIOTb CE 
ΟγΕΟ. WBA4E p'kllJE КДМЕНИ BbITII ДВрД" 
ДЛ1Л1О. IIOTOAXb РЕч(е)л\Б k н иллв . дд  

lECTb дврддл\лв KAAXEUb 1ДКОЖЕ Bbl EAE- 

ДЕТЕ. 1ДКО TbKAXO ДВрДДЛ\Б Cb ЖЕНО1О AE- 

ЖДЛЕ НД UEA\b. 11 1ДКО BEAbEAOlfAb ПрИ" 
БЕТЈДЛЕ K НЕЛЛОу. СЕГО 8B0 | ЦЕЛОуК>ЦЈЕ HE 

СТБ1ДИТЕ Ali CE. Hb HACb ΠΟΒΗΗ’ΝΕΙ TBO" 
pilTE 1ДКО Kp(b)cTO\f х(ри)с(то)воу П0К- 

AAIIIAIEAV CE Ii WEpA^OIf 1ΕΓ0. ИЛ\ЖЕ E-fccO- 

BbCKAlA Kp’knOCTb II АИГДВОЛШ ρΑΙζΑρογ- 

Ш11 CE npiAbCTb.1 Cb ЖЕ 1ЕГОЖЕ ptlUE KA“ 

A\EHb. ГЛДВД дфродитинд lECTb. 1ЕИЖЕ 

ΙΙΟΚΛΛΗΙΛχογ CE 1ОЖЕ H )(ABApb ИЛ\ЕНОВД“ 
χογ. НД НЕАЛ’ЖЕ И ДО н(ш)н!Д ИСТЕСДНИ1Д 

II '4НДЛ\ЕНИ1Е И^В-kCTHO CAXOTpEipiiAXb 

lAEAIAIETb CE. Cb AXOAMEAb ЛХНОГД 1ДК0ЖЕ 
РЕч(е) CE БЛЕДОСЛОВШД CHHCABb. ΚΟΙΕΛΧΟγ- 

ЖД0 CH^b НДрЕЧЕШИЕ ПрИЛОЖИ. 1ДКОЖЕ СЕ 

ПНСДПИ1Е ЖЕНМ. И Bb HEAlb 4ETbipil ЖЕНМ 
ΙΛΒ'Κ ПОИЛХДТИ Ογ'^ΛΚΟΗΙΛΙΕ. II НДЛОЖНИЦЕ 

ДЦЈЕ Л\0ЖЕТБ ΤΙΚΟγψΟγ. КЛИКОЖЕ рО^КД

1 О значењу речи прелест (пр клнстк) в. напред стр. 126. нап. 5.

од н»их рекоше: ,.На њсму је Авраам 
лежао са Агаром"; други, опет. реко- 
шс да је за њега привезао био камилу 
када хоћаше жртвовати Исака. И од- 
говарамо ми: .,Ποπιτο Писмо говори 
да је Гора била шумовита и (имала) 
дрва од којих је. исцепавши за свеспа- 
лну жртву. Авраа.м ставио на Исака. и 
да је магарце оставио са слугама, от- 
куда вам, дакле. та измишљотина. јер 
та.мо нити шумских дрвета има нити 
магарци пролазе?" Срамс се. нара- 
вно. „Ипак. рекоше: „Камен припада 
Аврааму“. Потом им кажемо: ..Нека 
и јесте Авраамов камен. како ви бр- 
бљате, само зато што је Авраам на 
њему лежао са женом и што је за ite-
ra привезао камилу. љубећи га. да- 
кле. не стидите се. него нас окривљу- 
јете што се поклањамо Крсту Хри- 
стовом и обличју његово.м. којим се 
бесовска (тј. демонска) сила и ђавоља 
прелест1 разруши. А то, за шта реко- 
ше да је камен. Афродитина је глава. 
којој се поклањаху и коју именоваху 
Хавар; на којем се п до сада. онима 
који тачно поимају, уклесотина ја- 
вља. Тај Моамед многе. како је рече- 
но. бесмислице наппсав. од којих сва- 
кој додаде назив. као овај: „Спис о 
жени“, и у њему отворено узакоњује 
узнмати четпри жене и. ако може. 
тисућу наложница. онолико колико

1 ιιΊίΛογιοιµΕ, «σπαζόµενοι I 5 н с ака] искд (!) С. гр. ίσαάκ I н нема Р и нема Р. гр. има - και 
7-8 ЕкСЕСвжЕНик» С. у CS 1795 όλοκαύτωσιν. a у АС 42. AL В 93. Patm. 205. \ 720. \ 2184 ύλοκάρ- 
πωσιν (!) 18 кк^ложи] и вк^ложн Μ I 9 ιυτροκοΛίκ Р Μ I 10 \ντ(κ)κογΑ8 М вдллк нема ( бледк . 
τό ληρεΐν 112 с е] бо c e С113 κ λ λ ιε ιιιι] кдн н (!) С I 26-27 н с тес лншд н ^нлл\ен и к . у гр. γλυφίδας 
άποσκίασµα I 27 н нема Р С М и rp. I сл\отрЕЦ1Ел\н Р I 32 нлложниц«[ Р
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ΙΕΓ0 WE0Vj4IA\E IIOBIiH0k'K4|lll\'L· CE. WT(b)

ЧЕТМрК ЖЕ ЖЕНК 10ЖЕ χΟψΕΤΚ ΙΙ0\Γ" 

3 СТНТВ. II 10ЖЕ χΟψΕΤΒ IIOIIAlETh Дроу-
Γογκ». α’τ(κ) снцкввпЕ bii||h k i ^дконк 

П0А0ЖИВВ. 110А\01|ШИКД HAvklllE Л\0ДЛ\£-

6 ДК pEKlUE дро\'гд. ИМЕНЕМВ '<11ДК. СВ 
HAvklllE ЖЕНОУј· KpACIIMf 1ЕИЖЕ ΠΟχΟτΙΐ 

Л\ОДЛ\ЕДК. скдЕЦЈИЛХД ЖЕ ИЛ\Д рЕЧЕ ЛУОД"

9 Л\£ДВ. ШНВСИЦД б(о г )е ^ДПОВ-кдДЛ’ Л\И 

ЖЕН01' ТВ010 ПОГДТИ. '4ИДК ЖЕ Wt (0B£- 

ЦЈД дп(о)с(то)лв ИСИ твори 1ЕЖЕ ти 

12 б(о г )в рЕКЛВ. П0ИАМ1 ЖЕНОу л\о к >. ПДЧЕ

ЖЕ ДД ВМШЕ РЕЧЕЛМ1. р£ЧЕ К HEAWIf Б^О- 

г)в ^ДПОВ-ћдДЛ’ ΛΜΙ дд поустиши ЖЕНО^ 

15 СВ0К>. WH’ ЖЕ поусти 10. ПО д(в)нЕХ’ ЖЕ 

ιιΐκκιχΒ. индко речЕ. ^дпов-кддл· л\и  
б(о г )в ДД Д'4В ΙΙΟΙΙΛΧΟγ К>. И ТДКО П0ИМВ 

IX II ПрклГСБК! творивк С НЕК» И ТДДКОВВ1И 

положи '^дконв. χοτειι дд ηογψΛίΕτκ 

ЖЕНО\' CBOI0. ДЦ1Е Ж£ П0 ΠΟγψΕΙΙΙΠΙ 1£1£ 

21 вк^врдтитк С£. ДД ПОИЛХЕТВ 10 ИНВ. НЕ-

Д0СТ0ИН0 БО IECTB ПОЕТИ 1£1Е ДЦЈЕ НЕ ЛЕ“ 

ЖИТВ СК ApOkTKIAkh. ΑψΕ ЖЕ И БрДТВ 

24 поуститв ЖЕНОу. ДА ПОИЛ\ЕТВ 10 БрДТК

ИГО Х0ТЕИ. ВВ ТОЛ\ ЖЕ ПИСДНИИ ТАК0-
ВА1Д | IWBEAliBAIETb. Д^ЛДИ ^6Л\<К>ЛК> 

27 10ЖЕ ТИ ДДЛВ Б<0г)в И ПОЛХЕТИ 10. И СЕ

твори СИИЦЕВ0. ДД ||£ гл(дг0л)|0 BC-t^B

ΟρΛΛΜΙΒίχΒ 1АК0ЖЕ WIIK. IlAKbl ДрО\(ГО1£ 
30 ПИСДНШЕ ВЕЛВБЛОуДИЦ^ б(о )ж ш£. W НЕИ

ЖЕ Гл(аГ0л)еТВ. IAKO Б’кшЕ ВЕЛБЛО\(ДИ- 

цд w t (0 б(о г )а . II ИСПИВДШЕ всоу 

33 р^ккоу, И НЕ АЛ0ЖДШЕ проходити скро^-к

рука његова обујми оних које сс по- 
винују. А од четири жене, пусти коју 
хоће и узме другу коју xohe. Закон је 
положио због овог разлога: Моамед 
имаше помоћника, односно друга, по 
имену Зид. Овај имаше красну жену, 
коју пожеле Моамед. Док су љих 
двојица седели, рече Моамсд: „Хеј, 
Бог ми је заповедио да узмем твоју 
жену“. Зид пак одговори: „Апостол 
си, чини оно што ти је Бог рекао - 
узми моју жену". Чак и више да каже- 
мо - рече му: „Богјс мени заповедио 
да пустиш жену своју". А он ју пусти. 
После пак неколико дана, рече дру- 
гачије: „Заповедио ми је Бог да ју ја 
узмем". И тако узев, и прељубу с 
њом учинив, те положи овакав за- 
кон: „Онај ко хоће да пусти жену сво- 
ју, ако се пак по пуштању врати, дру- 
ги да ју узме, јер је недостојно узети 
је ако не лежи с другим. Ако пак и 
брат пусти жену. да ју узме брат 
његов који хоће“. Овакве ствари 
прописује у том писанију: „Обрађуј 
земљу коју ти је дао Бог. п одржавај 
ју; твори и ово тако и тако" - да не 
говорим као он све оно што је сра- 
мно. Друго опет, писаније - о камили 
божјој. 0 њој пак говори - како Ge-
me камила од Бога и испиваше сву 
реку. те не могаше пролазити између

2 ж е нема Μ I 4-5 '<дконк п о ао ж иве . νοµούετήσας I 5 ποΜοψιιιιΚΑ, σύµπονον I 6 ρεκ'ιιιε лроугд 
нема гр.: ^идн. ζεϊδ I 7 ηοχοτ-k. ήρώσΰη I 8 скдЕфЕмд Р Μ 19 ^дпов-кд-ћлк Р, хдповНкд^ С. ^дп о ве- 
делк  Μ, ένετείλατο 110 покти Р С Μ 111 твори] створи Р С Μ I 14 '^дповкд-клк ми Р М. '<дпов-кдк 
л\и С i 16 ’4АПОв1д-клк Р I 17 поимв] поилш wP М. поил\4; к> С. гр. нема I 18 и' нема Р С М н гр. I 
23 и нема С. гр. има και I 24 к> нема Р М. гр. има αυτήν I 25 тол\ ж е] то мж де Р Μ I 27 п о лх ети ] 
п о нметн С. у гр. φιλοκάλησον I 28 твори] створни Р С М. у гр. ποίησον I 29 пдкв С I 31 
г л(аг о л)к >т в Р ,М 32 НСИН1ДШЕ Р I 33 скро^к] οκκοχΊι Μ. όλον
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дп к ГОрк П0НЕЖЕ [lis]1 Bh/wkipAUJETh ce. 

лк>ди1Е ж е ΐϊΉχογ рече h a л\1>стк томв.

1 [н е] додато према Р С М и гр. µή.
- Иза вћпдд'шн. у гр. следи ώς ή µήτηρ (као мајка). што српсл. нема.

3 н 1ЕДИНК ογιιο д(0нк ти ππιαχκ водоу. 

ВЕЛЕБЛОуДИЦА ЖЕ Дроугк! д(в)|П». I1KW- 

1|ЈИ ЖЕ КОДОу КрВМЛ1ДШЕТВ Ιΐχκ Л\Л'кК0 

6 ДД101|1И ИЛ\к Bh водш лгксто. ВћСТДШЕ

0\(ΕΟ Л10Д111Е WIIH ЛО^КДВИИ СОуЦЈЕ Η Ογ- 
БИ11ЈЕ ВЕЛКБЛО^ДИЦОу. рОДИЛД ЖЕ Γ>1< ТД 

9 Λ\ΛΛ0γ ВЕЛВВЛОуДИЦОу ЛМТЕрИ ЖЕ ©γΕΙΙ" 
lEirk ELIBLUII Л\ДЛД1Д БВ^ВПИ КК б(ог)о\(. 

II ΒΒΙζΕΤΚ 10 в(ог)в кв с еб4. к н ил\ ж е  

12 РЕч(е)л\В шт(в)к01рдоу б+1 ВЕЛВБЛОудИЦД

WHA. II Гл(дГОл)|ОТК 1ДКО w t (0 б(о г )д 

вк. и реч(е)л\в . смксн ЛИ СЕ ВЕЛВБЛМј- 

.'7Л 15 ДИЦД ТД CL· IIH-krtUi ве | |лвбло^до л\в . II

Гл(дГ0л)|ОТЕ IIIII. шт(в)коуд-к оуво pt- 

X©A\L· родии ΜΑΛΟγίΟ. ВИДИЛХВ БО ВЕЛВ- 
18 Блоудицо^ БДШОу ΒΕΙζΒ ГОт(ћ)цА II ΒΕΙζ 

/ИДТЕрЕ II НЕрОДОСЛОВНО^. родивши ЖЕ 

'4ЛО пострддд. нв ни но^ждоу створиви 

21 IEII НЕ 1ДВЛ1Д1ЕТВ СЕ. И МДЛД1Д ΒΕΛΙιΕΛΟγ-
ДИЦД ВЦНЕСЕ 1Е.(!) Πρ0ρ(θ)κκ ΟγΒΟ ВДШВ 

к НЕлмужЕ |дко г л(дг0л)ете г л(дг о л)д б(о - 

24 г)в. ПОЧТО НЕ оув^д^ W ВЕЛВБЛО\ГДИЦИ 

гд к ПДСЕТВ CE. И котории ЛХЛ^КО ЈАДЕТВ 

СШ0 ΑοίΕψε. или и тд нккдко ВВ '<ЛД1Д 

27 ВЕПДД'Ш112 ΟγΕΙΙΙΕΙΙΛ БО^ДЕТБ. ИЛИ ВЕ рДИ 

ιιρ(1;)α(β)τ (ε )4α пр^д вдл\и вкн иде . 

Wt (0 НЕ1ЕЖЕ Р'ккд МЛ'кчНД1Д ВДЛ\В Β©γ- 
30 ДЕТК 1ДКОЖЕ БЛЕДЕТЕ. ТрИИ ЕО Гл(дГ0“ 

л)ете ρΐκκι вв рди ВДЛ\К ΠΟΤΕΚΟγΤΒ. во- 

ДНД. И ΒΙΙΗ’ΝΑ. II ЛУЛ^ЧНД. ДЦЈЕ ЖЕ ΙΕ01Έ 
33 CB-kllb рд|д пр-кд(11)т(Е)чД вдшв велв-

две горе зато што нс.маше простора. 
Л на том мссту. рече. беху људи. И 
они. даклс. пијаху воду један дан. а 
камила други дан. Пијући пак воду. 
храњашс их, дајући им млеко место 
водс. Подигоше се. даклс. они зли 
људи и убише камилу. а та беше ро- 
дила малу камилу. Поигго је мајка 
убијена, мала завапи Богу и Бог ју 
узе к себи. Кажемо и.м: „Откуда јс 
била опа ка.мила?" И говоре да је од 
Бога била. те кажемо: .Је ли се та ка- 
мила смесила (тј. парила) са другом 
камилом?" И говоре: ,.Није. ‘ ,.Отку- 
да. дакле - рекосмо - роди малу. јер 
видимо ка.милу вашу без оца и без 
матере и неродословну. а родивши. 
зло пострада. Али не види се ни онај 
којп нанесе њој насиље. а мала ками- 
ла се вазнесе. Зашто. дакле. ваш про- 
рок коме је. како говорите. Бог гово- 
рио. није о камили знао где се напаса. 
ii којп су ти што једу млеко. дојећи 
ову; или ћс и та. упавши некако у 
невоље [као мајка]2. бити убијена; 
нли је претеча у рај пре вас ушла. од 
које Ее вам. како брбљате, бити мле- 
чна река. јер говорите да ће вам у ра- 
ју три реке потећи - водна. винска и 
млечна? Али ако је ван раја претеча 
ваш - кампла. јасно је да се осушила од

1 вклгћцмшЕтн c e] н е кклгкстдшЕТк CE Р С. НЕ Kbrt\Ei|iAiBETh c e М. v гр. µή χωρεϊσϋαι I 9 литер« 
Μ I 10 ΒΚξογπΒ СI 11 κ>] к Μ I ж е] ж  грешка писара Μ I 14 р£ч<Е>лиЈ рсчс ил\к (!) М 19 нсро- 
дословноу. άγενεαλόγητον I 22 ум. к(!), треба с е као у Р С М I 24 н е оув^кд^к] оунс к кдк С 28 
пр кд(к) ΒΑΛΜΙ пр кд(н)т(1)чл инв. Р Μ I 32 н1 нема Р М и гр.
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БЛОуДНЦА. IAB'li КСТк ΙΑΚΟ ίζΑΟιΙΙΙΕ ΓΛΑ- 

ДОЛ\К II ЖЕЖДЕ1О. ИЛН ΙΙΗΙΙΙΙ λ ιαΊικ α ieie 
3 НАСЛАЖДА1ОТ’ CE. II BCOVIE 11рор(о)кк BAlUh 

lUETAKTh CE AUIE CE БЕскдОВАВК Cii g (o - 

Γο )λ \Ιι . I TAIIIIhl GO ΙΕΛ\θγ W ВЕЛББЛОуДИ- 

6 ЦН IIE Шт(ћ)крИ. ДЦ1Е ЖЕ BK pAH lECTli

ΠΑΚΚΙ. IICIIIIKTh ВОДОу II ВЕ^ВОДИКМк 
lip-kcbX’IIETb ПОСркдк ΠΙΙψΕ pAHCKBIIE. II 

9 Wt (0 ΕΙΙΗ'ΗΟΚ рккк! ВВЖДЕДА1ЕТЕ ПИТИ.

ΙΙΕ соуџи ВОД-k ИСПИЛА БО всоу ΙΕ. ВЕЛк- 

КЛОуДИЦА. КДИНО ВИНО ПИВШИ ВВЖДЕ- 

12 ЖДЕТВ CE. II ВВ ПИ1ДНКСТВО ВМЈАДЕТЕ. II

ОуСНЕТЕ. ΓΛΑΒΟΙΟ ЖЕ БОЛЕЦЈЕ И ПО ВВСТА- 
НИИ WT(h) CIIA НАСВ1ТИВШЕ СЕ ВИНА КрА- 

15 COTBI рДИСКМК ^АБОуДЕТЕ. ΚΑΚΟ OVGO ПрО- 
ρ(θ)κΒ ВАШк НЕДОЛ\В1СЛИ СЕ 1ЕДА КОГДА 

ΤΑΚΟΒΑΙΑ BAA\b ΠρίΙΚΛΙΟΜΕΤΙι CE ВБ рАИ 
1S ПИЦЈЕ. МИ W БЕЛВБЛОуДИЦИ ЖЕ НЕБр-кЖЕ

ГД'к и(к|)шд Пр-kGblBAIETh. НВ II ΒΕΙ НЕ 

BblipOCHCTE ΙΕΓΟ 1АКОЖЕ BAASL W ТрЕ^Е 
21 ρ±ΚΑ\·Β ИС11ОВ'кдД БАСНОСЛОВЕ. НЕ Л\В1

ДИВЕНОу1О ВАШОу ВЕЛЕБЛОуДИЦОу ВЕ 
д(о^)шА^К WCAETB ИД-кжЕ И ВЕ1И χθψ" 

24 ЕТЕ IipiiGblBATH IAKO СКОТИ Пр^ДИТЕК"

ШОу пр^д EAAUi laE-k ΒΕ’^Β^ψΑΙΕΛτΕ. ΤΑ-

-■ № Λ\Ο ЖЕ IECTE Τ'ΛλΑ 11 ΚρθΛ\ΐΐΠΙΙΙΑΙΑ И Λ\θγ- 

27 ΚΑ GECKOHB4Hata. UTEIIE шоул\Е. чрввк

НЕОуСКШДК>ЦЈИИ. Ц БЕЗДЕНЕ11 g 4c OBECKEIIE.

1 Овде се под им. бездн в ! (мн .) подразумевају нечзмерна мноштва.
- Им. трдпе^д преузета је из гр. језика (τράπεζα) и има више значења: сто за обедовање, храна, 
жршвеннк, престо у олпшру, сталак ни којем трговци излажу новчиће, баики (в. напред стр. 
124. нап. 1). Трапеза је овде сто за духовну храну, односно за нринотење бескрвне жртве у 
олтару.

ΠΑΚΕ1 реч(е) луо алхеде . п и с ан ии ТрДПЕ^Ј.2 

30 г л(аг о л)ете ЖЕ ΙΑΚΟ х(ри)с(т)в ογ б(о - 

г )а прОСИЛЕ IECTB ΤρΑΠΕζΒΙ II ДАСТЕ CE 

ΙΕΛλΟγ. HGO б(о г)е рЕЧЕ Γλ (αΓΟλ )α ΙΕΜΟγ.

33 ΙΑΚΟ ΒΑΑχΚ TEG^ II ΤΕΟΗΜΕ ΤρΑΠ^Ογ

глади и жсђи; или се други наслађују 
н>еног млска, тс се узалуд ваш про- 
рок размеће, сматрајући да јс са Бо- 
гом разговарао, јср му тајну о ками- 
ли нс откри. А ако јесте у рају. опет 
ће испити воду и. услсд безводности, 
пресахпукете посред рајскс хране, па 
ћете зажслети да са винске рске пи- 
јете пошто не постоји вода, јер је сву 
испила камила. Пијући једино вино, 
успалићете се и запашћете у пијан- 
ство и заспаћете са главобољом. а по 
устајању из сна, заситивши се вина, 
заборавићете рајске красоте. Како 
се, дакле. ваш пророк није досетио 
јада - да ће вам се тако нешто дого- 
дити у рају код изобиља хране? Ни о 
камили се није бринуо где сада пре- 
бива. Али ни ви га не упитасте - ка- 
ко вам је о трима рекама казивао са- 
њарећи. Ми, међутим, вашу дивну ка- 
милу међу душама магараца. где и ви 
хоћете да пребивате као животиње, 
која испред вас иде. јасно обелода- 
њујемо. Тамо је тама крајња и мука 
бесконачна, огањ шумећи. црв који не 
спава и бездани} бесова (тј. демона). 
Опет рече Моамед: „Спис о траПези“2 
говори да је Христос тражио од Бога 
трапезе, и дао му је, јер Бог рече, 
говорећи њему (тј. Христу), дадох те- 
би и твојима трапезу (тј. храну) не- 
трулежну. Затим, „Спис о волу" и друга

4 БЕскдовдти Р, у гр. όµιλήσας I 7 водк у М на белини I 8 ηρΪ£’χ'ιι·1;τ4ί М и гр. ξηραίνεσιΊαι I 10 
к лема Р С М и rp. I 11 кдино. у гр. άκρατον I п ивше С Μ I 16 кда , ιόν I 17 приклк>ЧЕт' с е вдлх к  
инв. С. приклкчит с е Μ. συµβη I 18 ж е нема Р, гр. има δέ I 20 ввпросисте] оупросисте Р С Μ I 21 
GAciiocAOBE. όνειροπολούµενος I 22 вдшк> диввнмрк» инв. Р I 24 скоти] скотиноу С. у гр. κτηνώδεις I 
26-27 ΛΐογκΑ. κόλασις 128 ве-^двнм (Hic o bk c k bik . ταρτάριοι δαίµονες
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30

33

ΙΙΕΤΛ^ΙΓίΙΟγ. IIAKhl ПИСДНИК ΚΟΛΟΒΟ ГЛ\Д_ 

ΓΟΛ^ΕΊΈ. II Itllhl llklibllE Гл(дГОл)м CAvil^A 

Д0СТ0И1Њ1. 1АЖЕ а\н о ж кс т кд рдди прк- 

СТОуПИТ! ΒΚΛ\ΊϊΙΙΙΐχκ ПОд(о)Б1гк|£. СИЛЛк 

кУВрк'4ОВДТИ CE II Cb ЖЕНДМИ '^AKOIIb 110- 
ЛОЖИВК. 1111 соукотнствовдти ни кр(к)- 

ψΑΤΙΙ ce IIOBEAiiBb. ^дко но лх ж е w t (u)- 

РЕЧЕНД1Д 1ДСТИ. I10KEA’kriHI^b ЖЕ 1АСТИ 0V~ 

ДДЛ1ДТИ CE IipiiAABL·. CBIIHhlX’ ЖЕ AAECh. 
IIE 1АСТИ. Β11ΙΙΊΙ0ΙΕ ЖЕ IIUTUIE WT(bn)- 

flOlfAOy WT(b)pE4E.1 II 1ЕДИН0Л\0у TbKKAlO 

П0КЛД1ПДТИ CE в(ог)оу. х(ри)с(т)д ЖЕ 

ЧИСТИ Ογκο 1ДК0 СЛОКО б(о)жИ1Е д н е 

г ако ж е с (б|)нд . iak o шт(0 с (ве)т (д)г о  

д(оу)хд рождкшд СЕ. СЛОЕО ЖЕ II Α(ογ)χκ. 

ПрО1Ц11ОСНО II | Bb ΒΙ^ΑΟγχΚ рД^ЛИВД10- 

ψΕ СЕ. ρΑϊζΟγΛ^ΤΙ! НЕ CbCTABHO 1111 рОДИ~ 

ΤΕΛΕΒΙ1 ЖЕ 1ЕДИН0С0уф110 с (ве)тО\(10 ЖЕ 

A^BOlf Л\(д)рИ10 ΙΙΕ глд(голд)ти б(о - 

городк)цоу. Hb MOckwBMf II ΑρΟΗΟΒΟψ 

СЕСТроу СИ10 лмгктн.2 Cllllivk IliiMTO бдс - 

IIOCAOBHBb СЕБЕ OlfBO КЛЈОЧДрОу рДИСКО" 
Λ\Οψ EblTH рЕЧЕ. Т'кл\ЖЕ II Bb д(011К 

COlfAHblH npbBOIE РЕч(е) np-kAbCTAHETb 

Л\ОНСИ Cb H^pAI^AbTbl. II 1ДКО пр-кстоу- 

пннци ίζΑΚΟιιογ л\оуц'к вкчн-ки npi- 

ДДНН ΕΟγΑΟγΤΚ. ПОТОЛГЖЕ !с(оусо)ви 

np^AbCTATII рЕЧЕ. Н Шт(0ЛгктАТ|| СЕ 

HpliAb fi(oro)A\b. iak o н е НАрЕч(е) CE 

c(bl)llb б(о)жи. Kp(b)cTlltAllE ЖЕ ИЖЕ TA" 

k o bo ie дрв^ноувшЕ ii приложнти χ(ριι)- 

с(то)ви ИЛ\Е. и б(о г )д то г о и с (к |)нд 

б(о )ж И1А II СЛОВО BbllAbljJEHO II рДСПЕТА3 

2 и HHhi] иник Р С Μ. v гр. και άλλα I 10-11 w t (k )h o v a Р С Μ I 11-12 п о каан ити c e τ κ κ λ ιο  инв . С 
14-15 л(®\')хд с (ве)т (а)г о  инв . Р С Μ I 15 слово ж е] с ло ж е (!) Р I 16 прои^носно] ιιροκκχιιοοιο. у гр. 
προφορικόν 117 н е скстдвно. ούκ ένυπόστατα 117-18 родителени τω γεννήτορι: 18 ΚΛΐιιιο«νψ ικχ όµο 
ούσιον I 19 гл(дгол)д Ρ I 20 Λ\οο±.\νκογ] Λίοικίινβογ. y A С 42 µωσέος. a y Patin. 205. V 720 µωϋσή 
21-22 Бдснословивв. µυΟευσάνενος 126 ум. моуц! в кчн ки. y rp. τη κολάσει του πυράς 29 c e. εαυτόν 
1 Крај спнса Светог Јована Дамаскина о измилћанској верн (PG 94.678-773). Ту се прекида део гр. 
текста какав је y АС 42. AL В 93. Patin. 205. CS 1795. V 720. а који гласи: .."Еп περϊ της είρηµενης 
θρησκείας των ισµαηλιτών έςήγησις πλατυτέρα... περιτέµνεσΟαι". Το је. у ствари. ио н о в .ћ с н и  текст 
са почетка списа, због чега је у Законоправилу оправдано пзостављен. Следи текст Георгија 
Монаха (9. в.) „0 вођи Сарацина - Муамеду који је и Мухумет" (PG 110, 864-873).
2 Надаљс српсл. текст следи гр. текст какав је y АС 42. AL В 93. Patin. 205. CS 1641.
3 Иза речи рдспЕтд у гр. следи: ..τη του πυρύς γεέννη παραδοΟήναι”. што српсл. нема.

нека казивања достојна смеха. Koja 
3001 опширности сматрах да треба 
прескочити. Положи закон да се ови 
(тј. мусли.мани). укључујући и жене. 
обрезују; прописа да ce не cyooiTiciTi- 
вује (тј. нс празнује субота), нити да 
сс крштава: предаде пак да се једе 
оно што је Законом забрањсно. а 
удаљавати се од оног што је дозво- 
љено да се једе: свињско месо не је- 
сти: пијење вина сасви.м забраии . 
Поклањати се само једно.м Богу. 
Христа. дакле, поштовати као Реч 
Божју. а не као Сина рођеног од Ду- 
ха Светога. Реч. пак. и Дух произне- 
ссни што сс у ваздух разлива. разу.ме- 
ти несаспшвно, нити пак родитељу 
(тј. Богу. Оцу) једносуттно (тј. је- 
днобитно). А Свету Деву .Марију не 
звати Богородицом, него ову сматра- 
ти сестром Мојсија и Арона2. Тако не- 
што oacHoa/ioeehii. за себе, дакле. pe-
ne. да ће кључар раја бити. Зато he се. 
рече. у дан судњи најпре појавити 
Мојсије са Израиљћанима и. као прс- 
ступници Закона биће предани вечној 
муци. А потом ће се. рече. појавити 
Исус и одрећи се пред Богом да је себе 
назвао Сином Божји.м. Хришћани. 
пак, којп су се дрзнули да тако иешто 
припишу Христовом имену, пропове- 
дајући тога - и за Бога. и Сина Бо- 
жјег. и Реч оваплоћену, и распета.’
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ПрОПОК-кдДКШЕ.1 Н ПОТОМБ CEBE рЕЧЕ 

Wt (k ) б(о г)д Kh’4KAH8 BKITH II ПАЧЕ IAKO

1 В. напред стр. 339. нап. 3.
2Одречитрии же реч(е) р-ккмдос нил\и у С на левој белини. уз сваки рсд. исписаиа су. по ви- 
синн. слова: б т л » с ι.

3 в(о)гОЧКСТИВ0у II КСЕГО K'<hlKA в(о)г0- 

MhCTIIK» nOBHH HMf GhlKlllOy. ΠΟχΒΑΛΕΗΟγ 

BKITH II ТОГО рдди ρΛΙΚΚΟΛΧΟγ ΚΛΙΟΜΑρογ
6 BKITH. Н и.’т(к)нрк'4кшоу ЖЕ ||ι«Λ\ογ рди. 

ККННТИ С НИЛ\К БЕС ПрОТИВНА СЛОВЕСЕ 

II БЕ^К рАСМрЖДЕНШД СЕДЛМ1 ДЕСЕТК ТИ“

9 COyijlK рЕЧЕ ΜΟΓΟγψΙΐχΚ НА СЕ 0γ£ΤρΚΛ\Η~ 
ΤΙΙ СЕ. 11рОЧНЛ\ ЖЕ СОуДНТИ СЕ Гл(дГО- 

л)е ’ГК. II ПрДВЕДНИКОМБ ОуБО И^В-ћсТБНО 

12 ΠΗψΕ НДСЛДДНТИ С£. кУБр^ТДЈОЦЈИЛХ ЖЕ СЕ 

Гр^ШНККОМБ ГрДЛ\ДТБ1 НД ΒΚΙΙΑχΚ НДВЕ- 

'4ДНК1 ΗΛ\θγψΕΛ\Κ. и ткл\к вк рди вкни-

15 ТН. II СН\'К ндрицдти ΠρΟψΕΙΙΗΚΚΙ б(о )- 

ЖИИ II Л\ОАЛ\ЕДОВК1. ТрИИ Ж£ рЕЧ<£> р"к- 

ΚΚΙ  Боудоутк ВК рдИ. КДИНД Л\£ДКВНА. И 

18 дроугд|д Λ\ΛΪ4ΙΙΑ. II TpETHIA ВИНКНА. ДА 

СК ВЛАСТИК» ИЛ\АТК ККЖДО \А’т(ки)н«ДО\'

12

ЖЕ χΟψΕΤΚ ΙΙΑ£ΚΙψΑΙΕΤΚ С£. ЖЕНАМ ЖЕ

21 БК1ТИ С НИЛ\И БЕСТрДСТБНО. И ПОМЕТАТИ 

ИЛ\К ХрАЛ\Б1 И ВСАЧКСКК1 ОуГАЖДАТИ рЕЧЕ. 
ИК>д4|£М' ЖЕ И Кр(к)сТИ1АНОЛ\В. ВК ДрКВК

24 лгксто WTNEBH ПОДЛОЖЕНОМ' БК1ТИ. СА" 

л\дрднол\ ЖЕ рЕЧЕ СЛХЕТИ1Е И^НОСИТИ И 

ГОВНД ΗχΚ ΡΑΙΑ КИДАТИ ΙΑΚΟ ДА Н£
27 ВКСЛ\ркДИТ' С£ | рАИ. ККЖДО Ж£ 1ДК0 Ж£ 

ЖИЛК KCTh. ИЛИ ВК БОГАТКСТВ-к 

ИЛИ ВК НИЦЈЕтк. Т-кмЖЕ WBpA^OMK и

30 WIIAA\0 ЖИТИ Гл(дГо)лЕТК. СК ЛКСТКЦК К 

СИЛ\К ΕΟΑΚΟΜΟγ Бл(д)гО\(· И ζΛΟγ ПО" 

ΒΙΙΙΙΙΙΟγ БК1ТИ Б(ог)оу НАМрчИ. И ВСЕ 1£ЖЕ

33 Αψε НАИДЕТВ 114 члов(-к)кА Αψε Н wr(b)

[биће предани огњу пакленом].1 И по- 
том рече за ссбе да he га Бог позвати 
као веома побожног, и похвалиће га 
да је постао повод побожности чита- 
вог парода. те радн тога ће бити рај- 
ски кључар. И пошто он отворп рај, с 
њим he без приговора и без суда ући, 
рече, седамдесет тисућа оних који се 
могу успротивити томе - да се 
осталима, каже, суди. И праведници 
ће се, дакле, без сумњс. насладити 
хране, а они за које се нађе да су гре- 
шници, који ће око вратова пмати ве- 
зана писма, и ти ће ући у рај: и овс ће 
назвати опроштеницима Божјим и 
Моамедовим. А у рају ће, рече. бити 
три реке:2 једна - медна, а друга - 
млечна, и трећа - винска, да свак има 
власт да се насићује одакле хоће. Са 
њима ће пак бити жене бестрастно. и 
одржавати им обитавалишта и сва- 
којако угађати, рече. Јудејци пак и 
Хришћани биће уместо дрва подло- 
жени за ватру. Самарићани he, рече, 
износити смеће, и њихова говна из 
раја избацивати како се не би рај 
усмрдео. Свак како је живео овде - 
или у богатству или у сиромаштву - 
на исти начин ће и онамо живети, го- 
вори. Тај варалица је уз то учио да ће 
за свако добро и зло узрочник бити 
Бог. И све што наиђе на човека ако и 
од искушења лукавога, од Бога ће

1 речЕ нема Μ I 3 ича к с ег о  у гр. следи αυτών I 13 грдмдтм, τπττάκια I 16 реч(с) нема Р I 17 ауедк- 
вн а] ах едк к С I 19 С I 20 ж ендм ] и ЖЕНдмк Р I 21 БЕСтрдсткно. απαθώς I п о а\етати ,
φιλοκαλπν I 22 χρΑΛ\Μ. τάς κώµας I 23 хр(и)сти1анол\к С I 24-25 сдл\др-ћнол\Б Μ. σαµαρείτας I 30 
γλ (αγο )λ ε τ κ  нема гр. 1 33 ац ј е ' нема С
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ИСК0уШ£НИ1Д ЛОуКАВАГО. Wl/h) б(о г )а 

бмти лкж ес ло вит к . рА^коиникм ж е и 
3 чдродкицЕ. и клици же шт(к) ρΕ4Εΐικιχκ 

1ЕТИ БОуДОуТБ ВК ζΛΒίχΚ Α^ίΛ^χκ И О\'~ 

БИВАКМИ. TAKOBblHAVh рЕЧЕ ПИСАЛК IECTK 
6 ΙΙΛΜι E(or)li EKITII И ΤΑΚΟ ОУМр^ТИ ИЛ\Б 

κκεχοτΙΐΛΚ iec t k . и инд ιιΦκαια БЛЕдоуџЕ 

БЛСНОСЛОВЕТЕ WKAH HHM. II βΊ14ΙΙΗΐχΚ Бл(д)гћ 

9 ОуЧ8ЖДЕНИ ΙΑΚΟ НЕЧКСТИВИИ χογΛ’ΙΙΙΙψΙ.
.§Е. С(бе)т (а)ГО ННКИфорд. ΠΑΤρίΗΑρχΑ 

К0СТА1ГТИ1ПА ГрАДА.1 СПОвФдДНШЕ. W 

12 νλ’ΚΛ£ΚεΤΛΚ>1|ΙΗχΚ Кр(к)сТИ1А1Њ1. рЕКШЕ W

)1К0110ЖЕГиЧИ1АХБ. 1ЕЖЕ соутк НКОНОБОр’" 
ЦН.2 .КВ.

15 Хр(||)сТИ1ДНОЛ\Б WKAEBETATEAH НАрЕКОШЕ 

СЕ. ПОНЕЖЕ Хр(н)сТИ1А| |нОЛ\Б СЛО^ЖЕ- 

qiEAUi 1ЕДИНОЛ\Оу б(о г)о \· живоу и исти- 

18 ΙΓΙΙΟγ BL· троици ΠΟΚΛΑΗΙΑΚΛΧΟΜΟγ. WK" 
ЛЕВЕТАШЕ ΙΕ Гл(дГОл)|ОЦЈ£. ΙΑΚΟ ЧЕСТНЕ1Л\Е 

и ко н амб г (о с п о д)а н ашег о  1с(оусд) х(ри- 

21 ст)л пр('к)ч(и)сткпЕ ж е вл(а)д(н |)ч(и)це

НАШЕ1Е И Пр-ћс^ТБПЕ б(о )г ОЛ\(а)т (е)рЕ II 

с(бе)тМХБ. ΙΑΚΟ б(ого)л\к 1АКОЖЕ КЛИНИ 

24 СЛО^ЖЕТЕ II ΙΑΚΟ ИДОЛОМК.3 И СИц£ ВрА- 

ждо^ЈОфЕ х(ри)с(то)в'ћ Цр(б)к (0ВИ срд- 

Л\НО ПОрКГАШЕ СЕ. с (ве)т БН£ ЖЕ IIKOHU 

27 ни^квркгкшЕ скроушишЕ. и 4τογψιιχκ
CHIE х(ри)сТИ1АНБ1 ПО ДрФвНЕЛ^Оу WEhl- 

ЧАК> ГОрКО Λ\θγ4ΕψΕ. ΗΙΟΑ^Η ЖЕ Н б(о )- 

30 ГОНЕНАВНСТЕНИКБ СЛ\К1ШЛЕ11ШЕ. ΤΑΚΟ БО 
р-ћшЕ Wt (b) стдркцк н кции IAKO сиицк 

ΠρΟίζΕΒΕ ΤΑΚΟΒΑΙΑ ЈЕрЕСК. ΙΑΚΟ НА ТИВЕ"

бити, лажнослови. А разбојници и 
врачари и сви од помснутих. који бу- 
ду ухваћсни у злим дслима и убијани 
- њи.ма јс Бог. рече. писао да буду та- 
кви. и усхтсо је да они буду такви. и 
усхтео је да они тако умру. И друге 
неке сгвари, блсбећући. баснослове 
јадници. всчних блага отуђсни као 
нечастиви хулници.
62. Светог Никифора патријархи 
константинградскоГ1 казивање о 
онима који KJieeehy хришћине, одно- 
сно о иконоспаљивачима. који су 
иконоборци2
22. Назваше се клеветници хришћа- 
на зато што хришћане. који служс је- 
дном Богу. живом н истинитом у 
Тројици поклањајемом. оклеветаше. 
говорећи да часни.м иконама Господа 
нашег Исуса Христа п Пречисте 
Владичице наше Пресвете Богома- 
тере ii светих као Богу служе. баш 
као Јелини. а као [тобиже ненави- 
ст1ни]2 идолима. И тако непријатељ- 
ствујући. срамно се наругаше Цркви 
Христовој. и свете иконе избацивши 
поломпше. а хришћане. који су ове 
по древном обичају поштовалн. го- 
рко мучише. Јер тако неки од стари- 
јих рекоше да таква јерес овако из- 
ниче - као да на Тиверијади4 беше 
неко ко је сматрао да је јудејске вере.

33 рШАД^4 Б-кшЕ н ккто А\НЕ СЕ ШОД^ИСКВНЕ
2 л11ЖЕ<локит1», ιερατεύεται I 6 б(о г )к нмк  ин в . Р Μ I 8 w k au h  h k i Μ I 11 грлдд нема М 11-14 
сповкдАНИк... иконоБор'цн не.ма АС 42, V 720 I 13 и ко н о ж еп »чиц\к ] k h iiio 41iia\k (!) Р 16 
rp(n)cTiiiaiiort\h] хр(п)сти1лнол\н ж е Р, ж е нема гр. 116-17 с л^ж ец ј елм», λατρευόντων . 17 и нема 
Р. гр. има - καί I Γ/-18 нстинмлж Μ I 18-19 вн тронцн... ико чвстнмли» не.ма М 19 к] кго Р. 
гр. нема I 24 ιακ ο идололи. у АС 42, V 720 ώς εΐδώλοις δήθεν άπεχΟανόµενοι 24-25 и сиц к врд- 

нема АС 42, V 720 I 25 х(рн)с(то)ви Μ I 26 ум. с (ке)тмк ж е и ко нм . у АС 42. \ 720 ταύ- 
τας 131 стдрнцк. των πρεσβυτέρων 132-33 тивЕртдд-к. τιβεριάδα
1 Никифор, патријарх царпградски (806-815) истакао се посебно као иконофи.1. успротививши се 
и цару Лаву V (813-820), због чега је склоњен са naipujapauiKor трона. Упокојио се 829. године.
2 Овај’ наслов је краћи у АС 42, V 720 (в. о вдс ј  апаратЈ нап. под бр. 11-14). _
3 [тобоже ненавистни] додато према гр. δήθεν απεχΟανόµενοι. Ненависишн је онај ко има 
осе/шњсмржњс. одвратности. непријатељства прсма некиме и.ш нечемг.
4 Град Тиверијада налазн се у Галилеји. на западној обали Генисаретског језера (Палестина). 
Основао гаје Ирод Антипа (не дуго пре јавног наступа Исуса Христа) п одредио за своју престо- 
ницу. Назив граду је дао по iimc iiv  с во г  господара. императора Тнберија (14-37 после Христа).
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в-kphi. beaiik b ж е Chi Bh c bo ieav e 1б'4К1ц к.

КЛНМрЖЕ fit ИЛ\Е ’Г£СДрЛ1ГДД11ИХК.1 СЕСОуД'

3 ЖЕ сии лоукдвдго в-ксд. н вс ег о кго вк 

СЕБ-к ПрИ№Л\Е. Чдрод+»1ЛШПД II Ц'БД1ДНИ1Д 

1АК0ЖЕ χΠΤρΟΕΤΕ ΙΐΙίΚΟγΚ» Д-клДШЕ. СЕЕ
6 КрДГК Хр(н)сТИ1ДНОЛ\Е стко|ри С£ И Х<ри)“ 

с(то)в-к цр(к)к(к)ви ЦАВИДкшЕ.  и искд- 

ЦЈЕ Кр'кл\ЕН£ Bh НЕЖЕ НАПАДЕ кркдитк

*

9 БЛ^ГОВ^рШЕ. WBpiTE O^EO ТОГДД КО“ 

л-кнд срдцинЕСкдго ДрЕЖЕЦЈДГО стдр^и- 

ШИНБСТВО. вк ЖЕ ИЛ\Е ΙΕΛ\θγ '^НДК. ПрИ"

12 СВОН CE К ΗΕΜΟγ. Н 1ДК0ЖЕ ПОд(о )бНО 

AIOEOBb ПОКД^А«. И ПОЛ\Е1ШЛЕНИ1Д II χθ" 
т-книш ΙΕΓΟ ΝΊΚΑΙΑ ВЛЕШЕСТВОЛ\Е ПрОр-

15 ПЦДК ΚΟγΠΗΟ ЖЕ И ШБЕфДВД1£ СЕ. 1ДК0ЖЕ 
Αψε кго воли посд-кдоуитв. длег о г  ж и - 

'<НЕ ΜΛ\1τΐΙ χΟψΕΤΕ Bh ВЛАСТИ И Трц-

18 ДЕСЕТЕ д-ктв Bh Н£И СКОНЧД1ЕТЕ. WHE ЖЕ 

Bh^BhlCIIBh CE Б£^О\рЛ\И1£Л\Е. ПОНЕЖЕ СКВрЕ~ 
ΙΓΗΟΙΕ ЖИТШЕ Л10БЕ. И НА ДЛЕ^к ΠΑΕΤΟ"

21 ЛК>БИ1Е ПрОСТИрДЈЕЛХО 1ЕЖЕ Kh СЛАСТИ 
lipil№A\h. Kh СЛОВЕСИ Н£ч(в)сТИВДГО ПрИ" 

ЛОЖН CE. С£ ЖЕ Б’к 1ЕЖЕ ПОВЕЛ^ТИ ВЕСКОр^

24 110 ВС-ки ΙΕΓΟ WEAACTH. ИД^ЖЕ ДЦЈЕ WE“ 

р-кфЕТК СЕ НАПИСАНА ИКОНД И ВЕСМД ВСД- 

,,74, КОГО ЖИВ0Т11Д ПОд(о )бИИ ЦсЕСТрЕГАТИ

27 И скроушнти И СЕЖЕЦЈИ. ДИ1ДВ0ЛЕСК01Е 
ЖЕ Б(о)гОБОр'ЦОХ ^ЛОД-киСТВО ЛЕСТИ 

скрившоу. 1ДК0ЖЕ И ΤΑίεψΟγ СЕ ПОНЕЖЕ
30 всдко п о д(о )би к ПОГОуБНТИ. СЕ 7”кл\И 

ЖЕ ПОТр^БИТН И НАШЕГО Св(е)ц ЈЕНАГО 

ПИСДНИ1Д Бл(д)гок О\ркрДШЕНИ№. II I10HE-

33 ЖЕ 11ЕПр(-к)[1Од(о)БНО1Е ΠΟΒΕΛ^ΙΙΗΚ СЕ

а вслик у свом народу, коме име беше 
Тесарандапчх1, поставши сасуд лука- 
вог беса и примивши целог њега у се- 
бе, упражњаваше као нску всштииу 
- врачање и чаробљаштво. Тај је по- 
стао враг хришћана, и Цркви Хри- 
стовој завиђаше и тражаше време у 
које ће. напавши, оштетити благо- 
верје. Тада, дакле, нађе срацинског 
колена онога који је држао старе- 
шинство, а њему име беше Зид. При- 
ближи се њсму и, како приличи, по- 
казујући љубав, помисли и хтења ње- 
гова, опсенарством прорицаше. Исто- 
времено пак обећаваше да ће вољи 
његовој следити; да ће у власти дуг 
живот имати и тридесет година у њој 
провести. А он. узвисивши се безум- 
љем, јер је волео скврно живљење и 
на дуго протегнуто телољубље које 
је ради сласти прихватио, придружи 
се речима нечастивога. Би пак то - 
да се брзо нареди по свој његовој об- 
ласти, уколико се где нађс написана 
икона и, уопште, обличје сваке жи- 
вотиње, да се истргне и скрши и спа- 
ли. Ђаволско пак злодејство преваре 
скривши богоборац, баш онако како 
се и притајивао, (нареди да се) свако 
обличје уништи, а са тим и благолеп- 
ност нашег СвештеноГ писма. И по- 
што то безбожно учењс би оповр-

2 снсоуд. у гр. δργανον 13 вксд. δαίµονος I 5 ц-ккок» Р I 8 н ап дде] вепдде Μ 19 оуво нема Р; гр. има 
τοινυν 10 длкж еџд Μ 110-11 стдр-кишинЕство. у гр. εύχέρειαν I 11 ^идн, ίέζδος I 12 и нема М: гр. 
има - και I 13 лк ј евв Р С. лк >в ве М, у гр. εύνοιας I 14 нЂкот Р I влкшвствомк! baec t bo aie Р I 16 
колк· Р посл-кдст-ктЕ воли инв. С I 17-18 трндесЕТЕ] .л. Р I 18 с ко и чдк те , у гр. διανείσει I 20-21 
плктоАКБнк, φιλοσαρκία I 24 шблдс ти . у гр. αρχήν I 25-26 всдко Μ I 26 под(о)вик Р С Μ I 27 
CKpMfUJHTH. у гр. άφανίζεσΟαι i 31 ποτρ-квити] погоуБити С; у гр. καύαιρεϊσύαι 131-32 св(е)цЈЕндго 
писднии, ιερογραφιας I 32 бл(д)г о к сукрдшсник] Б(лд)гоохкрдшЕник С; гр. εΰκοσµίαν
За назив т£сдрдндд|ццк дато је оојашњење на дољој белини л. 374а: т£сдрдко11ДД1П1ХОСЕ .м. 

AAKhT НМН СКД-^ДКТЕ СЕ. ИсТО објаШЊСЊе има Р С М (М.] ЧЕТВЈПЕДЕСЕТИ Р, ЧЕТЕфЕДЕСЕТЕ С М). 
Прсвод: ..Тесаракондапнхос (гр. τεσσαρακονδάπηχος) каже се 40-лакатни". Им. лакат односи 
се на сшару меру ча дужину (око 0.70 ш); одговарајућа гр. нм. јс πήχυς. чија дужииа варира од 
земл>е до чемље и износи ичмеђу 0.46 и 0.75 т. чависно од тога одакле докле се мери дужина 
руке. Зато постоји нпр. египатски. енглески, француски. српски, грчки. дански лакат.
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ΚΜΓΒΚψέΗΟ БК1СТБ. ΑΙίΙΙΙΕ Ch И1гкл\и ШБ~ 

рд’<1»1 И ЕАЛ ВДНМ И 1ЕЖЕ Вк х(ри)с(то)" 

ΒΒΐχΚ цр(0к(в)вдхв С0у1[1Е1Е ίΒ0ψ£ΗΜχΒ 

HKOIIh ΟγΚρΑ IIJEIIH ΙΕ ’<ΑΤ Ир Λχογ. W ΕΙΐχ' ЖЕ 
WKhl ΟγΚΟ СћСТрМГД1О1|1Е WEpA^hl1 (!) СКрОГ" 

πίΛχογ. и ei|J6 ж е c т”кл\и и вк с в(е)џе- 

Ιΐκίχκ [|ρ(κ)κΚΚΑχΐι СОуЦЈДЈД ПИСД11И1Д Η Ι1Α 

с (ве)тМХ1а СкСОХД-кхВ и нд ριι^Αχκ. всд- 

цклд ШГНЕВИ Πρ^ΑΑΙΑχογ. и сигд роукд- 

ΛΜΙ СКВрМГНВ1МИ И 11Е11р('ћ)пОд(о)Б1Њ1Л\И 

ΤΒΟρΛχογ СЕ. НД CE БО ПОСЛДНИ И Xp(ll)cTO" 

БОр'ЦБ1 ЖИДВ1 II СрДЦИНВ! ΠΟΒΕΛ^ΗΛΙΑ 
творити ПОНОуЖДДХОХ. Хр(и)сТИ1ДНИ ЖЕ 

II HOpiiBAIEAMI и но^дилхи то|лнкд скврв- 

ΙΙΕΙΙΙΙΙΑ npilKOCNMfTH CE НЕ ПОСЛОушДДШЕ. 
Шт(в) ΤΟΛ-h рождк СЕ И ВВ^рДСТВ ξΛΟΙΕ 

Eh ΓρΚΜΒΚΟγ WBrtACTL· ДОИДЕ. 1ЕГОЖЕ 
ЕркдБ IIE простии нкции ПрИКШЕ нк 
сдлхи с (ве)т (и те)лбс твд идчелн ици . п д- 

стмри ΟγΕΟ HMEHOyiEAUI ВЛБЦИ ЖЕ 
НДрДЕОЛ\Б II ΙΙ^ΒΟΛΕΙΙΙΙΙΕΛΧΕ БВ1ВШЕ. Шт(в) 

НИХЖЕ Б'кшЕ II ТОГДД СШИ НДКОЛИИСКВШ 

1Еп(и)с(кОк)п11. ТДКОЕД1Д ЖЕ СК Б(о)говор'- 

ЦИИ СЛШСЛИВШЕ II СВД-кгДВШЕ в(о)жик) 

ПОрОуГДШЕ Цр(в)кОББ. KAKOBL· ЖЕ КОНЦК 

ίζΛΟΒΒΙ CIIIE ОуЧИТЕЛВ ВСЕСКВрВНВllhl Ж1Г 
ДОВННВ npillE пр^стоупити IfkcTK прд- 

ВЕД11О. НВО ^ИДБ WHh. ДВ-к ThK’“

1 Иза ικροχωΛχοχ у гр. слсди парт. τά δε κονίζοντες ιιιτο he рећи: „а друге ирекречивиш" (однос- 
но прекривши (малтеро.м или кречом).

Л\О II ШЕСТВ Л\(-к)с(Е)ц11 почнвк. св жи- 

ΙζΝΙΙΙΟ '4Л'к рдстрвгнох СЕ. СЕГО ЖЕ c(bl)llh 

о^лидв имен емв км(тв)чк> влдств пр^- 

1ЕЛХБ. 1ДКО Пр^јЛНСТНВШД рОДИТЕЛ1Д ΙΕΓΟ 

горксчо и стрдшнок» сл\рвтнк> оувити

гнуто. опет другим видовима (7ј. на- 
чинима) и киповима постојећу лепо- 
ту свештених икоиа у Христовој цр- 
кви затираху. Једне од тих. дакле. са- 
стругавши ликове. уништишеЈ [а 
друге прекречише]. А уз то још и по 
свештеним црквама постојеће списс 
и свсте сасудс и одежде оги>у у цсло- 
сти прсдаваху. И то (све) нечистим и 
безбожним рукама твораху. јер посла- 
ни христоборци - Жидови и Сраиини 
присиљаваху на то - да се твори што 
је наређено. Хришћани пак. и поти- 
скивани и присиљавани. не послуша- 
ше да се косну толиких скврнављења. 
Од тада рођено (односно изникло) 
зло дође у грчку област. од којег 
штету задобише не неки просги, He-
ro и сами начелници свепиииељсшви 
(тј. свештенства). Звани пастири. да- 
кле. понашање.м и опредељењем по- 
сгаше вукови, од којих беше и тада- 
шњи наколијски епископ. Исто пак 
са богоборцима замисливши и учи- 
нивши. поругаше Цркву Божју. А 
какав је крај ове злобе свескврни 
учитељ Жидовин примио. није праве- 
дно прескочити. јер онај Зид. пожнве- 
вши само две године и шест месеци. 
зло се са животом растави. Овога 
пак спн, имено.м Улпд. наследивши 
очеву власт (науми) да превареног 
његовог родитеља горком и страш-

4 w] w t (h ) С Μ I 4-6 w αιχ· ж е... ικρογιΐΜχοχ нема Р I 5-6 нза «κρογιυΑχον. у гр. следи τά δέ 
κονίζοντες 17 цр(к)кнвдхк, у гр. οϊκοις I 8 нд ριιχ^χκ] ндрицдхв (!) Р I 8-9 всдц-клд нема АС 42. \ 
720 I 11-12 ХристоворЦЂ Р Μ I 14 н1. у гр. καίτοι I 15 прнкосмоти (!) с е . у гр. έφαπψασΟαι 16 
рождв, φυέν I ^ло CI 19 с (ве)т (1г г е)лвс твл . ίερωσύνης I 21 ндрдвомв] нрдвслм» Р С М. гр. τρόπον 
I бв ј вше] ВВ1ШЕ C I 22 ндколннскин, νακολείας I 23 τ λ κ ο βλ ιλ же] тдко ваг дж де Р 26 оучнтЕлв. у 
гр. εισηγητής 127 πρΙΐΤοχπιιΤΗ, παραδραµεϊν I 28 ’<ндк. ίέζιδος I 29 почивк] пожнвв Р С. положнкв 
М.у гр. έπιβιούςΙ 31 оулидв. ούλιδοςΙ 31-32 прнкмв Μ132 родител1а. τον τεκόντα 33-1 шбавн н ка  
o^g iit ii пнв. C
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WKAKIIIIKA покЕлк. ДОСТОИНС^ ΙζΛΟΒΒΙ

СКОИИ Λ\Κ'4Λ0γ К bC I Ipll ΙΕΛΧΙΙΙД. KbCKOpk ЖЕ 

3 k k c t o IImh aia цр(ћ)кн ВК СКОК· U’A’k-

RAMTb CE KpACOTC»Y II WIIHOKAEHIIIE Cb(e)" 

1|1Е11'НВ1\Ж IIKOIIb lipillETb. КДИНО1О ЖЕ 

6 ropECTH WHOIE KOpENb Eb ΓρΒΜΒΕΚΒίχΒ НД"
СДЖДЕНК EBI Eb ГрАД^К ДОСТИЖЕ II ДО 

ц(-к)с(А)рКСТВОХК>1|1АГО ТОГДА. AbBb1 ЖЕ 

9 B'k И HA\EHEA\b II HpABOAXb. ИЖЕ ПОд(о )б-

HblAMI ВАрВБДрО\' WHOA\Oy. CKBpbHEHIIIA И 
11ЛКТ0ЛК>Б111А WCThHbl ПОСТрккАЕЛ\К Bb^- 

12 Б-kcHBL CE НА Бл(д)гОДДрИ1Е. β(θ)>ΚΗΐχΐι

Цр(к)к(0ВК Св(е)ц ЈЕНО1Е ПИСДНИ1Е ИСК0- 

ПАТН И XATphTH ТКЦЈАШЕ СЕ. 1ЕГОЖЕ II 
15 внноу ii ^лочкстшЕ K0CTAHTI1Hb2

пркилхк. врдждвнох Брднћ. НД Бл(д)го- 

4bCTHBbll£ ВБХДВИЖЕ. СБОрК ЖЕ с (ве)т (ц - 

18 Te)aL· НЕ11р('к)|1Од(о)вНШХ11 скврдвв. и

IIE4bCTHBOIE СВО1ЕГО БЕ^Е0ЖИ1Д ΠΟΕΕλ Ιϊ- 

η ιικ |цложи. до концд оуво c (ee)t u ie 

21 иконм ^дтирдти и скро\(шити. пок-

ΛΑΙΙΙΑΚ·ψΙΐχ’ ЖЕ СЕ I1A\b. ИЛ1 Т^ЛХИ СЛ0- 

ЕМј' Λ\ΟΛΕΐµΐΐχΒ ΙΕ. A\8KAA\h POpKblAVb ИЛИ 
24 ΚΑίζΗΕΑ\Κ np-кдДЈДТИ. ΓρΐξΚ ИД0Л0СЛ0\{— 

ж е|н и г д нд αιχκ ндво де . iak 0 b(o po )a\L· 

сил\к iio k aah iaiet e c e г л(дг о л)е . с в(е)ц !Е- 

27 НДГО ЖЕ ЖИТИ1Д ЛМШШкСКДГО шврд^д
Ц1т (би)н«[ДЕ WT^/wfcTATH. и роугдти 

СЕ нл\оу. ИЛИ и^м-книти pir<bl ΜΗΗχΟΜΗ 

30 НЛИ рА^ЛИЧНК! Λ\ογκκι ПОДККТИ. npillE- 

дини с е оуво к ндл\в с ег о рдди И10Д'к“ 
HCKbl CLAMilCAk. И хр(и)стшд HbCKOlE ЖЕ 

33 pA’<©YAvkl€Th СЕ ΙίρΟΠΟΒ^ΑΑΙΠΙΙΕ. Bb NACb

ном смрћу убије - нареди опсснару 
да (онај) достојну своје злобе плату 
прими. Одмах се пак Источна Црква 
одева у своју красоту п прихвата об- 
новљење свештених икона. А једном 
горчина оног корсна би засађена у 
грчким градовима па стиже и до цар- 
ствујућсг града тада. Лав1 бсшс и по 
имену π по нарави, који сличним. 
оном варварину, скврним и телољу- 
бним нагонима подстрекиван, разбе- 
сневши се на блаГодарје (тј. побо- 
жност) Божјих цркава, труђаше се да 
Светтено писмо ископа и затре. 
Његов син Костантин2, наследпвши 
ii кривицу и злочастије, одвратан 
рат подиже на благочастпве. Сабор 
пак неправославних епископа сабра- 
вши, те учење свог нечастивог без- 
божја изложи - да се докраја свсте 
иконе затиру и крше. а оне који им се 
поклањају или им се речима моле, 
горким мукама или казнама предава- 
ше. Товарећи на ове грех идолослу- 
жења, говорио је да им се (тј. икона- 
ма) као Богу поклањају; да се све- 
штени живот монашког лика потпу- 
но одбаци, и ругати му се: или да се 
одећа монасима измени; или да се 
подвргну разним мукама. Због тога 
нам се, дакле, приједини јудејска са- 
мисао, те се хришћанско проповедање 
[не] разуме. На нама је да надаље,

1 ιιο βε λΙ. АС 42 προσέταξεν, V 720 έπέτρεψεν I 2 свокк нсма АС 42, V 720 I 3-4 шд-квдктк. у гр. 
εστο?άζετο 17 и немаС112 вл(д)годдрик] вл^гов-крик РСМи гр.τήςεϋσεβείας113 с в(е)цин о к  
писдкик. τήν ίερογραφίαν I 15 bh h o v , у AC 42. V 720 όξίαν I 19-20 πο βε λ Ίϊιιη κ , δόγµα I 21 
сккрсушАти Ρ С Μ I 23 нли] и Μ I 24 ιφΈΑΛΙΛΤίι] пр^ддти κ Ρ Μ I 32 ж е нема С
• У вези са именом лввв писар на левој белини објашњава: левк исдврк (Лав Исавријанац). Исто 
и у М. Реч је о византијском цару Лаву III, званом Исавријанац (717-741), који је 726. године 
издао едикт против поштовања икона.
- У вези са именом костднтинв писар на лсвој белини објашњава: костднтинв кдвдлш (Коста- 
нтин Кавалин). Исто и у М. Цар Константин V Копроним (741-775) наставиоје иконоборачку 
политику свога оца Лава III. Сазвао је 754. године сабор. одржан у Јерији (Хијереји) близу 
Халкидона. на којемје учествовало 338 епископа. Иконоборство је више од сго година дубоко 
потресало државу. Осуђено је на Седмом васељенском сабору (787) и на сабору у Цариграду 
843. године када је успостављена Недеља православља, захваљујући правовсрном монаштву, 
превасходно Теодору Студиту (+ 826).
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lECTh IipOHEIE СДМОВЛДСТкИОЛМ» СО\Ч|1ЕЛ\Е 
HAA\b. 1ЕЖЕ ΙΙλ(α)γΟΙΕ 11 Сп (д)с АК>1|1Е1Е или

3 7.Λ0ΙΕ ИЛИ ΚρΙίΑ’ΙΙΟΙΕ И'4прдти.

И 1Е1|1Е W ΙΕρΕΕΕχΚ И IV ΗΛΜΕΛΉΗΙΐίχΚ 
lEpECEAMi WT(0 ΕΚΓ.ΟρίΙΚίχΕ ИЖЕ βΚ с (ве)" 

6 τκιχκ Ц)(тк)цд 11ДШЕГ0 софроншд1 пдтри- 

ΙΛρχΛ 1ЕрОСОЛИЛ\КСКДГО. И ПрЧЛОЖЕНШЕ 
W’r(h) ТОГО И ДО н(м)|ПД

9 Дд БОуДЕТН Ογκο IlpOKAETL· ПрИСНО И 
ΚΛΕΊΕ. w t (u ) с(ве)тКИЕ ИДИНОСОуЦЈНи1Е и 

поклдшаιε λµ ιΙιε  тро(и)цЕ ц ј (т к)цд и с (ш)- 

12 ΙΙΑ И с (ве)т (д)г О д(ох)хд. npbBOIE ογεο 

CHAIOIIE ΒΑΒχΚΒΒ. ЛЖЕ ΒΕΒΑΙΕ lipbBOK 

7,АЕ|||л\Е IEpECEA\h '^Ablll NA4EA*HHKb.  C 

15 HIIAl ЖЕ KAEWBHH. Л\ЕНАДрК.2 фИЛИТк.

1ЕрЛ\ОГЕНВ. ДЛЕ^ДНДрк. КОВДЧЕ. ДОСИ^И. 

ropro^in. СДТОрИИНЕ. Λ\ΑΕΛ\Ο·θ4ίΗ. дд- 

18 рИДНЕ. ВДСИЛИДЕ. ИСИДОрк СЕГО c(bl)Hb.

И IIEIICTOBbCTBOAlb Пр^БОЛИИ. lEBUWHh. 

кдрпокрдтЕ. 1Епифднии. продикв. кори- 
21 H-M1. (!) ЖЕ II ΑΜίρΐΙΙΙΌΈ. ΟγДЛЕНТИНЕ. фЛО"

piiflL·. ВЛДСТЕ. дрТЕЛ\01Њ. СЕКС^НДк. КД- 
CHAIIb. ❖EWa(o )t E. HpAKAEWHb. ПТОЛЕ- 

24 Л\ЕИ. Л\ДрЕК11. KOAOBApbCb. ДДЕЛМШ КДр-
ИЦЕСКЕ1И. ^Е1Уд(о)тк ΟγΕΛΙΑρΒ. •O-EW- 

д(о)тк ΑρογΓΕΙΙΙ. ΙΕΟγφρΑΤΙΙΗ ИЖЕ WB“ 

27 OllhllOAb. AlOHOUAlb ДрДВИТ^НИНЕ. Ир~

Л\ОГЕН1а . ТДТИДНЕ ΕγρίΠΙΕ. ДСКАИПИШДЕ. 
ВДрДИСИ1Д11Е. ДАЛАЛОНИИ (!) СЕГО c(bl)nb И 

30 11р'клВСТИ1О рдввнв ΙΕΛ\θγ. крл\офиАВ.

КЕрДОИВ. СДКЕрДОНК. AUpKblWHh ΠΟΗ’ΤΒ" 
CKLIII. ДПЕЛИИ ДПОЛОНИДВ. HOTIIAlb. npi- 

33 понв. пиденк. CWHEpL. ❖ew a(o )t «i трд- 

будући сачовластни, изаберемо оно 
uno је добро и спасоносио. или зло 
или штетно.
И још о јересима н о наче.ппншма је- 
рссп. Од саборних. који је међу свс- 
шима - оца нашеГ Софронија . ча- 
тријарха јерусалимскоГ. И додатик 
од њега Για до сада
Да буде, дакле. увек проклег и клет 
од Свсте Јединосуштнс и нокЈањаје- 
ме Тројице - Оиа н Сина и Светога 
Духа - прво. дакле. Симон Врачар. ко- 
ји јс најпре зли начелнлк зли.м јере- 
сима. Са њим пак Клеовије. Менан- 
дар2. Филнп. Ермоген. Александар 
ковач. Доситеј, Саторнин. Масмотеј. 
Адријан, Василид. његов син прсве- 
лике суманости Исидор. Евион. Кар- 
пократ, Епифаније. Продик. Ко- 
ринт! (треба Киринт) лак и Миринт. 
Уалентин. Флорин. Власт. Артемон, 
Секунд, Касијан. Теодот. Ираклеон. 
Птолемеј. Марко. Коловарс. Адеми- 
је карицски. Теодот Усмар, други 
Теодот. Еуфрат који је пречанин. 
Моноим Аравићанин. Ермоген. Та- 
тијан Сирин. Асклипнод. Вардисијан. 
Амоније! (треба Армоније). његов 
син и заблудом равал њему Ермо- 
фил. Кердон. Сакердон. Марклон 
понтски, Апеллје. Аполонид. Потим, 
Препон. Питон. Сињер. Теодот тра-

10 1(диносоуфнв1к] и кдиносоуфнкЈК Р М као у гр. και όµοουσίου i 11 ιιο κ λ λ η ιακ λ ικ ικ . προσκυνη-
τής I 13 ciirtioii κΛκχΗκκ. σίµων µάγος 115 k ar v bh h , κλεόβιος I менддрк] лшмндрн Ρ С и гр. µέναν- 
δρος I 16 ковдчк. χαλκεύς I 20 кфипдннн. έπιφάνης I 20-21 корин-о*  (!), у гр. κήρινϋος 23-24 
ιιτ ο λ ο λ ιε ιι Ρ Μ 124-25 кдрикскмн. καρίσπος 125 оуслирн. ό σκυτεύς 26 коуфрлтин] коуфрлт··» 
Ρ C Μ, y AC 42, V 720 έφράτης I 26-27 швонкП«Ак. ό περαπκός I 27 µ ο ηο ηµ µ  лмноимк \ί.) гр. 
µόνιµος I дммонни (!) треба дрмонпи као у гр. άρµύνιος I 28 сурннк] MWMh Ρ М. у гр. ύ συρος 29 
вдрдисшднћ у С је испред дполонндк I вкрдиаднк М, гр. βαρδισιανης I аммо нии (!) треба 
дрмонии као у гр. άρµόνιος I дммонни у С је иза cvpnni» 131-32 iio h  т н с кмн , ο  ποντικός 32 ап елн н  
у С је испред дсклнпшидк Г дклнпншдотк Р. гр. άσκληπιόδοτος I дполин Ρ М, у гр. άπελλής
1 Софроније I, патријарх јерусалимски (634-638) истакао се. са Максимом Исповедником, \ 
осуди монотелитске јереси челника Евтихија и Диоскора, које је осудио Чегврти васе.вснски 
сабор у Хакидопу 451. године.
2 Због мноштва имена која следе и због скученостн простора. да.ве у апарату наводнм углав- 
ном само она имена код којих се уочава разлика наспрам грчких имена.
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ПЦк|НБСКВ1И. ЛХОНДАНВ. прискнлд ж е и 

Л\А-)НЛ\ИЛА СЕГО IIEHCTOBill ОуЧЕНИЦИ. НЕ“ 

3 II0CK. (!) МЛКЕскн. ШрИГЕНБ. WpillEIIK Лр°У~ 

ГМН ИЖЕ II АДАЛХАНТИИ НАрИЦА1ЕТВ СЕ. 

САВЕЛНИ IIAIIBHIICKIIH. НАВАТк. IlABbAh ИЖЕ 
6 Шт(в) СДЛХОСАТШ. ИПИГЕНВ. KAEWA\EHh.

НОИТК '4Л\1ф HKCKKIH. MAHIIII ИЖЕ БЕ^БОЖ- 

ΙΙΑΓΟ НЕИСТОВВСТВА TK^OHAXEUHTb. САВА" 

9 ТИН. Apuli. Л\ЕЛЕТ11И. AIETI1II. lEBHOAMIH.
ACTEpilll. ИВДОЗИИ.1 МАКЕДОНИИ ИЖЕ CL· 

с (ве)тмил\к Λ(θγ)χθΛ\Ι» врдв СЕ 11 д(о\()- 

12 ХОВОр ЦА ИЛ\Е ДОСТОИНО ПрШЕМК. ЛПОЛГ 
ндрии ААШДИКИИСКНИ и того с(ш)нв 

АПОАИНДрИИ. АХАГНВ. ПОЛЕЛ\0НВ. ПЕААГИИ.

15 КЕЛЕСТННБ. ИОуЛШАНК. ИЖЕ ТОГОЖДЕ НЕ~ 
(н)сТОВВСТВА ПОБОрННЦИ. ·0·ΕννΑ(θ)ρΒ Л\Е~ 

Л\1|‘0\'ИСТИ1СКИИ. н нЕстории. скврвн нд-
18 ГО ЧЛОв(-ћ)к0СЛОХЖЕНИ1А lipicKBpbHKHAIA 

ΙΐρθΙΙΟΒ-кдНИКА. KVpb ЖЕ И IIWAtlb. ИЖЕ 
ο, ШТ(0 КИЛИКИ1Е ТОЦГОЖДЕ БЦБ0ЖИ1А

21 ПргкБЕ^Б(о)жБНА1А ПОБОрНИКА. ΙΕΒΤΙΐχΒ. И 

AHWCKOph ΙΕΒΤΗχΟΒΚ ПОЛХОЦЈНИКВ И 
СБГл(АГОл)нИКк. ВАрСОуЛХА. '<ОШрА. ТИ~

24 Л\О«ки Гл(аГОл)елШ Α^χορΒ. πετρκ гоу- 

НИВМИ. 11 АКАКИИ. ИЖЕ СБКДИНЕНИШ СВИ" 
ТБКБ2 ЛБЖНО НАПИСАВША. ξΗΗΟΗΚ. ЛАЛХ" 

27 БЕТИ1 ИЖЕ ^ЛОИМЕНИТМК AUp KHWHKCKbllE 

ИрЕСИ НАЧЕЛНИКБ. ДИДуМБ И ΙΕΒΑΓρίΙΙΙ.

ИЖЕ ννρΐΙΓΕΙΙΒΕΚΑΓΟ БАЕДЕНИ1А CKBpbHHAtA 
30 ОуТВрВДИТЕЛЈА. ПЕТрВ Б^ЛИЛБНИКБ3 ИЖЕ 

кв трвс(вЕ)тои п-ксни рдспЕтик прило- 

ЖИТИ ШЕТАК СЕ. П^ТрВ ДрМ-ТШ HBEpbCKOIE 
33 [иГ*  BAphBApOBp-feAHOIE СКДрЕДШЕ. ИСАИ1А

пезунски, Мондан, Прискила и Мак- 
симила, његове сумануте учснице, 
Непот. Елкесеј, Ориген, други Ори- 
гсн који се и Адамандијс назива, 
Савелије иливијскп, Нават, Павле 
који је из Самосата, Епигеп, Клсо- 
мен. Ноит змирски, Маније који је 
презимењак безбожне суманости, 
Саватије, Арије, Мелетије. Ајетије, 
Евномије, Астерије, Евдоксије1. Ма- 
кедоније који, борсћи се против Ду- 
ха Светог. добп достојно имс - Духо- 
борац, Аполинарије лаодикијски и 
његов син Аполинарије Магн. Поле- 
мон, Пелагије, Келестин. Јулијан. 
који су поборници исте суманитости, 
Теодор мемпсуитски и Нссторије, 
који су скврног човекослужења нај- 
скврнавији проповедници. Кир пак и 
Јован, који су из Киликије, истог без- 
божја најбезбожнији поборници, 
Евтих и Диоскор Евтихов помоћ- 
ник и саговорник, Варсума. Зоора, 
Тимотеј звани Дахор, Пстар мутави 
и Акакије који свитак сједињења2 
лажно написаше, Зинон. Ламбетије 
који је начелник злоимените марки- 
онске јереси, Дидим и Евагрије, који 
су утврдитељи оригенског скврног 
брбљања, Петар Белилник3 који се 
дрзнуо да Трисветој песми дода 
„распетије", други Петар. иверска 
[и]4 варвароштетна зараза; Исаија

2 ΛΜ^ΗΜΗΛΑ. µαξίµιλλα V 720, a у AC 42 µαςιµίνα I Зу.м. н еп о с еД! ), треба непота 15 иливиискии. треба 
ливинскин као у Р С М и гр. ό λίβιος I 6 кпигЕна, έπνγενος V 720, a у AC 42 έπίγονος I 7 ΐζΜίφ’ίικίκωιι, 
ο σµιρνάΐος I 10 дстЕрии] дрЕстии грешка писара С. гр. άστέριος I 12 iipiiKAih достоипо инв. Р Μ I 14 
лудгна. µάγνος V 720. a у АС 42 µόνος I 15-16 Н£(и)стовћствд конј. према Р С Μ I 16-17 ■o-EWAopu... 
и нЕСТории нема Р I л\£л\||'0уистн1скии] л\ел\'1|'о \'Кс тиис кии С Μ. µοψουεσπα$ АС 42. µοµψεουστίας 
V 720 i 19 и нема Р М. гр. има και 123 варсоули орт.-јез. црта Μ I 23 ζωορας I 24-25 гоунивкт, 
ύ µουγγός I 31 рдспггик. у гр. σταυροϋέντα 132 и κερκοκοκ. V 720 ΐβερικον. АС 42 ΐβηρικον 
■ Ича имена ккдо^ии. у АС 42. V 720 следи име δοµάτος (Домат) које је у српсл. изостављено.
- Реч је о ..Тому сједнњења“('ЕУ11Упк0У) који јс саставио Акакије, цариградски патријарх 
(471-489), а цар Зинон (474-491) обнародовао 482. године. Тим „Томом“ заобиђсне су одлукс 
Халкидонског сабоа (451). а то је погодовало монофизитима.
Овде је βΊιλ η λβη ιικ β (АС 42 κναφεύς. V 720 γναφεΰς) ваљаоннчар који бели платио. вуну. Тај 
Петар Белилник је био епископ антиохијски (465-466; 474-475), који је изумео да сс на крају 
Трисвеше Сичме, тј. после речи „помилуј нас" додају речи: „којн си распет за нас“, што је цар 
Анастасије (491-518) дозволио, а у супротности јс са одлукама Халкидонског сабора (451). 
4 [н] додато према гр. καί.
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ИЖЕ СЕГО ПЕТрД СКБЕгкдНИКЕ. ИЖЕ HHOVK» 

ΕΕΙζΓΛΑΒΗΟγίΟ1 Bb ΕΕΙζΙιΓΛΑΒΗΗΙΐχΐ. ΠΟΚΛ^ΑΒ" 

111Д lEpECk. ДА О\'ЖЕ Bb KCli^h И ПркжДЕ

1 Ο (Η’3Ϊ3ΐαυιι.\ιιι као јсретицима в. даље стр. 382, нан. 3.
- Севир, патријарх антиохијскн (513-518) био јс монофизнт.

И Cb ВС1л\И И 110 BCdi^K И ПАЧЕ 

ΐκ ΐΐχκ CEBliph2 ΑΗΤΙΙΜχΐΙΙΙίΚΜΙΙ ДД EOVAETh 

KAETb II lipOKAETb. И ТОГО О^ЧЕНИЦИ НЕИ~ 
СТОВИИ. И ΒΕ-Ιΐΐχκ ΕΕΙζΓΛΑΒΗΜχΚ ΙΙΟΒΕίχ1 

ЖЕ И ΒΕΤΚχΒΐχΐι Co(\[)pOBblH EbIBb Λ\(θγ)- 

ч(и )т (е)л11. И с (ве)т ЕПЕ СБОрНЕНЕ Up(b)- 

к(к)вЕ врдгк ΙΐρΊίΛΟχΚΑΒΚΙΗ. и днти- 

wxiiiiCKbiE c{be)t iiIie цр(к)к(0вЕ пр-k- 

Л10Е0Д’кн lipiiEE^AKOHHblH. И ПДГОуБНИКћ 
npkiWpb^hKblH. ·Ο·Ε\λ'Α(θ)«1 ЖЕ АЛЕ§АН~ 

ДрДНИНБ. И ТрДПЕ^О^НБСКШИ АНТИМК. И 
|дковк суринв. M©YAiHAUb дликдрнАскн- 

CKblll. фИАИКИСИМВ. ГДШДНЕ ДЛЕ0Д11ДрД- 
HHIIb. шт(к) НЕГОЖЕ ГАИ1А1ЊСКДГД рЕКШЕ 

HOYAHtaHbCKAia IipilEbl lEpECh. доро-о-ки 

ИЖЕ TOIE БЕ'^БОЖНО1Е lEpECl! EbIBb IlOEO" 

phHHKb. IlABbAb 4pbllblH. HE TbK’A\0 
ПДрИЦД1ЕА\Е Hb И EbIBb ПОИСПНгк. HWAHb 

ГрДЛХАТИКЕ. ΙΕΛ\Ο\ρΚΕ ПОрЕКЛО ТроуДО" 

AIOEbl|b ПЛЧЕ ЖЕ СО^НТроуAbijb. КОНОН' ЖЕ 

II 1ЕВТЕНИИ. TpblE TpИИБOЖbCTBh TpbK" 
ЛЕТИИ ПОБОрННЦИ. ^ЕАЛЕСТИИ ΗΕΒ^αΙη ΙΙΙΑ 
WT(b)l|b И рОДИТЕЛЕ И cktATEAb Пр^БЕ" 

^ακο ηή ε ιη . нж е н е в-кд-кти 11 х(ри)" 

с(т)о\· е(о г )о \( НАШЕЛХОу д(0НЕ СО^ДНАГО 

ШЕПЕрДШЕ. НЕ ρΑ^ΟγΛ\ΐ1Ε 1ДЖЕ Tb е(о )г О“ 

IlEHABIICTLHbl ГЛа(г ОЛа)шЕ. И НЕ вкдВЈИ. 

1ДЖЕ WEOlOAOlf ρΛ'<θγΛ\ΪΒΛΙΕ ВЕЦЈАШЕ. ΑψΕ 

EO HE БИ HE pAr48AvkAb CAOBECb ΕΒΟΙίχΕ 

CHAbl. HE Eli ПДГОуБНДГО НЕВ^Д^НШД pO~

je сабеседник овог Пстра. који другу 
безглаву) мсђу безглавим јереси.ма. 
показаше. Још. мсђу свима и пре 
свих и са свима и послс свих и изнад 
свих Севир2 антиохијски да буде клсп 
и проклет. И његов суманути ученик 
који је био сурови мучитељ свих без- 
Главих - нових пак и старлх, и Сабо- 
рне свете цркве прелукави враг. и 
Свете антиохијске црквс пребезако- 
ни прељубник и премрски пагубник: 
Теодосије пак Александрињанин и 
Антим трапезунски и Јаков Сирин. 
Јулијан аликарнасејски. Филикисим. 
Гајан Александрињанин - од њега 
настаде Гајанска односно јулијанска 
јерес: Доротеј. који је био поборник 
те безбожне јереси. Павле Црни. не 
само названи него уистину и био; Јо- 
ван Граматик. коме је порекло (тј. 
презиме) Трудољубац. а више је сује- 
трудац. Конон пак и Евгеније - тро- 
јица триклети поборници трибожа- 
ствсг, Темистије, отац и родитељ нс- 
знања. и сејатељ пребезакони. који 
брбљаше да Христос Бог наш не зна 
дан судњи. не разумејући оно што тај 
богомрзац говораше. и не знајући 
оно што двосмислено разумевајући 
говораше. Јер. кад би разумео јачину 
својих речп. не би родио пагубно не- 
знање, и нечистоту незнања топло 
помагао. Не разумети да је Хрисгос

1 иж е1] ж е С I 3 оужЕ] нже Р. у гр. µεΟ' (ών) I 6 каетб не.ма С 6-7 ум. мн. оучЕници н ен с то кии . 
треба, према гр., Једн. µαθητής έκµανέστατος I 7 и κ(4χκ] вк scivi. Р С 8 со(у)ровии конј. 
према Р С Μ I 9 нза и у АС 42, V 720 следи τής άπάσης I 12 пр4вцдконнмн. άνοµώτατος 
ΠΑΓογΒΗΗΚκ нема С I 15 сурнш>. ό σύρος I 19 нж е] ж е Ρ Μ I 20 чрвнмн. ό µελανός 22 k aw j k e 
ιιορεκΛΟ, ό την επωνυµίαν I 22-23 тр^долкчжцв, φιλόπονος I 23 соуктроудвцн. µαταιόπονος 24 
триивожкствк, τριύεϊας 1 27-28 χ(ριι)ο(τ)ογ, у АС 42, V 720 τόν χριστόν αληθινόν ?2 ιιε 
рд'<8лгкли] ρΑχογΛίΙίΛΗ Ρ. y AC 42, V 720 µή ήγνόει
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ДИЛк. Н НЕккдкшНА НЕЧИСТОтк теилк 
помдгдлк. ιιε рд^сулгкти χ(ριι)ε(τ)ογ.

3 µ ε ткожЕ м(ог)к вк ιιριιαιοεογψκNk. Hk 

1АКОЖЕ BklC^Th) понстинк 4ΛΟκ(1ί)κΚ 

д(к)м£ СКОНЧДНИ1Д и со^дмдго. w t (b)

6 БЕ^«рл\нд сл\к1слд штрнгдм. и простд 
Т0ГО ствдрдк ЧЛОВ^КА. II ТАКОВк1Л\к 

НЕИСТОВкСТВОМк МДрИЦД1Е CEGE БЕ^ГЛД-
9 BHKI. II КСт(к)сТВ0 КДП1О сдлхого сп(д)сд 

НДШЕГО х(ри)с(т)д БЛЕДОСЛОВЕ СЛ0ЖЕ110. 

ДЛ БС^ДЕТк ЖЕ С 11НЛ\к ПЕТрк СОурИНк (!)

12 КЛЕТК II ТрККЛЕТ’. II СркГИН Др‘Л\ЕНИНк. 
горкдго БЕ'4Б0ЖИ1Д СТДр^ИШИНД. И НИ 

ТДКОЖДЕ К' СЕБ"к СкГЛДСНИ БШВ ШЕ. НИ

15 ТДКОВД1А (приБли)жно ин-клхк слд- 

ВИВШЕ. ДДЛ\НГА11к. ИЖЕ С11Л\к 01(60 110 
ΙΐρΪΛ\1Ι0Γθγ IipOTIIBE CE. 110861 | ЖЕ lABAb

IS CE Bh НДЦЈИХк Л^ткхк СДВЕЛИИ. c нилг- 

ЖЕ II ТОГО НЕЧкСТШД Пр^КМНИЦИ КЛЕТИ 

И ПрОКЛЕТИ ДД Боудоутк. Д-0-ДНДСИИ ЖЕ

21 соурннк И ДПО'4ИГДркСКк1И ДНДСТДСИИ. II 

ИЖЕ СИХК НЕСВЧЕТДМ’Н0№ СкЧЕТДНШЕ. И 
НЕСкЧЕТДН НО ЖЕ И НЕВ^ЖДкНО ПрИСТОу-

24 ΠΑΙΟψΕΙΙ1 К НИЛ\к. И БЕСЛОВЕСНО ГДКОЖЕ 

СКОТИ2 α’τ(0 ΙΙΙίχΕ пддсомии. дроугк 

WT<h) ДрОуТД КЛЕТВДЛХИ ВрАЖДЕНО ОућЦ-

27 BAlAKAUl. ДД WGA^KOyTh ЖЕ CE ОуБО С 

НИЛ\И И иЈДЕЖДОуТ1 CE ΚΛΕΤΒΟΙΟ И ПрОКЛЕ- 
ТИ1€Л\К. И ВЕНБДЛХИНк (!) ДЛЕ^АНДрАНИНк3.

30 11 HVVAIIL· И сркгии Η ·0·ΟΛ\Α COypAIIE Ii СЕ~ 

ВИрК. ДА ПрИШБ ЦЈИТк ЖЕ CE С НИМИ СИ^к 

КЛЕТкВк КУСОХЖДЕНША. И Л\ИНД АЛЕ§АН-

33 ДрДНИНк. ГДШАНкСККИЕ КрЕСИ ПОБОрНИКк

као Бог био присносушпит, него је 
као уистину био човск, дан свршетка 
и судњи (дап) из бсзумна мудријашења 
извлачи, и Тога проста човека ства- 
рајући. и истом суманитошћу назива- 
јући себе „безглавни", н једну приро- 
ду самога Спаса нашега Христа ма- 
штајући сложено: с њим пак да буде 
и Петар Сурин ! (треба: Сирин) клет 
ii проклет. и Сергије Арменпн. старе- 
шина горког безбожја, и којп не би- 
ше међусобно тако сагласни, нити 
исто - што је једним другима прп- 
ближно - славише. Дамјан који се, 
дакле, овима премного противио, а 
показа се, за наших година, нови Са- 
велије; с њим пак и наследници н,его- 
вог безбожја клети и проклети да 
буду - Атанасије пак Сурин! (треба: 
Сирин) и апозигарски Анастасије, и 
они са овима неспојиви спој; и који 
неспојиво, пак, и незналачки им 
приступају' и бесловесно, као ско- 
тине2 од њих напасани, и међусобно 
клетвама непријател>ск11 бивају ра- 
њавани, нека се пак обуку с њима и 
заодену клетвом и проклетством. И 
Венијамин Александрињанпн3, и Јо- 
ван и Сергије и Тома - Сурани! (тре- 
ба: Сирани), и Севир да се с њима 
приопште осуди ових клетава. И Ми- 
на Александрињанин. гајанскс јере- 
си поборник и заступник, јавно поле-

3 npncnocoij-ψκιικ, άίδιος 16 простд. ψιλόν 17-S τ ακ ο βκ ιλ ιε  н еис то вкс тво лч », ταύτοτερατείαν 18-9 
вцглАвнм. άκέφαλον I 11 со^ринв (!), треба суринћ. σϋρος 114 скгласпи к сеск инв. Р Μ I ни, у 
ЛС 42 µή δέ. a у V 720 грешком µετά δέ I 27 Μ I ж е нема C115 (привли)жио конј. према
Р C М 19 приклмшци C I 21 со^рннк. σϋρος I дпо^игдрксквт, άποζυγάριος I 29 ВЕНћАМИНВ (!). 
треба вЕ11идл\инк прсма гр. βενιαµήν ! 30-31 ссвирк] СЕВгирк (!) Р; у АС 42. V 720 σευηρος I 31 
fipilOG цитв С I 31 с ннл\и] анми M

' Иза присто\;пдк>ц|£и. y AC 42. V 720 следи: και άλλήλους µέν φιλικώς φηµϊ συµφυρύµενοι.
Β. напред стр. 2. нап. 1.

' Иза длЕ^дндрднинк, у Ρ С слсди: гдиинкскик крЕси поборникћ и '^дстоупникк. што је у Р, мало 
ниже, понов.вено. a у С није. У изворно.м гр. је као у И.
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II ^дстоупкникн. И ПОЛЕМОНВ 1ДЕ-к 

IICTIfllbllOIE ПрОПО1гкдД11И1Е. и вси с ни- 

3 ΛΜΙ ИЖЕ £1ΐχκ ШБћЦЈНИЦИ II КДИНОПЛЕ- 

менн ици и нЕЧкстшд дроужкБНици. к 
.<77„ сил\'ж е кле | |ти дд БО^доутк и проклЕ- 

6 ТН. κγρίι ДЛЕЗДНДрБСКМИ Пр^ЛИЈБОД-ки 

Iip'liGE'4AKOII'IIHH. -O-EWA^ph фдрАНСКМИ. 

свргии костднтинд грддд. шнории рил\- 

9 СКЕ1И. ΙΕΑΙΙΙΙΟΚΟΛΙΙΜχΚ lEpECHII НДЧЕЛНИЦ1 
11 СВГл(дГОл)м1ИЦИ. С НИЛМ1 ЖЕ. тдковш- 

ЛМ1 ЖЕ ДД ΠΟΚρίΙΙΟΤΚ СЕ КЛЕТВДЛМ1. lllfph.

12 I1ABUAL· Ιίετρκ ЦЕСДрД O\fBO ГрДДД ПрВВО" 
пркстолннци. НЕЧБСТ1ПД ЖЕ ПОБОрШЦИ. 

СДМИ К’ CEB^i И КБ HCTHIfk ΕΟρογψΕ СЕ.

15 II ДО н(|1|)шд вб клетвд^б шс тдвлен и . 

лхдкдрии AHTIWXHHCKblH. и ст-ћфднв ce-

ro О1рЧЕНИКВ И БЕ7,0\'ЛМПЛ ОуЧИТЕЛВ. ПО~ 

18 ΛΙίχρΟΙΙΙΙΙΙ ЖЕ HOBhlli СИЛЛ0НВ BAb^bBL·. II 
ИЖЕ BL· ДЛЕ§ДНДРИИ И ДО н(ш)н1Д CL 

НСТИНО1О БОрЕ СЕ. ДрЛСДСИИ ГН0И1Љ1И. II 
21 ИЖЕ С ΗΙΙΛΜΙ ЈЕрЕТИЦИ. II Цр(в)к(1»)вЕ ЧК>~ 

ждии и нрдвов-кршо рдтници. б(о г)д II 

ц('к)с(д)рд и с (ве)т (и те)ле б(о )ж И1Е 

24 \υτ(0Λ\εψογψΕ. и срдцинћскмлмх шетд- 

ΗΙ1ΙΕΛΜ1 χΒΑΛΕψΕ СЕ. ДД 11о|крИК>Тћ СЕ ТД~ 

ΚΟΒΚΙΛΜΙ ЖЕ рДВНОКЛЕТВДЛМ!. И СТрДШНШ" 

27 ΛΜΙ ШСО\(ЖДЕНИИ. И ВСЕ 1ЕрЕСИ ИЖЕ 110 
х(ри)с(то)вк пришћствии БВг4ДрДСТБ- 

ШЕ1Е. и нд х(ри)с(то)во^ цр(к)к(к)вк 

30 Брднк творнти ШЕТДКЧрЕ CE. СЕ ЖЕ COyTh 

НИКОЛДИТЕ. ΙΕΒΤΙΐχΐΙΙΛΗΕ. КДИДНДНЕ. ДД~ 

ЛМНДННТЕ. ВДрДИЛИШТЕ. БрБВОрИДНЕ. ДСН" 
33 1ДНЕ ВОИНИЧКСЦИИ. χΛΜΙΙΙΗΚψΙ.1 кдтдкти-

мишући истинско проповедање. И 
сви с н>им који су заједничари и јед- 
ноплеменици и безбоштва дружбе- 
ници. С ови.ма клети и проклети да 
буду: Кир александријски. прсљуб- 
ник пребезакони, Теодор фарански. 
Сергијс константиноградски. Онорије 
римски - начелници и сабеседници 
јереси једновољних (тј. монофизита). 
С њи.ма да се исти.м клетвама покрију: 
Пир, Павле. Петар - царског. дакле. 
града првопрестолници. безбожја 
пак поборници, који су се борили 
сами наспрам себе и наспрам истине. 
И до сада у клетва.ма остављени: Ма- 
карије антиохијски и Стефан. тога 
ученик и безумља учмтел»: Полихро- 
није пак нови Си.мон Врач, и они који 
се у Александрији и до сада боре са 
истином (тј. против истине) - Армаси- 
је ђубрави и они који су с н>им јерети- 
ци и туђинци Цркве. и правоверју 
ратници, (који) Бога и цара и свети- 
теље (тј. свештенике) одбацише. а 
хвале се срацинским разметањем, не- 
ка се покрију таквим истим клетва.ма 
и страшним осудама. И све јереси ко- 
је по Христовом доласку узрастоше. 
уеуђујући се да против Христове Цр- 
кве творе рат - то су, пак. Николаи- 
ти, Евтихијани. Каианани, Дамијани- 
ти, Вардилиоти. Варваријани, Асија- 
ни. Војничасци. Змијиници1. Ката-

1 πο λ ε µ ο ιικ ] пололмш» С, у АС 42, V 720 πολέµων (парт.) I 2 nponostiiHK (!) М 5 дд Бо^доутк] дд 
EoifAoifTb клети  М, у АС 42, V 720 ανάθεµα έστωσαν και κατάΟεµα 18 костдн τ η η ε  Μ 11 ж е нема 
Μ I клетвдми дд ποκριιιοτ’ c e инв. C I πγρκ] ιιοχρκ (!) C; y AC 42. V 720 πϋρος 17 оучитЕлк, 
εισηγητής I 19 длЕЗдндрик> Ρ I 20 гноинии. το κάθαρµα ! 21-22 ιι цр(к)к(к)кЕ... рдтници нема Μ 
23 с (ве)т (и те)ле нсма М, AC 42. V 720 има ιερείς I 24-25 шггдннк С. φρύαγµα ' 25-26 
тдко кн лшж де Ρ Μ I 26 рдвноклЕткдлт] κ λ ε τ κ λ λµ ι Ρ: y AC 42. V 720 ϊσοις άναθέµασι 28-29 
кк^дрдсткшик Ρ Μ, Bb’<pACThiiBiK C I 31 кдин дн е Ρ C Μ. καϊανών I 31-32 дамнн иите ; .31-33 
ДАМ1НДННТЕ... ДС1ПДНЕ нема Μ I 31-32 ддлмп дн н те] ддмнннмте  Ρ. y AC 42, V 720 άδαµιανων : 32 
врквориднЕ, βορβοριανών I 32-33 дс шдне] н с дидн е Р; y АС 42 ναασηνών, a y V 720 άνασηνών 33 
BoiiiiiiMhCTiiii Р, воннич(0стнн С, вонннчвсцт М. гр. στρατιωτικών , ^мнннкцн] '^лшнкцн Р: \ AC 
42 όφιονιτών, V 720 нема I 33-1 клтдк тис и те , y AC 42 αντιτακτικών, што V 720 нема
1 Иза '4МИННКЦИ. y АС 42 следи καιανών, што V 720 нема.
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CIITE. КћедркЖННЦИ. II C0yi|IEIE WGOIIk" 
ΙΙ0ΛΚ. KOAilipiiAliCTdTEAH. AUpKIIWHHTE.

3 фригн. ΙΙΕΠΟγ'^ΙΙΙΑΙΙΕ. χΛ'ΙίΕΟΕΛΙΟΕΤΕΛΙΙ. ТА“ 

СК0ДрО\Т'ГИ. ЧЕТМрЕНАДЕСЕТННЦИ. НА'4©- 
ρΐιι. л\ЕА‘хнсЕДЕКИ1ДНЕ. соупкрници л\д-

6 риини. (!)*  llCA-MipHWHE. KHpTIIIAHE. ДОуЛЦ- 

1ДНЕ. ЧЛОВ^КОШБрД^ННЦИ. ΙΙίερΑΚΙΙΤΕ. 

AUCAAIIIAHE. ИСДИ1ДНЕ. НЕрА'^ОуЛ\НИЦИ. ШД-

1 covj-qiHii С I 1-2 w g o iimio ak . у АС 42 περατικών. што V 720 нема I 2 код^пр^двстдтели, 
ϋδροπαραστατών 1 лмркиилттЕ. у АС 42 µαρκιωνιστών, V 720 µαρκιανιστών 15 мел^и с едекшане , 
у АС 42 µελχισεδεκιτών. a у V 720 µελχεσιδεκιτών I соуп^рници, άνπδικοβαριανιτών I 5-6 
мдриини нема АС 42. V 720 I 7 4Λθκ(·1;)κοκνΒρΑ^ιιιιµΗ. άνΟρωποµορφιτών I 8 нЕрА’4Слул\ницн. 
άγνοητών i 9 трнБожннци, τριΰέίτών I 15 про^витЕрд Р I 17 иш(д)ноу конј. према Р и гр. ίωάννην I 
17 -18 сксоудоурдни'Г£Л10. σκευοφύλακα I 18-19 кк хдл'копрдтии, εν χαλκοπρατίοις I 22 б(о )ж ии  
нема ( и- не.ма С I 22-23 и АЈЦо^то^лксц^и нема V 720 I 26 .д. нема Р Μ I И пема С I 28 .в. 
нема Р М ! 28-29 п о л\д7,дк >ц ј и х ' ж е с е] п о кд^дј о цшх к с е (!) грешка писара Р I 29 ж е с е нсма Μ I 
30 .г. нема Р Μ I 32 Bfkrtxi Р I 33 кр(к)1рдк>цЈЕи Р С М
1 В. напрсд стр. 314, нап. 4.

I имотеј. прсзвитер Цариградске цркве и писац. живео је у 6. веку.

9 КОВИТЕ. НЕСТОрИМНЕ. ТрНБОЖНИЦИ. 1ЕВ~ 

ΤΗχίΙΑΙΙΕ. ΕΕίζΓΛΑΒΙΙΗΙΙ. ВДрСДНОуфИТЕ. 1ЕДЦ- 
НОВОЛНИЦН. II АЦЈЕ И Др©у| |гА1А ПАЧЕ αΐχΒ

12 lECTb НЕЧКСТИКА1А II б(о )г ОНЕНАВИСТВНА1Д 

IfpECh.
Коупно βοΐχκ крЕсии .poa.

15 .g~r. ТНЛ\<УО£1А ΙίρΕίζβντερΑ2 с (ве)т КПЕ вели - 

KhllE Цр(к)к(в)вЕ КОСТАНТИН1Д ГрАДА. Kb 

HU'(a)h O(·. 11рЕ'4ВуТ£р8. II СБСо^дохрднитб-

18 ЛМ с (ве)т М1£ в(0Г0р0Ди)цЕ ИЖЕ ВК χΑΛ'- 

копрдтин. w рд^личин πριιχοΑΕψιιιχκ Kh 
Бл(д)гоч(к)сткн-ки н ашеи B-kpi.

21 Трии ЧИНШ WBp-kTAIEAMi. πριιχοΑΕψιιχκ 
кв c (be)t +u i б(о )ж ии и сворн^и и ап(о )- 

с(то)лвсц-кн цр(к)к(к)ви. б(о )г о л1о би-

24 Eblll СВСЛ8ЖКБНИЧЕ HWAHE. И Wt (0 ΒΟ^χΚ 

A\b.irk ДроХЖКБНВ1И.

.А. И IipbBbi ΟγΒΟ 4HHb KCTb трквоу-
27 ΙΟψΙΐχκ с (бе)т (а)г О Кр(к)цЈЕНИ1Д.

-Ε. Βτορκΐ ЖЕ НЕ Κρ(0ψΑΚ>ψΚχΚ СЕ ПО" 

ΛΧΔζζΑΙΟψΗχ’ ЖЕ СЕ с (ве)т В1Л\Е A\ypOA\b.

30 .Г. И ТрЕТИИ НИ Κρ(0ψΑΚ·ψΙΐχΚ CE НИ 

ΙΙΟΜΑ^ΑΚψΗχΒ CE. Hb TbKAXO ПрОКЛИНД- 
ιοψιιχκ свок> lEpECB и cb вскми инклхи.

33 Kp(b)qjAK>iynn ЖЕ CE OVBO СИИ COyTb.

k t iic t ii, Уздржаници и Пречани, Bo- 
допрсдстатељи, Маркионити, Фриги, 
Пепузијани, Хлебобљуститељи, Та- 
скодрунги, Четрнаестници, Назорс- 
ји. Мелхиседекијани, Супарници Ма- 
ријиннС)1, Псатиријани, Кпртпјани, 
Дулијани. Човекообразни, Ијераки- 
ти. Масалијани, Исаијанн, Неразум- 
ници, Јаковити, Несторијани, Трпбо- 
жници, Евтихијани, Безглави, Варса- 
нуфити, Једновољници и ако и друга, 
више од ових, постоји безбожна и 
богомрска јерес.
Укупно свихјереси 106.
63. Тимотеја презвитера2 Свете ве- 
лике цркве константиноГрадске, Јо- 
вану презвитеру и сасудочувару Све- 
те Богородице која је у Халкопра- 
тији, о разлици оних који цриступају 
благочастивој нашој верн
Три чина налазимо за оне којп при- 
лазе Светој Божјој и Саборној и 
Апостолској Цркви. богољубиви са- 
служабниче и од свих мени најдражи 
Јоване.
1. И први чин је, дакле, за оне којима 
је потребно свето крштење.
2. Други је пак за оне који се не кр- 
штавају, а помазују се светим миром.
3. И трећи - за оне који се нити кр- 
штавају нити помазују, него само 
проклињу своју јерес са свим другим 
(јересима). Они који се крштавају су
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.А. Тдскодроунгм. СИИ Bb ГАЛДТИИ1 ЖИ~ 

BOlfTb. Л\А |ркд Η^ΚΟΗΓΟ WGABIIHKA ИМОу- 
3 qiE оучитЕЛ1А. б(о )ж (0с твен н рдт;огл\к 

чиг(к)л\е1]Ј0^тк. Kp(b)ipEiiniE w k aebe- 

τ διο τ ε . и с ег о с ло ж ен и г а оуклашак>тк 
6 с е . н е 110д(о )бд1ЕТ11 г л(аг о л)к >ц ј е н (е)- 

κ(ε)αικιχκ и н ееидиммхб шврд^окк нд 

^Ем(к)лИ ВИДИМО WGpA^OBATH. НИ Kb 

9 T^AECHblAAb ПрИЛАГАТИ GE^bTtAECHAM.

1 Галатија је област у Малој Азији. која се и ГалатоГреција називала.

1ЕЖЕ w ндск г (о )с (п0дк )|п а ц ј т(0л\е- 

ψΟγΤΚ СЕ СМОТрЕНШД. И W ТВДри BC^b 

12 ΕΟγψΗξΙι 1ДКОЖЕ CHAAOHh EAA^IIETb CE.
ТДСКОДроуНГИ ЖЕ Гл(дГОл)|ОТЕ СЕ lE^bl" 

KOAAb FAAATbCKblAlb. ПОНЕЖЕ TACKOCb.

15 IE^blKOA\b H^b CKA^AIET’ CE. KOAb. ДроуН" 

TOCb ЖЕ НОЗДрБ. lECTb ЖЕ HA\b WGbIMAH 
TAKOBb Eb Га(аГОл)еЛ\Ш^ Wi(b) H^b 

18 ΛΙΟΛΗΤΒΑχΕ. OlfAArAIOTb IipbCTb ДЕСНО1Е 

pOlfKM Bb HO^Apb. H ΤΑΚΟ MOAETb CE. H 
ΠΟ TOA\O\f WGpA^Oy Гл(дГОл)|ОТЕ CE ГД" 

21 ЛДТЕ. 1ЕЖЕ CKA^AIET’ CE КОЛЕВЕДроуЖД- 

ΙΟψΕ.
.8. ЛЛдр КИШНИТЕ рЕКШЕ χΛ^ΒΟΒΛΚΧΤΕΛΕ.

24 MApKHWNHTb. nOHbTbCKblH. О^ЧЕНИКЕ 

.№ EbIBb KOpAOHOBb. METbipH НЕроЦжДЕКА

С0\Ч|ЈЕСТ8Д BCliMb COyiJJHAAb ΠΟΛΑΓΑΙΕΤΕ И 

27 flAKbl ЧЕТЕЕрИЦОу Bb ДВОИЦОу CbAAPAIETb.
WT(b) НЕ1ЕЖЕ WBO O\fEO БЛ<д)гО НАрЕЧЕ И 

ΙΙΕρΑίζΟγΛΧΜΟ. WBO ж е с бд^телг д ж е и  
30 ПрАВЕДНО И лоукдвно НДрЕЧЕ. И г(О“ 

спод)д npiBHA-knHIEAXb 4ΛΟβ(^)κ Α EbITH 

г л(аг о л)етб а н е ПО HCTIlH-k. и τ 4(λ ο ) ЖЕ 
33 ’ί,Μ Гл(аГОл)еТБ η BCb AUlpb ΛΟγΚΑΒΑΓΟ

ови:
]. ТаскодрунГи. Овп у Галатији1 живе. 
имајући за учитеља нског Марка ча- 
робњака. Божаствено сазнањс одба- 
цују. Крштење клевећу и од његових 
знамења се клоне. говорећи да не 
треба од небесних и нсвидљивих ;ш- 
кова видљиво на зе.мљи изображава- 
ти, пити ономе што је телесно припи- 
сивати бестелесно. Гнушају се Го- 
сподљег промисла за нас и за све по- 
стојеће твари. саблажњавајући се 
као Симон. Називају се ТискодрунГи 
галатским језиком, јер се њиховим 
језиком таскос каже колиц. а друн- 
Гос-ноздрва. Обичај им је да они од 
њпх. који изговарају молитве. увлаче 
прст десне руке у ноздрву и тако се 
моле, те се по то.м начину називају 
Галапт, што се каже колацокопачи.

2. Маркионити односно хлебобљу- 
стели. Маркионит понтскп био је 
Кордонов ученик. Четири нерођена 
суштаства свему постојећем поста- 
вља, а опет четворицу слаже у двоји- 
цу. од којих јсдно. дакле. наречс (на- 
зва) добро и неразумно (несазнајно). 
а друго назва створшпељем (оног 
што је) праведно и лукаво. И за Го- 
спода говори да је човек привиђењем 
а не уистину. И тело (тј. материју)

1 Тдскодроунги. Τασκύδρτπγγπο I кк г ааатин , έν γαλατία I 2-3 ο ^ή ιιτ ε λ ια ил^чрн инв. Р М 5 
с ег о ] вс ег о  грешка писара Р: у гр. τούτου I с ло ж ени г а] слоужЕнигл грешка писара Р М; у гр. σύµ-
βολα I 9 прилдгдти. εΐκονίζεσύαι 1 11 слхотрЕншд. οικονοµίαν I w] w t (k ) грешка писара С М: у 
гр. περί I 17 кк нема С i 18 ογΛΑΓΑκ>τκ] κ κ λαγλ ιο τ η  Р С Μ I 20 по толкоу] п ето м« грешка писара 
Μ I wcpA'40 Р 1 21-22 колкккдроуждкарЕ. πασσαλορυχϊται I 23 Л\др кии,’нитЕ. Μαρκιωνισται 
χΛ'ΙΐκοΒΛΚΗΤΕΛίι Р. άρτοτυρϊται I 24 лиркншнитк. понвтнскк!. Μαρκίων ποντικός 28 бл(а)г о . 
αγαθόν I 29 НЕрд^оулто. άγνωστον I 32 т4(до) конј. према Р С М: у гр. ύλην
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ТВОрЕНИЕ. II д(оу)тоу ЧЕСТк б(о )ж ШД 

СОу||1кСТВД лмгкшЕ. II Брднк врдждк-
3 (к)ноу д(м[)ш1 Кк τΊΐΛΟγ ΙΙΟΛΑΓΑΙίΤΙι. II 

χΛ\ιικ· ндрЕч(е) скд-ктЕЛ1д клдж^ишоу. 

1ДКОЖЕ WK0rt\«f ογκο хд(ки)ст|||0 β'κογ- 

(1 ШЕНИ1Л Дрквд Вк'4БрДННВШ0у. ски ЖЕ нд- 

Хдвнсткно (!) вккоршдти того свкџдв- 

IJJH. К>ЖЕ И ПОЧИТДК>Тк СКОВДВШЕ лгкдЕноу.
9 дрм^ии ЖЕ Гл(дГОл)|0Тк 1ДКО И ЖИВО\[К> 

ШБНЛН0 ПОЧИТДКТк. ПДКк! ЖЕ ОГБО Ц 
ХлкБОБЛКХТЕАИ WT^k) СЕГО ЖЕ ЛМр'КИШ~ 

12 НД (ЕрЕСН СуОДЕТк. Γΐρ^ΛΧ^ΙΙΙΛIOTL ЖЕ ИЛ\Е 

ПрИЛОЖЕННКЛШ ^ДМк1ШЛЕНИИ. ск лхл^- 

КОМ' БО '^ДМ^СНВШЕ т-ћсто | Вк ΤΑΙΙΝΑχΚ 

15 СВОИМк ШБкЦЈНИКОЛХк ДДКЈТк. СИ '^ДКОНк
II Прор(о)км II ПДТрИ1ДрХБ1 w t (0me- 

ψογτκ. Л\кЧТДНИИЛ\к ПДЧЕ ИЖЕ ШТ^к)

18 ΛΟγΚΒΙ Кв(д)н г (е)лИ1£ ПрИ1ЕЛ\ЛК>ЦЈЕ. ВкС~ 

KpkCEIIHIO ЖЕ Т”клЕСк ΠΟΕΛ\^χΑΚ>1" СЕ ГДКО 

11ЕПОд(о )б11О\(·. Ск ЖЕ MApKklWHk водоу

21 Вк ΤΑΙΙΗΛΗχκ (!) ПрИНОСИТк рЕКШЕ Вк 

слоуж в-к. WT<k) НЕГОЖЕ ПрОЧЕ1Е lipkfEULIE 

ОуЧЕНИЦИ ΙΕΓΟ. р’кшЕ ЖЕ 1ДКО MAp KklWHk
24 рЕЧЕ с(ве)т ОЛ\©Х ΠΟΛΚΚΛρ’ΠΟγ. ^ндкши 

ЛИ НДСк ПОЛИКДр ПЕ. поликдр пк ЖЕ рЕ- 
ч(е) ^нд» те пркв4н цд сотонинд.

27 .г. Врктифници и штрочници л\ирд. и 

ВкЗДркЖНИЦИ. ИЖЕ CO\fTk Бодкпр'кдк- 
СТДТЕЛИ. Сии Вк винд лх-ксто водоу в(о-

30 го)ви приносЕТк. с ег о рдди и BOA-knpii- 

ДкСТДТЕЛИ НДрИЦДЈОТк СЕ. сии врдкк 
ΒΛογΑΟΑ^ΐΛΐΐΗΐε ндрицдк>тк. г дж е ц>т(к)

33 б(о г)д СТВОрЕНД1А 1ДКО ЛО\(КДВД НЕНДВИ"

назива - зло, и сав свет - творсчке 
лукавога. И душу сматраше за део 
Божјег суштаства; и рат непомирљи- 
ви душе прсма телу поставља; и зми- 
ју назва најблаженијим бићем Тво- 
рца, пошто. с једне странс. даклс, за- 
вишћу забрапи једење (плода) са др- 
вета. а с друге стране, посаветова да 
од истог независно (тј. слободно) је- 
ду; коју и поштују. сковавши бакар- 
ну. док други говоре да п живу оби- 
лно поштују. А опет, даклс, и Х.аеоо- 
бљустели од јереси овог Маркиона 
потичу. Име пак мењају измишље- 
ним додатком, јер замесивши тесто 
са млеком. дају га у тајнама својим за- 
једничарима. Они закон и пророке и 
патријархе одбацују. Уображењем ви- 
ше прихватају Јеванђеље одЛуке. Ва- 
скрсењу пак тела потсмевају се као 
бесмисленом. А овај Маркион у тај- 
нама приноси воду, односно на слу- 
жби. Од њега, надаље (то) примише 
ученици његови. Рекоше пак да Ма- 
ркион рече светом Поликарпу: „Знаш 
ли нас Поликарпе?“ А Поликарп ре- 
че: „Знам те, првенца Сотонина".
3. Врећеносци и одрицатељи света; 
и уздржници који су водопредстате- 
љи. Ови уместо вина воду Богу при- 
носе. Због тога се и називају Водо- 
предстатељи. Ови брак називају - 
блудочињење. Мрзе све оно што је

3 п о лдг дк те ] полдктк грешка писара Р 15 '4д(ви)стик> конј. према Р С Μ I 5-6 внкоушЕник Р Μ I 
6-7 ум. нд^дкисткно, треба нцдвистћно као у Р С М; у гр. άφύόνως I 9-10 дроу^ин... ночитдитк 
нсма Palm. 205. AL В 93. V 720. V 2184. V 2198 I 11 χλ ϊε ο ιιβλ ιο γτ ε λ η  (!) Μ I 14 бо ] ж е М. у гр. γάρ I 
14-15 своил\в u.'G t|jhnnKOA\h вв ΤΑΗΗΑχκ инв. Р С Μ I 16 и нема Р и гр. I 17-18 лм>чтдн и кл\к ... 
приклимцЈЕ не.ма Р i 21 ум. вк тдиндихк (!). трсба вктдиндхв као у Р С М и гр. έν τόΐς µυστηριοις I 
21-22 рекшЕ Kh слоужв-к нема rp. I 27 Вр-ктишници, Σακκοφόροι I 28 иж е] ж е Р М; у гр. οί I 
29-30 б(о г о )вн  нема Р
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детв . ти1 н ачелн ика ирЕси ΗΛ\ΐχογ. II 
1ЕДИПОГО Шт(к) О\(ЧЕ11ИКВ ИО^СТИНА ф||- 

3 ло с о п а и л\(оу)ч(£)н(и)кА. piniE ж е г ако

по л\(оу)ч(Е)нни с (ве)т (а)г о иоустинд 

Чмт(к)ст<лр11ли Wt (l ) Цр(в)к(в)вЕ И'4КШ-

6 r.pliTE TAKOBOIflO lEpECb.

.Д. OlfAAEHbTHIIHIAIIE. ВАСИЛИД^НЕ. И 1Ер‘- 

AVlill НАрИЦА1ЕЛ\И. ВДСИЛИДК ОуБО «гуп-

9 τΊπΐΙΙΗΒ. EECbllAbTHA 1АВЛКША СЕ х(ри)" 

с(т)д НА’4ЕА\(в)лИ EACHOCAOBHTb, СТр(д)- 

стн н е нрктркнквшА. СИЛЛОНА ЖЕ кури- 

12 нкискдго IAKO ТОГО ЛЛНИЛЛА HA Kp(k)cT”k 

ПрИГВОЖДЕНА BbIBLUA. х(ри)с(т)д ЖЕ ТДОЕ" 

ψΛ ГЦДАЛЕЧА И СЛЧ^ИОЦЈА СЕ И1Од1||СКО- 

15 л\о\г бе^лмно . п о д(о )ба 1Ет в г л(аг о л)е 

ПЕ Bb рАСПЕТАГО BtpOBATII. Hb Bb МНИ- 
Л\АГО рАСПМГША CE. Κντ(0Α\ΕψΕΤΒ ЖЕ 

18 IlAbTll BbCKp(b)c(E)HHIE. WT^AAPAKTb 

ЖЕ '^AKOIIb Ii npop(o)Kbl. 1АСТИ ЖЕ БЦ 

EOIA^HII НДОЛОЖрВТБВНАГА ΠΟΒΕΛ-k. И ВСА 

21 СрАЛ\НА1А EE^b рАСОуЖДЕНИ1А ТВОрИТИ. И 
WSAIAHHIA И BAbUUBEHIliA И ЧДрОД-к|АНИ1Д 

Д-кгАТИ. OifAAEHTHHb ЖЕ. ΓΛΟγΒΙΙΗΟ^ И 

24 A\Ab4AHHIE Пр-к|жДЕ ВСЕГО ΒΒΙΒΙΙΙΟγ ПОЛА~ 
TAIETb. БЕСПЛВТНА ЖЕ IC^Ca) χ(ρΐΚτ\1 

EbITH EACHOCAOBHTb. Τ^ΛΟ д(оу)шЕВНО 

27 Wt (b) СКД^ТЕЛМ ПрИ1ЕЛ\ШД. 1ЕЖЕ ПрНКО" 

СНОВЕН'НО II ВИДИЛ\О НЕ Б^ШЕ IipbB-klE 

EblC<Tb) ЖЕ ПОСЛ-кжДЕ. Wt (h ) «ΐχΒ ЖЕ 

30 lEpAvkll HApillJAWTb CE. Wt (k ) Η^ΚΟΙΕΓΟ

ΤΑΚΟ НАрИЦА1ОЏА СЕ ПрИ№Л\ШЕ ИЛ\£. ВСА" 
КО Д-klAHHIE \ит(к)рЕЧЕНО1£ Α^ΛΑΙΟΤΒ. 

33 lipA^HHKbl НЕПОд(о )бНКПЕ ТВОрЕЦЈЕ. И 1Д-

од Bora створсно. као дукаво. Ти. ia 
начелиика јереси имаху једног од 
ученика Јустина Философа и муче- 
ника. Рскоше пак да по мучеништву 
светог Јустина. одступивши од Цр- 
кве. изуме такву јерес.
4. Уаленпшнијани, Василидијани п 
звани Јермеји. Василид. даклс. Егип- 
ћанин. баснословио је да се Христос 
бестслссно јавио на земљи. нс претр- 
псвши страдаља. Симона пак Кири- 
нејског сматраше као Њега на крсту 
пригвождена. а Христа - који гледа 
издалека и смеје се јудејском безум- 
љу, говорећи да не треба веровати у 
Распетог. него у с.матраног за распе- 
тог. Одбацује пак васкрсење тела. а 
закон и пророке укида. Дозволи да се 
без бојазни једе што је идолима жр- 
твовано: и све што је срамно без ра- 
суђнвања творити: и бајања и чароб- 
њаштва и опсенарења чинити. А 
Уалентин дубнну и ћутање прс свега 
поставља. Исуса Христа пак бестеле- 
сна баснослови. који је душевно тело 
од Творца примио. које прво не беше 
доднрљиво и видљиво. а (то) постаде 
најзад. Од ових се. пак. Јермеји нази- 
вају: од неког тако названог прими- 
ше име. Свако забрањено дело чине. 
творећи бесмислене празнике и је-

2 иоустинд, ίουστίνου I 2-3 п иао с о н а Р. фнлософл С. пнлософд М 7 0\'лл£нкт11ннинс. 
Ούαλεντϊνοι I вас илкд^н е . βασιλίδαι 1 7-8 кр лгкн. ερµάϊοι I 8 Вас нлидк . βασιλίδης В%снлид 
орт.-јез. црта Μ I 8-9 кгипт^нинк. αίγύππος I 9 г аклше Μ I 11 симонд. σίµωνα I 11-12 
курин-ћскдго, κυρηναΐον I 14 и -^далече Μ I 17 рдспдншА орт.-јез. црта Μ I 22 влћШЕКдннм Р ! 23 
глкБинв Μ I 31 приклиил Р С Μ I 33 прдздннки Р С
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3

6

9

12

л ј њ 15

18

21

24

27

30

ДС^'1|1Е ИДОЛОЖрКТКВН AIA. II 1Е1|1Е ЖЕ 
Гл(дГОл)к>ТК г(фСПОд)д т кло CBlilUIE CIIE- 

CMIJA. Н 1АКОЖЕ Троувок» ВОДД. ΤΑΚΟ 
скрохк a\(a)ph io  д('к)воу прошкд шд. и 

СЕ ЖЕ БАСНОСЛОВЕТк. ННОЛ\0у тклЕСИ 
ккскр(к)сноут11. 1ЕЖЕ НДрИЦАКПК д(о\[)- 

χΟΒΙΙΟ Д ΙΙΕ CErtlOV. II рД^ОуМНИКОЛХ ЖЕ II 
КАрДИСШЛНОЛХк СЕБЕ под(о)внв1 ТВОрЕТК 

ТДКОЖДЕ II ОуДЛЕНТИМНОМк.1 ОуДЛЕНТИНК 

ЖЕ 1Еп(и)с(коу)пК Б’кшЕ КГуПТБСКШИ. 

[.£.] НИКОЛАНТЕ. НИКОЛАИТКСКА lEpECh 

WT(h) 11ИКОЛБ1 СХОДИТБ КДННОГО БМВША 

а’т(к) СЕДЛ\И ДШАКОНК. ск николд крдс- 

ΗΟγ ЖЕНОу ИЛ\К1. II ВСАКОЛХОу χοτεψνν- 
Л\О\' ББ1ТИ ||с НЕК1 ПОВЕЛ^ВАШЕ. В^ДО- 

Л\О ЖЕ II CE. ΙΑΚΟ НИКТОЖЕ Шт(ћ) ΗΙΙ^χΚ 

КрЕСИИ НАЧЕЛНИКћ НЕ ΙΑΒΛΙΑΙΕΤΚ СЕ СИЦ-к. 

всдколхоу л\ркскол\оу и скврвнномк И 
СКАрЕДОЛ^' Д-klAHIIIO ОуЧИТЕЛБ. TL· БО И 

пркв-кк н ачетб г ла(г о ла)ти . ГДКО Αψε 

кто по вс е д(к)ни н е творитк скврн- 

ΙΙΑΓΟ д-клд БЛОХДНАГО. Ж1ЦНИ В^ЧНкИЕ 

Н£ ЛХОЖЕТк ПрНЧЕСТИТИ CE. Wt (0 ТОГО 

бо ιερετΗψι ндрицдкллн рд^мници и 

ВОрВОрИТЕ. ИЖЕ ΕΚΔΙζΑΙΟΤΚ СЕ СКВрВН1- 
НИЦИ. ВСДКОГО СКАрЕДАГО ΒΛΟγΑΟΑ^ΙΑΙΙΗΙΑ 

ПрииШЕ BHHbl. ТОЛИКА ЖЕ ΙΙξΒ lECTb 
AVpk^OCTh. ΙΑΚΟ И г(0СП0д)с>Х ρΕψΙΙ 1ЕД11- 

HOIE Цр(к)к(к)вЕ2 ΙΕί1(ΐΐ)ς(κθγ)πθγ. ΙΑΚΟ 

ИМДШИ ц-кчто довро ПОНЕЖЕ НЕНАВИДИ- 

ши д-клк ιιιικοΛΑΗτκεκκιχκ (и х б)ж е и  

А'<в НЕНАВИЖДОу.

дући жртвовано идолима. Л говорс 
још да је Господ тсло одозго спустио, 
и као што вода олуком (прође), тако 
је кроз Марију Дсву прошао. Басно- 
слови и ово - да је другим телом ва- 
скрснуо, којс називају - духовно, а не 
овим. И разумнику (гностику) пак и 
Вардиспјану себе сличним творс; та- 
кође и Уалентијану1. А овај Уален- 
тин бсше епископ египатски.
[5] Николаити. Николаитска јерес 
потиче од Николе који је био један 
од седам ђакона. Овај Никола, 
имајући красну жену, дозвољаваше 
сваком ко је хтео да буде с њом. А 
нека буде знано и ово - да се нико од 
других начелника јереси не показује 
тако учитељем сваког мрског и 
скврног и скаредног чињења. Јер тај 
и наче први говорити да ако ко 
сваког дана не твори скврно дело 
блуда, не може се присајединити 
вечном животу. Од њега су јеретици 
звани Разумници (гностици) и Вор- 
ворити, који се зову Скврници. Сва- 
ког скаредног блудочињења поста- 
ше повод. Толика је пак њихова гну- 
сност да и Господа називају еписко- 
пом једне цркве2. Пошто имаш не- 
што добро, будући да мрзиш никола- 
итска дела, мрзим их и ја,

1 ж е нема С: гр. има - δέ I 4 скво^-к С Μ I 7 рдфхмникомћ. γνωστικόν I 9 тдкоже С I оудлЕнтшњ, 
ούαλεντΐνος I 10 ж е] ж е κι Р I скшЕ нема Р I скшЕ кп\и)с(ко)пћ кгуптвсши инв. Μ I 11 
Николдит«. Νικολάΐται I 11иколдиткскд|д Р Μ I 13 ск нема Patm. 205, V 720, V 2184, V 2198 I 24 
рд'<оул\нии Μ I 25 ворворитЕ, βορβορΐται 1 иж е] кже С I 31 (ихв)же конј. према Р С; у гр. ά

' Ум. н рд^оул\кикол\к... оудлЕнтшднолмЈ, у Palm. 205, V 720, V 2184. V 2198 распоред и смисао 
речи је другачији: ,.καϊ τον γνωστικόν δέ λέγει σεαυτόν είναι’ και βαρδισάνης τά αυτά 
ούαλεντίνω”.
-1 Ιο,Ί кдинок цр(в)к(к)вЕ подразумева сс једна црквена област, епархија.
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.г. Мондани те . иж е соутв и пЕноу- 
7,Н1АНЕ. МОНДАНВ оут’кШИТЕЛ1А СЕВЕ НА~ 

3 рЕЧЕ. ДЕ-к БЛОуДНИЦИ IIOIEAAb жЕн-к. при- 

скилоу и МАКСИМНЛОу. СНН ЖЕ и прор(о)- 

ЧИЦИ ИМЕНОВАШЕ. И ΠΕΠΟγίζΟγ ГрАД ЦВ 
6 фригииски’ Н1Ер(оу)с(д)л(и)л\В НАрЕЧЕ. И 

BpA|Kbl ΙΙΟΒΕΛ-k рА^Др^ШАТИ. и w t (k ) 

IjpAUllillK 0уДАЛ1АТИ СЕ. И IlACKOlf рд^врд- 
9 ТИ. II три CbCTABbl 1ЕДИНОСОуЦЈНАГО в(о)~ 

Ж'(в)сТВА Bb 1ЕДИНО ЛИЦЕ CbBbKOynH CA\t- 

CliBb. СИИ ЖЕ Μογογκογ ЛтксЕЦЈЕ K4HEHOV*  

12 С KpbBHIO ΠρΐΙ4ΕψΑ1ΟΤΙι СЕ. СЕГО ЖЕ ПрИ~

1 Фригија, област унутар Мале Азије.

ЧЕ1|ЈЕ111ПА ^AIllipAIOTb СЕ СТМДЕЦЈЕ СЕ.
Л, ΜΑΗΙΐχΕΗ. С3т(0 Л\АНЕНТА ПЕрс^НИНА 

15 ΕΟγψΑ. CHII Bb ρΑΒΗΟΜΟψ'ΗΟγ II Πρθ~ 

ΤΙΙΒΗΟγ ДВОИЦОу ΗΛΛΕΙΙΟγίΟψΕ χογΛΕΤΚ 
б(о )ж (к )с ТВО. WBOy OlfBO св-ктоу WBMf 

18 ж е TAvk ΒΐιιΐΒΐιογ ιι с л(б)н (к)це η Λογιιογ 

β(ο γ)α TBOpETb. Η ДИ1АВОЛА ВЛАСТЕЛ1А 

т клЕСЕМК HApiHJAlOTb. И ВрАЧНОК ^АКО" 

21 н о по ло ж енше Б-ксовкско гл(дгол)к>тк. II 

11ОДД11И1Е ΤρΊϊΒΟγίΟψΙΙΛλΒ ΒΕΙζΑΚΟΗΙΙΙΕ ΙΙΑρ- 
IHJAlOTb. г(оСПОд)д Bb ВКПЛВЦЈЕНИИ НЕ 

24 ВКС11рИ1ЕЛ\’ША MAOB^i^M^b^CTBA. II Kp(b)~

СТОу II CMpbTH И BbCKp(h)c(E)llllK> IAKO 

привид4x111110 ρογΓΑΙΟΤΕ СЕ. д(оу)шАЛ\(в) 

27 ЖЕ ПО ИС^ОД^ ИС ТЕЛЕСЕ Bb ^BlipM Ii Bb 

.mi CKOTbl И Bb ПТИЦЕ Пр^ЛАГАТИ СЕ Πρθ| | 110“ 
B-liAAioTb. н всд г л(аг о л)|07ж свд(оу)- 

30 ULlbtlA. И wrbllb. И Bbr4A©YXh. И ’4Ert\(b)- 

ΛΙΟ. Н водоу. II CAAbl. И Др-квЕСА. и ci- 

МЕНА. T'firt\b НЖЕ WT(b) HH^b TAIIBhllll" 

33 ЦИ. ИЖЕ COlfTb ΙΙ^ΒρΑΝ'ΗΙΙΗ. NH χΛ^ΒΑ

6. Монуанити, који су и Пепузијани. 
Мондан себе назива утешитељем. 
Узео је две блуднице жене - Приски- 
лу и Максимилу. Ове пак и проро- 
чицама именова. И Пепузу, градић 
фригијски . назва - Јерусалим. Доз- 
воли и брак раздрешавати: и од јела 
се удаљавати: и Пасху разврати: и 
три састава јединосуштног божа- 
ства смесивши сакупи у једно лице. 
Ови сс причешћују месећи јечмено 
брашно с крвљу. Тог причешћа се, 
пак. одричу, стидећи се.

1

7. Манихеји од Манента који је био 
Персијанац. Ови. именујући двојицу 
у равномоћне и противне. хуле Бо- 
жаство. Узрок једног је. дакле. свет- 
лост. а другог - тама. И Сунце и Ме- 
сец творе за бога: и ђавола господа- 
рем материје називају; и за брачно 
законоустановљење говоре да је бе- 
совско (тј. ђавоље): и давање онима 
којима је потребно називају - беза- 
коње. Господ при оваплоћењу није 
примио човечаство (тј. људску при- 
роду), а крсту и смрти и васкрсењу 
ругају се као привиђењу. Проповеда- 
ју да се душе по исходу из тела прет- 
варају у звери н у животиње и у пти- 
це. Говоре и да је све садушно (тј. 
има душу) - и оган» и ваздух и земља 
и вода и биље и дрвета и се.мена. ус- 
лед чега из њих (проистичу) тајан-

1 ААо ндан ите , Μοντανιστάί I 1-2 нж е «οχτι» и πε πο υ^η ιαη ϊ нема Μ I п еп«с^иин е . πεπουπανοι 
3-4 npHCKHAOif, πρίσκιλλαν I 4 л\дксил\илоу·. µαςίµιλλαν I 5 н нема С ί Πίΐιοχχογ] пцоу С) Р: у гр. 
πέπουζαν I грАД’цк, κωµίδιον I 6 фригииски. φρυγίας I нкр(о,|-)с(А)л(н)л\к. ίερουσαλήµ 8-9 
рд^крдфдтн грсшка писара М: у гр. διέτρεψεν I 11 Μοχκοχ 1’ С Μ I лхоукоу кчненоу. άλφίτοις^ 14 
ΜΛΐιιιχΕίι. Μανιχαΐοι I лкдн ен тд , µάνεντος I 15 вк нема Р С Μ I кк рмномоцЈНо. ίσοσΟενη 
рдвнол\оцтд С I 18 н1 нема Р; гр. има - καί I 20 τ ϊλ ε «ε λ\ε . ύλης I 27 н нема С: гр. има - και ?1 
води Р Μ I 33 ini нема гр.

355



3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

356

ПркЛАЛХДКПк. Illi ’^ΕΛΙΗΑ lipkpk^AIOTk. 

iih творЕцпнЕ c h ie проклинд1отк. w ba- 
ΙΑΙΙΙΙΙΑ II flAhlllBEIIHIA TBOpETk. дктогоу- 
БАЕНИ1А HE WCTABAIAIOTk. х(рн)с(т)л ЖЕ 

СЕБ'к днтих(рн)с(т)д ндрицд1ОТк. Ii ОуЧЕ- 

HHKkl Пркдк СОБО1О НрОПОВ-кдНИКк! no- 

СИААШЕ. Ck AIAHEHTk. ц(+0с(д)рл ПЕр'- 

СКАГО с(к|)нД БОЛЕЦ1АГО НЦ'клИТН WBEL||- 

АВк СЕ. Н ΤΑΚΟ ЛХркТВА СТВОрНВк. Л\ку~ 
ДО^ ДОСТОННОу Д’клД BkCIipilETk WApa- 
НИ1Е КОЖЕ CBOIEIE. II СЕ ЖЕ Гл(дГОл)|ОТк. 

ΙΑΚΟ Н'ккТО ИЛ\ЕНЕЛ\к САКЛА1 '4ЕЛ\(к)л1О 

IIOCIITk нд рдлгк. и ј ег дд СкНЕЛ\ОЖЕТк с е 

Пр^ЛДГДЈЕТк CHIO НД ΑρογΓΟΙΕ рдмо. II 

СЕГО рдди ркшЕ BklBAIETk ТрО^Ск. II СЕ 
Реко ше w д(оу)шдхв |дко г(оспод)к нд 

с п (д)с (е)н ии д(оу)шдл\к Кк|^нк ογχιι- 

ТрИЛк lECTk ДВ^НДДЕСЕТЕ КДДН2 (!) ИЛ\О1{- 

ψογ. ИЖЕ кроугол\к ВркТЕЦЈН СЕ Вк^ЕЛ\- 
ЛЕТк оул\ирд1оџихк д(ох)шЕ. И CHIE ВЕ~ 

ЛНКО1Е св-ктило Сл(к)н(к)цЕ ПрШЕЛХк. 

ЛМрЧДМИ W4HL|JAIETk. И Пр'кдД1ЕТк IE 

лоунк. И ТДКО HCIIAkHIAIETk СЕ ΛΟγίΓΗΜΗ 

кро\тк. НЖЕ WT<k) НДСк Γα(αΓΟα)εΛ\Η. 

.И. бВНОЛМНАНЕ. ИЖЕ COIfTk Д1ЕТИ1А11Е. 

GbHOAUIH АКТШЕВк вк ОуЧЕННКк. СЕГО 

1ЕВДОКСНИ3 ApHtailHHh ИЖЕ пр-кстолк 

BkCXklTHBk КОСТАНТИН1А ГрАДА. КОСТАН" 
ΤΙΙΙΕΒΟγ4 ШБр-ктк ЛЈОБОВк. 1Еп(н)с(коу)пА 

κχχπκογ5 IlOCTABAIAIETk. Ск ογπο ΙΕΒΗΟ- 

ЛМ1И 0γ4ΗΤΕΛΙΛ СВО1ЕГО χογΛΑΛΜΙ lipiiBk- 
ШкДк. КЖЕ W-r(k) IIEBklTHIA и пр-кло- 

ЖкНО И рАБОТНО И ПО КСЕЛ\Оу НЕПОд(о)- 

2 творЕЦЈЕк Р I 8 волЕфд Μ I 10 вкспр’1ЕА\к Μ I 11 ко ж е свокк нема гр. I 18 двкнлдЕсетЕ] .κι. Р I 25 
бвномимнЕ, Εΰνοµιανοι I у.м. дктшдп е (άεπανοι) у Palm. 205 ανόητοι I 26 дктиквв] дктивк Р I ум. 
άετίου, како је у V 720, у Palm. 205 άρίου I 27 квдоксии, εΰδόξιος I 28 k o c t aiit h iie Μ I 29 иивр ктетЕ Ρ 
Μ 130-31 ΚΒΐιοΜίΐΗ. εύνόµιος 132-33 πρ-кложнно] НЕпр-клож^о (!) С, у гр. τρεπτόν 133 равотно, δοΰλον 
Узалуд сам по речницима и енциклопедкјама трагао за именом сдклд, које јс у V 720. V 2184 
написано σακλα, Palm. 205 σκλα. a у V 2198 γαλακτϊνο (!).
- кдди је грешка. преузета као таква из гр. κάδους (Palm. 205), а исправно је, вдди, како је у V 
720 βάδους. И.м. вддд или вддикд значи лажна оптужба, клевета.
’ Евдоксије, патријарх цариградски (360-370).
Константије, цар византијски (337-361) је син и наслсдник цара Константина I Великог 

(324-337).
' Кизик (Κύζικος) је острво у Малој Азији.

ствениЈИ ко ј и су изабранн. Ни хлеб 
не преламају; нпти зеље пререзују, 
него проклињу оне којн то творе. Ба- 
јања и опсснарења творе. Чсдомор- 
ство ие искључују. Христа пак свог 
Антихристом назнвају. И ученике 
испред себе (као) проповеднике по- 
сла. Овај Манент, обсћавши да болс- 
сног сина псрсијског цара исцели, а 
тако га усмртивши, прими плату до- 
стојну дела - одрање своје коже. Го- 
воре пак и ово - да неко по имену 
Саклах носи Земљу на рамсну, и када 
се умори, преноси ову на друго раме 
те због тога, рекоше. бива земљо- 
трес. И ово рекоше о душама - да је 
Господ на спасење душа сплстку 
смислио, која има дванаест опту- 
жби2; која, вртећи се помоћу круга 
узима душе умирућих и њих велико 
светило - Сунце, примивши, зрацима 
чисти и предаје их Мессцу па се тако 
испуњава лунарни круг који је од нас 
назван.
8. Евномијани, који су Ајетијаии. Ев- 
номије беше ученик Ајетијев. Овога 
Јевдоксије  аријанин, који јс преотео 
престо Константинграда, нашав на- 
клоност Константијеву , поставља за 
кизичког  епископа. Овај Евномије, 
дакле, превазишавши свог учитеља у 
хулама, оно што је из небића, и про- 
мењиво и ропско и по свему несли-

3
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БНО ф(тв)цоу КВ c(bi)iio bh прнложи. 

КГОЖе 1ЕЛИСПОНВСЦИИ1 Кп(и)с(к©^)пИ НЕ 

3 трмшре. ШКЛЕВЕТДШЕ (ЕГО КВ КОСТАН" 
ТИ10 ц(1ј)с(д)роу. fili БО ^АПОВ^Д^ЛВ 

костднтии п о д(о )бн о т вкмо ндрицдти 

6 б(о г )о \[ с ло во . н и непод(о)вно же п и  

, 1еДИНОСО\(1|ЈБНО. ЦсИИМВ OlfEO ΙλΙΒρΑίζΟΜΒ

1 Јелнспонт (Ελλήσποντος) је област дуж мореуза пзмеђу Азије и Европе.
2 В. напред. стр. 356, нап. 4.

ΙΕΒΗΟΛΜ1Ι ВВ ХАТОЧЕНИ16 НОСЛЛНВ БВ1СТВ. 

9 ιιοΒΗΐιογιοψειι же се и послоушдкчре ce-
ro. iiaoipAioipeie ce w t (b) h h^b bb κ αη -

µ ό погроуженик ΚρΒψΑΙΟΤΒ. и водоу нд 
12 глдвоу Λΐιοψε до по^пд. w t (b) чревд 

же и до долоу неприкосновен’но тво- 

ретв ВОДНДГО ФБЛИГАНИГД. БЕ^ДКОННО 
15 кств гл(дгол)|оџе д4тороднв1л\в свсо^- 

долхв полоучити нетл^нигд ддровдни1е. 
сни ни цр(в)к(в)ве ни скни ни свориџд 

18 не HrtvkioTB. нв вв τ αηµ βι^β η^κ βιµ ^β 
т;ел\(в)лвнв1хв Λ\ΐετΐχΒ свБирдк>тв се. 

т-клхже вв ΒΤζΒΐπίΑχΒ живоучрек и вв 

21 пропдстехв мно^и сше ндрицдк>тв.
.■о·. 11ДБЛИ1лнисте. Иже w t (b) п двлд с а- 

л\осдтвскдго. си слгкрено и ни^ко w 

24 χ(ριι)ε(τ)^ сл\в!слеџе. гдко шб ’џд чло - 

β(^)κ α >ест(в)ствол\в бвж шд . и ндчело 

w t (b) л\(д)рше нм^вшд гл(дгол)к»тв.

27 .7. фотннндне. Фотинв кп(и)с(коу)пв 

Б-k CpirtXBCKBI. ВВ n(i)c(4)p(Bc)TB0 кос- 

тднтигд.1 2 пдвловоу | СДЛ\ОСДТ'СКДГО И CA-

SO велшевоу ливиискдго. и л\онддновоу к- 
ресв швнови. не ве^нАчелнд. ни вскхв 

в-ћкв твор'цд. ни пр-кжде coifipA всек 
33 твдрн б(о г)а с ло ва пропов^ДА. нв лллд- 

чно Оцу, придадоше Сину. Њсга је- 
лиспонски' епископи не подносише. 
Оклеветаше га цару Константију. јер 
Константије беше заповедио да се 
Слово (Λόγος) само сличним Богу 
назива; ни несличним ни јединосушт- 
ним. На тај начин. дакле. Евно.мије 
би послан у заточеништво. Они који 
су овога послушали и повиновали се. 
једним погружењем крштавају. и ли- 
јући воду на главу до пупка, а од 
утробе до доле неприкосновсним чи- 
не обливање водом. говорећи да је 
безаконо да децородни сасуд (тј. ор- 
ган) добије дар нетрулежности. Ови 
ни цркву ни скинију ни збориште (тј. 
синагогу) немају. него се у неким 
скривеним земљаним местима (тј. зе- 
муницама) сакупљају. Зато многи 
ове називају - „они који живе у јаз- 
бинама и јамама“.
9. Павлијаниспш, који су од Павла 
Самосатског. Ови бедно и ниско о 
Христу мислећи - као да је био оп- 
ште људске природе - те говоре да је 
од Марије имао почетак.
10. Фотинијани. Фотин је био срем- 
ски епископ за царства Константија . 
Павла Самосатског и Савелија Ли- 
вијског и Монданову јерес обнови. 
Проповеда Бога Слова не беспоче- 
тна, ни Творца свих векова. ни посто- 
јећа пре све твари, него млада и нова

2

2 клиспонтвсцУи Μ 15 п о д(о )бн о . δµοιον 16 нн] нв Р Μ I н еп о д(о )бн о . άνόµοιον 17 кдиносо\'фвно. 
όµοούσιον I 9 ποΕίικογιοψΕΗ ж е с е и п о с л^шамџе , у гр. πειύόµενοι I 10 ндоучдмцЈЕ ж е Μ I кк 
нема М; гр. има - εις 113 до нема Р М: гр. има - έως I 17 скнн. σκηνήν I сБорншл. συναγωγήν I 20 
живоуцЈИк Р Μ122 нема СI п дблиан ис те . παυλιανισταϊ 123-24 w Х(ри)с(т)-к нема Μ 127 Ј . 
нема СI фотнниднЕ] потУдне М. Patm. 205 Φωτιανισται. V 720 Φωτεινιανισταϊ I Фо тинб] п о тТан в  
М. гр. φωτεινός I 28 б^ не.ма Р С М и гр. I cptrtihCKbJ, του σερµίον I 29 пдклоу с амо с ат  с каг о , 
παύλου σαµωσατέως 129-30 сдвЕлнккоу ливннскдго, σαβελίου λιβύος 130 мо ндан о в«^ µοντανοϋ
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ДА II НОВА НАрИЦАК. II НАЧЕАО приклмил 
шт(к) плвтвскдго нж е α(Ί;)βε ι 

рОЖДЕСТВА. 1ЕГОЖЕ φΟΤΙΙΝΑ ИЖЕ Bb Cpli" 

л\к BhiBiuiiii CEopb. n e t ek a\o шт(0 c a-

n a ШБНАЖН. Nb H чоуждд Wt (k ) ГрВЧВСКА" 

ГФЖНТН1А WCMfAN. 7”iiA\b H COyqJEIE Wt (0 

TOIE JEpECH с (ве)т (а)г О II Сп(д)сВНАГО 

Κρ(κ)ψΕΝΙΙΙΑ TpIjEOlflOTb.

.αΊ. c abeaih ah e. Иж е w t (0 c abeah ia ли- 

КИИСКАГО. СВ1НОи>т(к)чВСТВО^1 0γ4ΕψΕ. II 

ΐΕΑΐΐΗθΛ\ογ скстдвоу w ο(βε )τ Έιι тро(и)- 

ЦН2 EbITH Гл(дГОл)кПЖ. ПрИБЛИЖВНО ЖЕ 

СЕЛХОу 11 САВЕЛИН ДрО^ГБ! 1Еп(и)с(к0у)к 

IlEHAAHOAbCKblH3 ЛХОудрВСТВОЕАШЕ. H СЕ 

рЕЦЈИ ДрВ^НОуВБ СЛОВО ΟγΕΟ рЕЧЕ 1ЕДИНО- 
ЧЕДНО ΝΑ ПОТр-кБОу Bb BptrtXE ПрОИ^ИДЕ. 
ПАКМ ЖЕ В Т0ГО WT(hn)N«fAOy ЖЕ И^НДЕ 

ВБ'<ВрДТИ СЕ. НИ Пр-ћжДЕЦиСХОДА EbITH. 

NI1 ЖЕ ПО ИСХОД-ћ CbCTABAIATH СЕ 1£Л\О1( 
г л(аг о л)е .

,В1. Л\АрКЕАИ1А11Е. Gb AAApKEAb 1Еп(и)" 

c(KOY)nL· Б-кшЕ ΑΗΚγρΚΕΚΚΙΙΙ.4 ИЖЕ WT^b) 

CABEAHIA ЛИВИИСКАГО с(м)нОкУт(к)чкСТВО 

Оу-ЧЕЦЈАГО. И ЈЕДИНК CbCTABb W ^Βε)τ^Η 

тро(и)ци GbiTH г л(аг о л)к >ц ј аг о . прив- 

ЛИЖНО ТОЛЛ8 И CbMOtfApbCTBOBAUJE.
.П. GHA\OHHtAHE. ИЖЕ WT(b) СИАЛОНА 

BAb^BA.5 СИИ lEpECb npbBAIA 1АКОЖЕ р^ШЕ 

нкции wT^b) х(ри)с(то)вд принљст- 

BHIA. Cbb CHAAONb BAb^bEb fikllJE. Wt (0 

rETb-ObI ЖЕ E-k рОДОЛЛЕ ГрАДА CAAUpHl" 

СКАГО.6 ПрИВИД^НИИ ЖЕ ТВОрАШЕ рОДОу 

CAA\ApANbCKO\f Гл(аГ0л)е СЕБЕ EbITH ВЕЛИ“

називајући, те почетак примио од те- 
лесног рођења од Девс. Тог Фотина 
сабор, који је био у Срему, не само од 
чина обнажи (тј. разголити), нсго 
страна и од грчког грађапства осуди. 
Стога је и онпма који су из те јереси 
потребно свето и спасоносно крште- 
ње.
11. Савелијани, који су од Савелија 
Ливијског. Уче синоочинству' и го- 
воре да један састав постоји у Светој 
Тројици2. Приближно пак овоме и 
Савелије, други епископ пендапољ- 
ски3, мудроваше. Рећи и ово - дрзну- 
вши се, дакле, рече да Реч (Λόγος) је- 
днородна произиђе за време на упо- 
требу, па се опет врати у онога ода- 
кле изиђе. Ни пре исхода није посто- 
јала, а ни по исходу се неће саставља- 
ти с њим, говорио је.
12. Маркелијани. Овај Маркел беше 
епископ анкирски4, који се од Саве- 
лија Ливијског учио синоочинству; и 
говорио да је један састав у Светој 
Тројици; и приближно томе самудро- 
вао.
13. Симонијани, који су од Симона 
Врачара5. Ова јерес је, како неки ре- 
коше, прва од доласка Христова. 
Овај Симон Врачар беше родом из 
Гетте, града самаријског6. Роду сама- 
ринском ствараше привиђење, гово- 
рећи за себе да има велику силу бо-
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2 иж е] ж е СI 3 фотинд] потинд С, гр. φωτεινόν I 3-4 bl  cpkrtik, έν σερµίω I 5 ц ј бн дж и ] шбадж и  (!) 
Ρ. ШБНджити Μ. rp. έγύµνωσεν 17 сп(д)скндго] спдс(д) ндшег о  (!) М, гр. σώτηριώδους 19 с двеашдне . 
Σαβελλιανοι I 18 πρ-кждЕ] пркжЕ Ρ, πρό I 21 Mapk eaiiiah e, Μαρκελλιανοι I л\дрк£лк. µάρκελλος I 24 
свстдвкЈ стдви (!) С, гр. ΰπόστασιν 127 Gh mo h h ia iie. συµωνιανοι 128 Сии] И (!) Μ131 γε τ ε ·φ ·βι. γετύώ 
Εκιιιοωτ(κ)4ΐι£ΤΒθ. υιοπατορία (синочинство') је хришћанска јерес по којој се два лица Свете 
Тројице - Отац и Син спајају у једно тако што се Отац оваплотио у Сину.
Гекст који следи: „привлижно... г л(дг о л)е“ у Palm. 205. AL В 93, V 720, V 2184, V 2198 припада 

следећој тач. под бр. 12 „Маркелијани“. Са разлогом је састављач Законоправила тако поступио. 
^ер у гр. тач. 11. је сведена само на речи:,Σαβελλιανοι. Ό σαβέλλιος επίσκοπος πενταπόλεως".
Реч је о Пандапољу киринејском у Либији, а не о малоазијском Псндапол»у.
Анкира (Άγκυρα) је митрополија у Малој Азији.

5 Ум. СиА1они|днЕ... влкгвд, у Palm. 205, ALB 93. V 720, V 2184, V 2198: „Περί σύµωνοςτοΰ µάγου 
ούεν και συµωνιανο'ι καΛοϋνται".
6 I рад π гора Самарија су у Палестини. Град је основан око 923. године пре Христа.



κογίο силоу в(о)жИ1О. И CbBblUJE СМ1ЉД- 

шоу. ш(тв)цд ЖЕ ГЛд(гОЛд)шЕ СЕБЕ СД- 

3 лхдрднолхв. шод^шлг ж е г лд(г о лд)ше  

SbITII СЕБЕ с(м)||Д. МОуЧЕНД OVfGO WT(b) 

НЕ пострдддвшд ж е Hb привид-к- 

6 IIIIIEAXb ТККЛХО. ЖЕНОТ[ БО СЕв! ΙΙ^ΚΟγΚ» 
Bb^AIOBHBb WT(b) турвскдго грддд.1 

CbBpbCTbHHUOy створи Блоудницоу. и 
9 CHIO Α(θγ)χΒ с (ве)т Ш11 НДрЕЦЈИ Apb^HMf. I 

и TOIE рдди снити с н (е)бес е г лд(г о лд)ше  

СЕБЕ. СИ1О ЖЕ рЕЧЕ ГЛд(г ОЛа)шЕ WB4E %А~ 

12 ВЛ0^ЖДБШЕ1Е BbITH. И Bb К01ЕЖД0 НЕБО 
Пр^ШБрДЖДКЈЦЈОу СЕ. ПО WEpA^Oy ΚΟΙΕΓΟ- 
ждо н (е)бес . дд ογΑΑίο с е дн г (е)лбс км^ 

15 ΛΧΟΙίχΒ CHAb. II СНИДОу НД П0Л\ШШЛЕНИ1Е 
1ЕЖЕ lECTb СИ. СИ ЖЕ И Α(θγ)χΒ с(ве)т Б1И 

HApilUAlOTb СЕ 1Е1ОЖЕ ДНг (е)лБ1 СТВОрИ^. 

18 и 1еж е (!) г л(дг о л)етв . дн г (е)ли створишЕ 

BCb AMipb II ЧЛОВ^КШ. II BCb ЖЕ AXHpb 

Гл(дГ0л)еТБ NE б(о )ж ИИ BbITH. и 

21 BbCKp(b)c(E)nHl£ A\pbTBblXh WT^b^AXE'

1 Тир јс био један од најзначајнијих древних феничанских градова на обали Средоземног мора.
2 [с еплс ен и к ] додато према гр. σωτηρία.

L|JETb.
.Д1. 0 Л\ЕПДНДрк. iVlEHAHApb ©YMENIIKb b4 

24 CIIA\0H0Bb сдлхдрднинв Cblll. XVT^b) СЕЛД

НДрИЦД1ЕЛ\ДГ0 КДПЕрЕТД. CHII рОДОАХВ. NE 

TbKMO ЖЕ 1ЕДИНДК0 Cb 0y4HTEAEA\b AXOXf- 

27 ApbCTBOBAUJE. Hb 11 ЛХН0ЖД1Е XVNOP0 NE4HC" 
то вдше . г л(дг о л)е c ebe с п(д)с д . нд с п (д)- 

с (е)н ие 4λ ο β(ϊ )κ ο ββ cbBbimE χντ(0Η^κογ- 

30 Д-ћ WT(h) ΗΕΒΗΑΙΙΛΧΜχΕ BtKOBb П0САДНД.

ОуЧДШЕ ЖЕ [сМ1ДСЕНИ1е]1 2 1INAK0 NE ΛΧΟψΗ 

жију; и одозго сишлу. Говорио јс за 
себе да је отац Самарана. а Јудејима 
за ссбе говораше да јс „Син" који јс 
мучен, дакле. од њих. не пострадавшн. 
него само привидио. Заволевши неку 
жену из тирскога града1. створи су- 
пружницу блудницу и дрзну се да је 
назове дух свети, те је ради н>е. гово- 
раше за себе. сишао с неба. А за њу 
речс - говораше да је заблудела ов- 
ца, и у свако.м се небу преображава 
по изгледу сваког нсба да се преда.м 
мојим анђелским силама и спустим 
се на помисао која је ова - она се и 
„Дух свети“ назива. помоћу које ство- 
рих анђеле. И говори још - анђели 
створише сав свет и људе, а за сав 
свет говори да није Божји. Одбацује 
и васкрсење мртвих.

14. О Менандру. Менандр је био уче- 
ник Симонов. Он је Самарјанин. ро- 
дом из села званог Каперета. Не са- 
мо да је једнако са учитељем мнслио. 
него је п више од онога грешио. го- 
ворећи за себе да је „Спас". на спа- 
сење људи послан однекуд из невид- 
љивих векова. Учаше пак да [спа- 
сење]  ником није могуће другачије2

1-2 (киљд(ћ)шд Р С М. гр. καταβεβηκέναι 15 н е пострдддвшд. µή πεπονΟέναι i 8 сквркЕтиниц«,·. 
σύζηγον 110 снитн с н (е)бе с е , у гр. κατεληλυΟέναι 114 оуддк> с е] оутдк> c e Р С М. у гр. λάϋω I 
17 ум. ндрицдк>тк с е (мн .1, треба ндрнцдкт’ с е (једн.) како је у С: ν гр. καλουµένη I 18 кж е] кц ј е 
С М и гр. - έτι I γλ (αγο λ)ιο τ β С I 20 γλ (αγο λ)ε τ η ] n e (!) г л(дг м )етк Р М. у гр. φάσκει I 23 0 
Л\Ендндр'к] ЛкндндрпнЕ Р I 23-24 0 Л\Ендндр-к... сил\оновн. у гр. Περϊ µενάνδρου γενοµένου 
µαθητου του αΰτοΰ σίµωνος I 24 сдмдрннинв С; гр. σαµαρείτης I 25 кдпЕртд Μ. у гр. καπερέτας 
28 н еч(н )с т во вдше . ήσέβησεν 129-30 иит(к)н-ккоу-д-к] н4 шт(н) ко\-доу Ρ С Μ, rp. πύΟεν
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НИКОЛЛОуЖЕ НИ САЛ\ОЛ\О\' AVipb СТВОр'- 
UIHMh АНг (е)лОА\В УМДОЛ-ћтН. ΑψΕ NE 

3 пр-кжде npiiAAHOK» w t (k ) н егф влв-

ШББНОК» |1хитростик> npHBECTH СЕ. И 
ВДАКЛШЛХВ Wt (b) НЕГО Kp(b)ipEHHI£A\b. 

6 СПОд(о )бЛ1АК1|ЈИЛ\' СЕ БЕСМрВТШа 1АКОЖЕ

К Τ0Λ\θγ NE оул\ирдти.
.EI. W ΙΕΒΙΒλΉ'ΙΐΙΐχΒ. ТИИ CAX^pEHAIA W 

9 χ(ρκ)ε(τ)^ с лдветв . простд БО того и

ШБЦЈД AVIETb ЧЛОВ^КД. ПО Пр^СП^ГД- 

НИК> ШБВ1ЧД1Д купрдвдднд. wr(h) A\O\f- 

12 ЖВСКД ЖЕ ΙΧΈ'ψΕΝΗΙΑ И Wt (k ) Л\(д)рИИ 

рОЖДЕНД. И ВСЕ ЖЕ KpECI СЕ Гл(дГОл)к>ТВ. 

И Ch КОрИНФкС). и кдрпокрдтв. ТДКОЖДЕ 

15 Гл(дГОл)еТД И ΛλΟγΑρΚΕΤΒΟγΚΤΛ. Т"кл\ЖЕ 

II НИЦЈИИ ндрицдк>тв CE СЕ БО И Шт(к) 

иврки HA\EN0\fKTb СЕ. ИКВИН^И. Hb И 
18 ПрИВИД^НИКЛХк БШТИ 4ΛΟβ(^)κ Α г (о СПО“ 

д)д Гл(дГОл)к>ТБ. И И^БрДНД 1ЦБрДНДГО 

ПО и^врдник» c(bl)llA б(о )ж И1Д НДрЕЧЕНД- 

21 ГО. ПОНЕЖЕ CBblLUE [НД Hb]1 CbUJbAOJOy 

χ(ρΗ)€(τ)θγ Bb ШбрД^ћ ΓΟΛΟγΕΝΗ'Κ. СИИ 

ЖЕ НИЧТОЖЕ CbA(o\f)llJbHA НЕ ГДДЕТЉ.

1 [h a Hh] додато према Р С М и гр. - εις αυτόν.

24 ВЕПрАША№А\И ЖЕ ЧЕСО рАДИ НЕ ЈДСТЕ.
ПОНЕЖЕ р-ћшЕ WT(b) CbB’KO\fnAEHNta И 

СЛгкшЕНИЈД T-feAECb рАЖДАКП^ СЕ СИГД И 

27 ТОГО рдди НЕ ПрИЧЕ|цЈАЈ£Л№ СЕ ΝχΒ.

.21. Ο ΚγρΗΙΙ^ WT<b) НЕГОЖЕ ΚγρΐΙ~ 

НЧМ1АНЕ. ИНИ ЖЕ Γλ (αΓΟλ )1ΟΤΕ ΙΑΚΟ ШЕВЦ- 

30 litu lECTb. Gb γλ (αγο λ)ε ί έ  iak o шт(0-

КрКВЕНИИ ВЕАИКМИАХИ WT^b) AHr^Ab 

ΕΕΑΑΟγ ПОКА^АНМЛ\И ЛВЖА BbBOAITb ΓΛ<Α~ 
33 ΓΟλ)ε . ΠΟ BbCKp(b)c(E)nHN A\pbTBblXb 7Jc~ 

ни задобити. ни самим анђелима који 
су створили свет, ако се претходно 
не приведе његовом опсепарском ве- 
штином и крштсњем којс он даје 
оннма који се удостојавају бесмртно- 
сти, да више не умиру.

15. О Јевиоњејима. Ти оно што је 
унижено код Христа славе, јер тога 
сматрају простим и обичним чове- 
ком; оправданим по напредовању у 
понашању; рођеним из општења My-
xa и Марије. И све јереси то говоре. 
И овај Киринт, и Карпократ, тако 
исто говоре и мисле. Зато се називају 
- Сиромашни, јер се тако и од стране 
Јевреја именује Ијевињеј. Али је и 
привиђењем Господ постао човек, 
говоре; и избран избраног; по избра- 
њу наречен за сина божјег пошто је 
[на њега]  сишао одозго Христос у ви- 
ду голуба. Ови пак ништа садушно не 
једу, а упитани - „због чега не једе- 
те“?, рекоше: „Зато што се та (тј. са- 
душна бића) рађају из сношаја и сме- 
шања те зато се њима не причешћу- 
јемо“ (тј. не једемо их).

1

16. О Киринту. Од њеГа су Киринт- 
јани. ДруГи пак кажу да су као Ијеви- 
њеј. Овај говори да (наступа) са ве- 
ликим откривењем, њему показаним 
од анђела. Говорећи, уводи лаж - да 
ће по васкрсењу мртвих бити земаљ-

1-2 тЕор шимк С I 4 и нсма С I 8 w ΚΒΗαΉΐίΗχκ. περί έβιωνέων I ciwkpEHAia, ταπεινά I 9 простд, 
ψιλόν I 10 ινε'ψΑ. κοινόν 112 ιυε'ψΕίοιίΔ. κοινωνίας I 14 ум. корин«-ћ(!), трсба кирин^к. κίρινβος I 
кдр покрдтк. καρποκράτης I 17 иквин-ки, у Palm. 205. έβιωναϊος, AL B 93 εβιεωνέος, V 720 
έβιώνιος. V 2184 βιονέος. V 2198 έβιωναίοις (!) I 23 скд(ох)швнд|д Μ I 25 п о н еж е] п о н к Μ I p-kujE 
нема Μ: гр. и.ма - φησΐν I 26 т^аес в] и т^лес в М; и нема гр. I 28 0 курин'❖'к. Περ'ι κιρίνΟου I 
κγρκΗ ·®·!] KvpHHtu Μ
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Л\(к)л11И0у BbITH ц(1)с(д)р(вс)твоу х(ри)- 

с(то)воу. и пдки вв ποχοτεχκ и вв 

3 (ΛΑίΤΕχίι 1£р(о^)с(д)л(и)мох ПЛКТКСКМ 

жити. и свчитдк тисоучроу л4тв вв 

врдц-k прдхникд пр-ћлвцЈдк г л(аг о л)етв  

6 BbITH. ptuiE ЖЕ iak o с (ве)тми п о ли -

ΚΑρ’πΐι1 1Еп(и)с(кс>х)пв и л\(оу)ч(Е)ним 

рЕЧЕ. ΙΑΚΟ нккОГДА ΜΜΙΟψΟγ СЕ Bb БДНИ 
9 с(вЕ)толлоу iiwAiioy дп(о)с(то)ло^. и

ОХВ-ћд-квШОХ IAKO K\fpi1H’-e-H AlbllETb СЕ.
Wt (b)c K04HTH Wt (|i) лгкстд и в4ждтн 

12 πο βε λ 'Ετ η coyipiiAib с нил\в в4жилг
Гл(аГОл)е . ДД ut ΚΑΚΟ БА1НА ПАДЕТВ СЕ И 

вр-кдитк Βίΐχκ ΒΜΙΟγτρκ εογψογ кури- 

15 Ιΐ-ο-ον HCTHIlt ΒρΑΓΟγ. ptllJE ЖЕ Cb Л\Е“ 

'«« ТЕЖК створи 1ЕГДА || ΟΟγψΗΗ Cb И1Д“

KOBOAlb НАПИСАШЕ ПОСЛАНИ1Е Bb АНТИ"
18 νυχκίο. ГАКО Wt (b) HACb 1ЦИД0ШЕ СЛ\Оу- 

ЦЈДИ HACb. ТЕЖДЕ И ПЕТрОВИ рАСОуЖДД- 

ШЕ W корнилии. ИНОГДА ЖЕ И НА ПА~
21 ВЛА HOBHHbHb BblC^Tb) Л\ЕТЕЖО\( Bb с (ве)~ 

т (и)лиц ј и Bb Ш£р(оу)с(д)л(и)л^ ј ег да  

ШСТрИЖЕ СЕ. И х(ри)с(т)д ЖЕ Γλ (αΓΟ“

24 A^Tb рДСПЕТА OVfBO И 1ЕЦЈЕ ЖЕ НЕ BbCKpb" 

с(0ША χΟΤΕψΛ ЖЕ BbCKp(b)cHOyTH 1ЕГДА 

И WBqjEIE БОуДЕТВ BbCKpbCEHIHE,
27 ,ф. G) сАторнин к. Сдторнининв по вс е- 

Λ\Οψ ПОДОБНД1А МОуДрВСТВОВАШЕ Л\ЕНДН~ 

ДрО1( БВ1ВШ0уМ0у ОуЧЕНИКОХ СИЛ1ОНА BAb"

30 χΒΑ.

.HI. G) KAp’riOKpATt. Cb KApTIOKpATb.
ρΑ^οψΛ\ΗΑΓθ ндреч(е) с еве ш(т0ца И 

33 Гл(аГОл)е(т в ) lAfit ВЛВШВЕНИМ IAKO W ВЕЛЦ-

ско царство Христово. и да he Јеру- 
салим опет у похотама и телесним 
сластима живети и. рачунајући хиља- 
ду година. биће у празничном браку. 
говори варајући. Рекоше пак да свс- 
ти Поликарп1, епископ и мученик. 
рече да се некада умио у бањи светог 
Јована апостола. Сазнавши да се Ки- 
ринт мије, изместа одскочи да побе- 
гне, а онима који су с њим заповеди: 
„Бежимо!", говорећи: ,.Да бања не- 
како не падне и све повреди. будући 
да је унутра Киринт. непријатељ ис- 
тине“. Рекоше пак да овај створи ме- 
теж када они који су с Јаковом напи- 
саше посланицу у Антиохију - да од 
нас изиђоше они који нас с.мућују . 
Тај је Петру расуђивао о Корнилију." 
Али када је и против Павла постао 
узрочник метежа у светилишту у Је- 
русалиму, када се остриже. н за Хри- 
ста распета. дакле. говори да још ни- 
је васкрсао. а да ће васкрснути када 
буде општс васкрсење.

17. О Саторнину. Саторнин по свему 
слично Менандру мисли. који је био 
ученик Си.мона Врачара.

18. О Карпократу. Овај Карпократ 
назва себе разумним (Гностиком) и 
јавно говори да су враџбине за вели-

* В. 1. Јн 2. 19. *♦  В. Дап. 10. 1-8: 21-33.
4-5 Bt cpAiii прд^никд. έν γάµω έορτης I 5 прдедннкд Ρ СI 7 Kii(n)c(Kov)b нема Palm. 205. AL B 
93. V 2184. V 2198. a V 720 нма - επίσκοπος 18 кк вднн. έν βαλαµείω 110 корни-м> (!) Ρ Μ: y Patm. 
205, V 2184. V 2198 κίρινΟος. a y V 720 κιρίνΟιος I 12 πο βε λΙτ η ] ιιο βε λΙ τ ο \· Ρ C Μ: y rp. 
µαραινέσΟαι τούς I 18-19 chAxoyipaioipEii Ρ C Μ. ταράσσοντες I 20 w корннлии. περί κορνηλίου I 
27 03 CATopHiint. Περί σατορνίνου I Ο сдторнинн Ρ Μ I 29 g k ib iu s Μ I оучЕНИКА Ρ 31 03 
ΚΑρ'ιιοκρΛτΐ, Περί καρποκράτου I 32 рд^лхндго... «.'(тк)цд y V 720 των γνωστικών (µ η .) έπικέ- 
κληται πατέρα, a y Patm. 205, AL B 93. V 2184. V 2198 τόν γνωστικόν (једн.) έπικέκληται πατέρα 
33 г л(дг о л)е(т к ) конј. према Р С и гр. - λέγει
1 Сматра се да јс Поликарпа Смирнског вероватно апостол Јован (+101) поставио за епископа 
Смирне. Празнује се 23. фсбруара (по старо.м календару). Са папом Аникнтом (155-166?) је 
разговарао око 155/156. годнне у Риму о одређиваљу дана празновања Пасхе. Позвао се на 
наслеђену од апостола праксу. Разншли су се без сагласности. Та разлнка н данас постоји. В. 
даље стр. 363. нан. 1.
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Kbl^b ^ВДЛЕ CE Η ШБА1АН1НА 1ДЖЕ W ЛК>Б 
ви бмвдкч |ј д|д пркдк всклм« ЛК>Д'Л\И 

3 ИСПОК-кдАИТК. И ОуЧЕ AbCTHIO II HECKpb-

KEIIO. ВСДКО СТОуДОД'к||ДНИ1Е И ΕΓζΑΚΟ- 
Η'ΗΑΙΑ Д’клД СК-ћцЈДВАКТК ТВОрИТИ. Гл(д~ 

6 Γ0λ )ε ΤΈ ЖЕ И СЕ 11р’кжЕрЕЧЕНК1И CKBpbH1-

Hblll II AXphCKblH. кдрпокрдтв. 1ДК0 ΛψΕ
КТО рЕЧЕ НЕ створитв ΒΟΛΕ вскл\11 Б^- 

9 сол\в и дн г (е)ло л\в . н е лх о ж етв пр^вв^-

ИТИ НД BblLUbHE« н (е)бо . н и ндчелк ж е  

ни влдстии лшнмрти. и Cb ж е г(оспод)д 

12 Ц'т(в) СкВВКМрПЛЕНИГА Гл(дГОл)еТБ БК1ТН.

.<м. СЗ л\др'цк скврћн*н'кл\к  и ^лолхоу-

Дрк1|-кл\К. ИрЕСННДЧЕЛ’ННЦ’к. II w «All-

ii 11ОЛ\О|рдрк1Љ11ф» «го. Сии чрвтогк ствд-
РД1ОТК. И СЛОуЖ БО^ CbA-fcBAIOTk. С Н^-
KblAUI Пр1Цк1ВАНИИ СВрВШДЈОЏЕ. и д(о^)- 

18 χΟΒΜΙΒΙΗ Брдкв гл(дгол)к>тв BbITH 1ЕЖЕ

Wt (b) Ηΐΐχκ ΒΜΒΑΙΟψΕΙΕ. И ПрИЕОДЕТВ ВО" 

доу. II Кр(в)цЈД1ОТк ΟΟγψΕΙΕ WT^b) HH^b.

21 сииц-k г л(дг о л)к >ц ј е . Bb ИЛЛЕ НЕвкдОМД 

w(Tb)lJA BC-k^b. И Bb истиноу л\(д)- 

T<fi)pb BC-k^b И Bb СВШКДШДГО НД c(bl)~

24 НД. И «Вр-киСКД1Д ЖЕ ИЛАЕНА прир-кч1озљ. 

ПДЧЕ НД О^СТрДШЕНИ« Кр(в)цЈД«МБ1Л\Н.

.К. 0 ДПЕЛИИ. ЦПпЕЛИИ. O\f4EHHKb ПО“

27 BEA’kllHIEA\b A\ApKblVUHOBblAAb BbICTb. Cb 

πpopoчbcτвд WT(b) противндго гл(дго- 
A^ETb Α<θγ)χΑ. ПОСЛО\(ША101|ЈЕЛЊ Β^ψΑ~

30 Illita ΙΐΐκΟΙΕΓΟ Б^СД Bb ШБрА^к α(4)β(η)- 

ЧШЕ ИЖЕ ИА\Е фИАО\рлЛЕНД. НИЧТОЖЕ WT(b~ 
ll)llOYAb ИСТИН*НО  НЕ рЕКШЕ. И Л\НОГД НЕ~

ку похвалу; и бајања, која бивају о 
љубави. пред свим људима исповеда. 
Нескривено учи подлости; свака бсс- 
тидна и безакона дела савстујс тво- 
рити. Говори пак и ово. напред поме- 
нути и скврни ii мрски Карпократ, да 
ако ко. рече, не нзврши вољу свим 
бесима (тј. ђаволима) и анђелима не 
може узићи на вишње небо. ни начал- 
ства пак ни власти минути (тј. ми- 
моићи). И он пак говори да he Го- 
спод од сношаја постати.
19. О Марку скврном и зломишље- 
ном начелнику јереси, ιι о једномиш- 
љеницима његовим. Ови женика 
стварају и службу врше с неким при- 
зивањем свршавајући; и говоре да ће 
духовни брак бити оно што они чине; 
и доносе воду и крштавају оне који су 
од њих, овако говорећи: „У име не- 
познатог оца свих. и уистину матер 
свих, и у сишавшег на сина“. И јевреј- 
ска имена изговарају на веће изне- 
нађење оних који се крштавају.

20. О Апелију. Апелије је постао уче- 
ник Маркионових учења. Овај говори 
пророштва од противног духа који 
слуша изреке неког беса у виду деви- 
це којој је име Филумена. уопште ни- 
шта истинито не рекавши. И много

1-2 w дк>в ки. περί φίλτροις 12 бшвак ј ц ј аи ] ε κ ιβακαχα» Μ I 3 и 1 нема СI 5 с вец ј авак  Р, с вец ј ак тб СI 
6 прЂжд£рЕч(Е)нк1и РСΜ 113 03 мдрц-к,Περί µάρκου 114 крЕсиндчЕлницк.у гр. και αίρεσιάρχου I 
18 g k it k  Μ ! 20 ιι κρ(ΐι)ψΛΐ0τΐι, у гр. και βαπτίζοντες (парт.) ούτως I (ογψΕΚ w t (e) ιιιιχΒ нема rp. I 
соуцЈик Ρ С Μ I 22 и нема гр. I 24 приричк>ТБ Р I 25 п дче... κρ(κ)µΐΑΚΛ\κΐΜΕ, πρόςτό µάλλον τούς 
τελουµένους I 26 Ο απε λη η , Περί άπελλη I 28 прор(о)чБствовА грешка С Μ: треба пророчБствд, 
τας προφητείας I 30-31 нккокго... α(ϊ )β(η )4µ κ , у гр. παρθένου δαίµονος, нема ιιΙικ ο κ γο  I 31 
филоулхЕнд. φιλουµένη
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чнсткоуктк ΙΙΑ моисћшвк ЖЕ '^ДКОНК и 
НА прор(о)км.

3 .КА. W -ОЕШд/о/гк оусл\дри. (ΙΕΡΟ -C-EU.'- 

ДОТД piillJE ПДВЛД СДЛУОСДТВСКДГО ИрЕЕИ 

НАЧЕЛНИКД И ЦГг(к)цА BtdTH.  ПДВВЛВ ЖЕ1

6 СДЛЛОСДТкСКМИ О^ЧЕННКк СЕМОу БВ1ВВ. 
ΒΙ>φ>Ή ПОНОВИТИ СИК· fEpECh. И ИЖЕ И 

Н^ВрВЖЕНБ БМс(тв) СБОрОЛУВ. р^ШЕ ЖЕ

9 ДНДТОЛИ1О ИСПОВ-кдНИКО^ Пр-клћЦЈЕНОу 

Б111ТИ Шт(0 АСКЛИПИШДОТА И Wt (0 

ДРО^ГАГО -ОЕШДОТД ΙΐΐκΟΙΕΓΟ ТрАПЦОу- 

12 НБСКДГО. ОуЧЕНИКОЛХД СОуЦЈЕМД -е-ЕМДОТД 
оусл\дрд. оувЕџдстд ж е c h ia испов-кд- 
НИКА ДНДТОЛИ1Д БМТИ 1Еп(к)с(к0у)пОу 

15 ТОИ lEpECII. 1ДКОЖЕ ВБ^ИЛУАТИ КЛ\О\( Wt (k ) 

ΙΙΙΐχΐ» НД Λ\(11)((ε)ι|Β диндрии .рн. ББ1В- 

шоу ЖЕ OifEO | ΙΕΜΟγ С НИЛХИ. ЛУНОГО ЖЕ 

18 ВВ ВНД-кнИИХћ г(оспод)к НДКД^ДШЕ ΙΕΓΟ.

ПДЧЕ 1ДКО И Л\(о у)ч(е)н(и)к Б б4шЕ. ПО“ 

НЕЖЕ ОуБО НЕИСПрДВЛЕНБ Пр^БкЖАШЕ 
21 шт(в) ан г (е)лд бшен в бмс (т в ) ВВ НОЦЈИ.

1ДКОЖЕ ВБСТАВК ^Д10ТрД И кУБЛ^КК СЕ ВК 

ΒρΊΐΤΗψΕ ПЕПЕЛОМВ ПОСВ1ПДВВ ГЛДВОу И 

24 ΕΛΒΙζΒΙ ΛΧΗΟΓΙϊΙ испоустивк. и причвтни- 

КОЛ\Б И Л1ОДЕЛ\Б ПОКА^ДВБ рднм. 1ЕДВА 
ПрШЕТК БВ1с(тв). \Ут(к) ΙζΕφίφΛ КГ1(и)" 

27 с(коу)пд.

• К~В. 0 1ЕЛ’КЕСДИТ'кХБ. СИИ и’т(к)л\ЕЏОуТБ 

Н'ккД1Д Wt {0 ВСЕГО Б(о)ж(к)сТВЕНДГО 

30 ПНСДНН1Д. ДркЖЕТк ЖЕ ПДКБ1 ρ±4Μ ΒΕΤχΑ" 
ГО ЖЕ И НОВДГО ^дв-ктд. дп(о)с(то)лк ЖЕ 

ДО КОНЦА \Μτ(ΐι)Λ\ΕψθγΊΈ. Η ΙΕψΕ ГЛ<Д- 

33 ГОл)|ОТВ. Н ЈЕЖЕ WT^BpiqJH СЕ НЕПД-

безбожно поступа против МојсијевоГ 
закона и против нророка.
21. О Теодоту Усмару. За овог Тео- 
дота рскоше да he бити начслннк је- 
реси н отац Павла Са.мосатског'. А 
Павлс Самосатски. поставши овоме 
ученик, усхтеде обновитн ову јерес и 
би извржен од сабора. Рекоше пак да 
је Анатолије Исповедник преварсн 
од Асклипиодота и од другог неког 
Теодота трапезунског. који су учени- 
ци Теодота Усмара. Ови убедише 
Анатолија Исповедника да постане 
епископ те јереси тако што he ои од 
њих узимати месечно 150 динара. 
Кад је он. дакле. стао с њима. много 
га Господ кроз виђења саветоваше. 
чак да и мученик беше. Пошто. да- 
кле. остајаше неисправљен, бијен је 
био ноћу од анђела тако да. уставши 
изјутра. и обукавши се у врећу. посу 
главу пепелом и многе сузе испусти. 
те показавши свештеницима и наро- 
ду ране. једва примљен би од (стра- 
не) Зефира епископа.

22. О Јелкесајити.ча. Ови одбацују 
неке (стварп) из целог БожаственоГ 
писма. а опет држе се речи СтароГ и 
НовоГ завета. Апостол докраја од- 
бацују. И говоре још и то - да је не- 
шкодљиво одрећи се: н онај ко схва-

3 G0 ❖Е«.'д(о)т к оусл\дри. Περί Οεοδότου του σκυτέως I 9 дн ато лн к ». άνατύλιον ж п о б^дн н кс т ,·. 
οµολογητήν I 10 дсклипншдотд, άσκληπιοδότου I 11 -^е^до тд . Οεοδότου 11-12 т плп г^ж кс каг о . 
τραπεζήτου I 12 оучЕннкомд] н оучЕникол\д Р I 16 диндрк Р i днндрии нд л\(-к)с(Е>цк инв. С 22 
шблкк c e С I 28 о кд кЕСдиткхк. Περϊ έλεσαϊτών I 31 αιι(ο )ϊ(τ 0)λ κ . τόν απόστολον
1 После GMTii y Ρ C Μ следн: прнв-кк рЕКшд х(рнс(т)д простд чло б(4)кл . иж е и ит(к> 
ВНКЕНТИ1А К11(и)с(коу)|1д II м (м ')ч(е)н (||)кД. ά'Β ψΕΙΙΙΙΙΛ Ц'т(0ЛЛ;ЧЕ11В НК1с(тк). Ис ти гекст 
имају: Patm. 205, AL В 93, V 720, V 2184, V 2198, алн ум. викЕнтни. у гр. је βίκτωρος. (Превод: 
„Први рекао за Христа да је прост човек. који је од Викентија^ епископа и мученика био 
одлучен од зајсднице”). Тешко је поуздано pehn зашто је име Викшор. који је био папа римски 
(189-199) замељено у српсл. преводу и.меном Викентше. Можда је реч о нревиду преводноца 
(или преписивача); можда због спора око празновања Пасхе. Наиме, папа Внкгор је изопштио 
био цркве у Малој Азији због неслагања са римском праксом празновања Пасхе. Сем тога. 
покушај Ри.мске цркве да схватн однос - „један Бог” (εις Θεός). ..једна сушгнна" (µία ουσία), 
„један састав" (µία ύπόστασις) и „тројичност" (τριαδικότης) одвео је папу Виктора у ..монархио- 
низам" (µοναρχιανισµός).
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кост(к)но кстк. н рА'4еул\'ккк1и оуво 

MfCThl 110 ноуждн КУт(к)вркЖЕТк СЕ.

3 Ср(к)д(к)цЕЛ\к ЖЕ НИКАКОЖЕ. КНИГк! ЖЕ 

нкккпЕ приносЕТк с н (е)бес е с п ддше  

Гл(аГ0л)|01|ЈЕ. ΙΙΟΕΛΟγίΙΜΙΟψΟγΛλΟγ τΊιχκ

6 и κ1ίρογιοµΐ8Λ\ογ WCTABAEHHIE npillETH 

А«.’,; Γρ-ΚχΟΒΚ. Цшгћм ЖЕ WCTABAEHHlEAVk pii-
ШЕ WCTABHTK. ПАЧЕ 1ЕЖЕ 1с(о^с)к χ(ρΐΐ)- 

9 с(т)к в(ог)к ндшк WCTAB11.

.КГ. W ΗΕΙΙΟτΊί. Gk НЕПОТк. ип(и}- 

с(коу)пк Б-кшЕ Вк ΚΓγπτΐ. горшЕ жи- 

12 ДОВк ОуЧЕ ШБ^ЦЈАНкЈМВ с(вЕ)тк!ИЛ\к Bk

Б(о)жкСТВкНк1Х*к  ПИСАНИИХк ШБ-ћфАНИ- 

КЛ\к и’т(к)дАТИ СЕ. И н11К01(Ч0 тисоуџоу 

15 лктк. ПИЦЈИ тклЕСН-ки НА ^ЕА\(к)лИ тои

Бк!ТИ П0ЛАГД1Е. СкСТДВИТИ χθΉ Πρ^“ 
ЛкСТк ср(к)д(к)цд СВОКГО Wr(k) ИШАНО" 

18 ВД КУт(к)кркВЕНИГД.

.КД. W ПЕЛАГНИ II КЕЛЕСТИнк. GwH 1ЕДИ~

HOAVklCAkHA Б^СТД НЕСТОрИК) €0γΐΕΛ\0γ-

21 ApkHOA\C>Y. ПОНЕЖЕ И НД СБОр-к ИЖЕ Вк 

ИфЕС-к1 ΛΜΙΟΓΟ W НИХк рЕКОШЕ ξΛΑΙΑ. ГАКО 

χΟΤΕψΟγ НЕСТОрИИВИ ^ЛОЧкСТИВОЛХОу

24 ПЕЛАГИКВО И КЕАЕСТИНОВО ЦЈБНОВИТИ П0~ 
BEA-kllHlE. Гл(дГОл)ЕТк ЖЕ CE W НЕК> ГАКО 

при -О-Екифилк кп(и)с(коу)п'ћ AAEgAN"

27 ДркСЦ-кл\к2 и при ИНОКЕНТИИ римхц-кмк3. 

СИИ ВкСТАСТА НА Цр(к)кОВк. И ЛГНОГк! 

ПОДВИГк! HA HEIO ПОДВИГО|сТА. Пр-ћжДЕ

30 РЕЧЕНА1Д прквопр-ћстолникд. И ПИСДНИИМк 

ШСОуЖДЕНА BklCTA СИИ ОуБО ДВА 1ЕрЕТИ“ 
КА ПЕЛДГИИ И КЕАЕСТИНк 1ДК0ЖЕ ркшЕ.

33 НИ 1Еп(и)с(кО\с)пА. НИ ПрИЧкТНИКА ЖЕ.

та, дакле, устима he се по нужди од- 
рећи, а никако срцем. Књиге пак нс- 
ке донесе, говорећи да су с неба пале. 
Ко се њима повинује и верујс, добиће 
опроштај грехова, а други опроштај 
he се, рекоше, оставити (тј. дати) ако 
Исус Христос Бог наш опрости.

23. О Непоту. Овај Непот беше епи- 
скоп у Египту, учећи горе од Жидова 
- да ће се светима, којима је у Божа- 
ственим писмима обећаио, датл, и да 
ће нека хиљада година на овој земљи 
бити постављено телесне хране. хо- 
тећи да заснује прелест срца свога из 
Јовановог откривења.

24. О Пелагију и Келестину. Ови по- 
сташе једномишљеници безумног 
Несторија, пошто и на сабору у Ефе- 
су  многа зла рекоше за њих - да зло- 
частиви Несторије хоће да обнови 
Пелагијево и Келестиново учење. 
Говори се пак о њима да при Теофи- 
лу, епископу александријском2, и 
Инокентију римском3 ови усташе 
против Цркве; и многе борбе против 
ње покренуше напред поменути пр- 
вопрестолници; и написмено бише 
осуђена ова два јеретика, дакле. Пе- 
лагије и Келестин, како рекоше, да 
ни (као) епископи ни свештеници

1

3-4 книгм ж е ιιΐκυκ (мн.), у гр. βίβλον δέ πνά (једн.) I 6 Е-кроукирвмоу] в-kpoy ил\оуфоул\оу 
С. βΐρογιοψοΜογ М. гр. πιστεύοντα I 8 п дче кж е , παρ' ην (= έάν) 110 w η ε πο τ Ι, περί νέποτος I 16 
под(о)лдгдк С I 19 w п елдг ии и кЕЛЕСтин-k. περί πελάγιου καί κελεστίνου I ιι] ιι w Ρ Μ I Сии] 
Сиим Ρ I 20 нЕсториго. νεστορίου I 22 ρΕκοωε] рФкшЕк Μ 123 НЕСторикв к Ρ Μ I 25 с е нсма Μ I w] 
w t /l ) Μ. y rp. περί I 26-27 АДЕКСАИдркСТ^лњ Ρ I 27 римнст кмн Ρ I 29 подвигк! нема Р, гр. има - 
αγώνας I 30 прквопр-кстолникд, πρόεδροι
’ Реч је о Трећем васељенском сабору, одржаном у Ефесу 431. године.
- У вре.ме одржавања Трећег васељенског сабора на Алсксандријском црквеном трону био је 
Кирило I (412-444). коме је претходио Теофило (385-412).
’ Реч је. у ствари, о Келестину 1, папи римском (422-432), а Инокентије је раније био на рим- 
ско.м трону (401-417).
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3

6

9

12

15

18

.i. даљ

21

24

27

30

мт(ки)||оудк ne с о \ч |ј л w t (b) οκ(ε)ιµΑ- 

НИЧкСКАГО ЧИНА. НК ГДКОЖЕ ΜΙΙίχΑ. npii- 

(^о)жддстд СВ^ЏАВША СЕ IIA HCTHHMf. 

Ilk и ^лочистиви^к Л\ДНИ^ЕИ ιερεεκ ΜΟγ- 

ΑρίϊΟΤΒΟγίΟψΛ ΙΙΟϊζΙΙΑΙΙΑ ВкКТД. СИИ 0\'G0 
вси πρικτκπΛίοψε Kk с ^ве^т^и б(о )ж ии  

CGOpirkli [и]1 Д11(о)с(то)лкСЦ’ки цр(0- 

к(к)ви. Б(о)ж(к)сТВкНДГО и сп(д)сндго 

кр(01реншд τρΐκογιοτκ.

. ке . i£CTk ж е и дро\тд|д ιερεεµ Λ\ΕΛ'χκι- 

СЕДЕКИАНк. М£Л'Хк1СЕДеКИ1ДНЕ соутк ИЖЕ 
n(kl)lllA НДрИЦД!ЕЛ\И А-е-ИГГАНЕ.2 ТИИ МЕЛ- 

ХкКЕДЕКД 4TO\fTk Шт(к) НЕГОЖЕ И ИЛ\Е 

ПрШЕШЕ. соутк Ж£ Вк фрИГИИ.3 НИ lEBpiw 

ЖЕ НИЖЕ 1ДКО И11О1Е4к1ЧНИЦИ BipoyiOTk. 

ΛΜΙΕΤ G0 СЕ соувотоу ξρΑΙΙΕψΕ ПЛкТИ ЖЕ 
НЕ WGpi^AIOTk. СИИ HI ЈЕДИНОМОХ ЖЕ ПрИ~ 

KOCHOlfTH CE К НИЛ\к 4ΛΟΒ<^)κθγ НЕ W- 

СТДВЕТк. || Нк ДЦЈЕ КТО ДАКТк ИЛ\к ХЛ^Бк 

или водоу. или иноу κοτορογκ» ВЕЦЈ‘. НЕ 
ТркПЕТк WT^k) ρογκογ Вк'4ЕТИ. Нк л\о- 

ЛЕТк СЕ ΑΑΙΟψΟγΛΧΟγ ИЛ\к ПОЛОЖИТИ НА 
’4ЕЛ\(к)лИ ВЕЦЈИ. И ΤΑΚΟ ТИИ ПрИХОДЕЦЈЕ 

Bk^EMAIOTk СИЕ. ТАКОЖДЕ ΑψΕ И САЛ\И 
ИН-кмк ДАЈОТк ЧТО. СИИМк оуво шврд- 

7,ОЛ\' А-О-ИГТАНк Т-к^к НАрИЦАК>Тк. ПОНЕ- 

ЖЕ НЕ ДДДЕТк НИКОМОуЖЕ ПрИКАСАТИ СЕ 
К’ СЕБ-ћ. ΑΌΉΓ'ΓΑΚΙ БО НЕПрИКОСНОВЕННИИ 

CKA^AIOTk СЕ. Т”кл\Ж£ II СИИ ПрИСТО\|Ч1Д- 
ΙΟψΕ Kk {(вЕ^тНки б(о )ж ии цр(к)к(к)ви. 

ΠΟΤρΊίΒΟγ ИЛ\'к|ОТк СП<а)с НДГО Кр(к)ц1Е- 

НИ1А.

уопште нису свеипгеничког реда. али 
ни као монаси. Окупивпш се, сагла- 
сише се против истине. Лли су и зло- 
частивих (тј. безбожних) Манихеја 
јереси постали зналци. Сви ови. да- 
кле, приступајући Светој Божјој Са- 
борној [и]1 Апостолској Цркви. по- 
требују божаствено и спасоносно кр- 
штеље.
25. Постоји пак и друга јерес Мелхн- 
седекијана. Мелхиседекијани су они 
који сс сада називају Атингани2. Ти 
поштују Мелхиседака од кога и име 
примише. У Фригији ■ су. Нити су Је- 
вреји. нити верују као незнабошци. 
јер се сматрају да држе суботу, а тело 
не обрезују. Ови пак не подносе да их 
се икоји човек дотакне. већ ако и.м 
ко даје хлеб или воду или неку другу 
ствар, не трпе да из руку узму, него 
моле онога који им даје да ствари по- 
ложи на земљу и тако ти. прилазећи 
то узимају. Исто тако и сами (посту- 
пају) ако што дају другима. Због ова- 
квог. дакле. начина. те називају 
Атинганимн. пошто никоме не дају 
да их се дотиче; јер се Атинганп на- 
зивају - Неприкосновени. Зато и овн. 
приступајући Светој Божјој Цркви. 
имају потребу за спасоносним кр- 
штењем.

1-2 с (ве)ц ј ен ич 11Скдг о Р С Μ I 2-3 пр^хоЈжддстд конј. према Р С М i 5 п о^н ан а кн к та . 
φρονοϋνιες I 6 б(о )ж ии ] Б(о)ж(к)стЕнн-кн С. του 0<εο>ϋ 17 ύΐι(ο)τ(το)ΛΚίτ4Η Р 8 и с и(а)с н аг о  
нема М; гр. има σωτηριώδους 1 9 трквоунмрЕ Р I 10-11 л\ел'х ис едекн лн н . µελχισεδεκιτων 12-13 
л\елхмс едекд , µελχισεδέκ I 13 н нема Р: гр. и.ма - και I 14 фригии] пригии Р I 17 сии иема гр. 20 
κεψ', είδος I 22 ддк>фол\« Μ I 23 веши , τά είδη I 26 до-нггдни С М i 28-29 д-о-нггдни... c k a^aio t k  
с е нема гр. 131 с п(л)ендг о ] с (бе)т (д)г о  М. у гр. σωτηριώδους
1 [и] додато прсма гр. καί.
2 до и г г дн е је гр. назнв (αθίγγανοι) за хришћане јеретике Мелхиседекнјане (највероватније с 
краја 8. в.), који су се из Фригпјс са Павликијанима доселили у Тракију. а одатле сс проширилн 
по Европи. Сматра се да је тај назпв претходио назнву племена званог Αθίγγανοι, односно 
Цигани (Τσιγγάνοι), данас знани и под м.меном Роми.
3 Област у Малој Азији.
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Дд вкдЕТК ЖЕ BCII. ΙΛΚΟ СИ\'11 lEpECIIH 
.Κί. Кр(н)||1АИЛ\И ББ1ВА10ТК.

3 Iк>Л\А’4АКЛ\Н ЖЕ А\урол\к CII COlfTb.

.кг. ЧЕТМрЕНАДЕСЕТННЦИ. Тии Bb чЕтврв- 
Tbl НА ДЕСЕТЕ д(в)нБ AOlfllbl. Сп(д)сд 

6 НДШЕГО 1с(с^'сд) х(рист)д BbCKp(b)c(E)-

ННК ΙίρΑ^ΙΙΟγίΟΤΒ. КК которкт ЛК>БО ДЦЈЕ 
д(0НВ ДОСТНГНЕТВ. Bb ПОНЕд(’к)л,НИКВ.

9 ИЛ1 вк вторникк. или вк ср^до^ πρι- 
лмрчитв СЕ. ИЛИ Bb HHb д(ћ)н11 гл(дго- 

л)к>|тк ЖЕ Ιΐα’ΑΗΟγ дп(о)с(то)ло^ BbITII 

12 пр^ддвшо^ ТДКОВОИ Пр-кдДНЖЕ. ChNOCE-

Tb ЖЕ CE Cb HABATOBbl 0lf4EHHKbl. ТДКО- 
ЖДЕ БО ПОКАМНИК WT^MELpOyTk. дрн~ 

15 ЖЕТБ ЖЕ И ЧОуЖДЕЈЕ КНИПЈ. Пр^ОЖ- 
ДЕНИ1Д lltKAKl Ап(о)с(то)лБСКД1Д ПрИНО“ 

СЕЦЈЕ. И д^мнит ДроуГД1А1Д ПОЧИТДК>фЕ.

18 ПДЧЕ ΠΟΒΕΛ'ΚΐΙΠχβ Bb Г1рАВИЛ’к\‘Е.

. κξ. НдВДТИГАНЕ ИЖЕ COtfTb САВДТШДНЕ.

НДВАТБ Cb npE^BVTEpb fi-кшЕ pi1rt\bCKbll€
21 Hp(b)K<b)BE.1 ПОНЕЖЕ О^БО Bb BpirtlE ΓΟ“ 

НЕНИ1Д Г1рИКЛК>ЧИ CE H^KblMb WT^b) B-kp- 

Hbl^b. NE Λ\0Γ0γψΕΛ\Β ТрВГтктИ MOlfKb

1 Као презвитер Римске цркве Нават је настојао да постане епископ. Од неке мањине изабран 
је за епископа. супротстављајући се епископу римском Корнилију (251-253). Овај га је лишио 
еплскопског чина: љега и тројицу других спископа који су га произвели у то достојанство.

24 \ит(в)вр-кфИ CE \(ри)с(т)д. И nOTOMb 

ГОНЕНИК» Пр^СТДВШОу. И ПАДШИЛ\‘ СЕ 

МОЛЕЦЈЕМВ CE riACTblpEAAb Цр(0КОВНШЛ\В

27 Cb CAb^AMH ДДТИ HA\b Вр4л\Е ПОКДГДНИК) 

И ИЦ-клЕНШЕ полоучити. рд^БО^гаВБ нд- 

BATb Cbb НЕ npMIETb. Hb ПрОТИВЛГДШЕ CE
30 БЕСтедрдно НЕ п о д(о )ба !Етљ . г л(дг о л)е 

llAAbUJHAV се povKbi ПОДДТИ. Hb ПАЧЕ ЛЕ- 
.. Л№ ЖДТИ Bb ПДДЕНИИ. КГОЖЕ ||ΐν6ΛΗ44χφγ

33 Bb Вр^клЛЕ Б^кдм И САМОГО WT<b)-

Сви да знају да (припадници) ових 25 
јереси крштавани бивају. Л они који 
се миром помазују су ови:
26. Четрнаестници. Ти у четрнассти 
дан месеца празнују васкрсен.е Спаса 
нашега Исуса Христа, било у који 
дан да достигне - у понедељак или у 
уторак или у среду се догоди, или у 
други (неки) дан. Говоре пак да је Јо- 
ван апостол предао такво предање. 
А сагласни су са Наватовим учени- 
цима, јер такође одбацују покајање, 
а држе и туђе (тј. лажне) књиге, 
произносећи нека апостолска путо- 
вања и читајући нека друга Де.аа 
(апостолска), мимо прописаних у 
правилима.

27. Навапшјани, који су Саватијани. 
Овај Нават беше презвитер Римске 
цркве . Пошто се, дакле, у време го- 
њења догоди некима од верних који 
су се, не могавши трпети муке, одре- 
кли Христа, а потом, кад је гоњење 
престало, и кад су се Гшли молили са 
сузама да им црквени пастири дају 
време покајања и да добију исцеле- 
ње, гордељиви овај Нават није при- 
хватио, него се бестидно противио, 
говорећи да палима не треба дати ру- 
ку, него већма да леже у паду, кога 
изобличише у време опасности и ли- 
шише га свештеничког чина. А епи-

1

1-2 Дд в-кдЕтк... RkiBAtoTK нема Palm. 205, AL В 93, V 720, V 2184, V 2198 I 3 си соутк нема гр. I 
4 ЧЕтирЕнддЕСЕтници. Τεσσαρισκαιδεκατϊται I 7 прА^днстрк>тк Р С I 7-8 α(ι»)η κ дц ј е ιιιιβ . Р Μ I 8 
πο ιιε α(·κ )λ  ιιη  Μ I 10 или... д(в)нк нема гр. I 12 пр^ддвшо^ нема гр. I 13 нлвато вм , νοβάτου I 15 
чк>ждик С Μ I 18 п аче ποκΕΛΐιΐΒΐχκ. παρά τάς κεκανονισµένας I прдвилих(в) орт.-јез. црта Μ I 19 
Παβατ η ιαη ε . Ναβατιανοϊ I ηαββτ ϊαη ε  орт.-јез. црта Μ I с аватшдне . σαββατιανοί 123 н е ΜοεογψιΐΜΒ 
С; у гр. µή φέροντας I 25 п адвшелх  Р I 26 ΛίοΛΕψΗΛίκ c e С127 покдтним Р С I 28 исц-клктЕ Μ I 29 
против^ше c e Р Μ I 30 г л(аг о л)е нема С Μ I г л(аг о л)е н е п о д(о )еак тв  ин в . С I 33 сдмого. αυτόν
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EpbPbUJA С£ Св(е)цЈ£НИЧВСКАГО сднд. 

1еп(и)с(ко\()пи ж е п давши к се под(о)- 

βιιβιλµ ι троудш и Bpirt\enbi сп(д)снв1л\в 

11ОКА1ДНИ1ЕЛ\к оустдвишЕ. с ег о ж е ндвд- 
ТД Iip’IiBblK Д10ЦЈД Bb БОуИСТИ ВЦВМШ£~ 
iiHia шт(к)сћкош£ цркк(в)ве. WH’ 

же h a н4ко1ел\к лгксН н ео^до бв w b- 

pkTAIEAVk OyTAHBb ce. трии 1еп(и)с (ко )- 
ιιιι стдр'Ц£ привл-ккк. и αιχκ пр-ћлн- 

СТИЕБ ноуждек» ЕВ^ЛОЖИТИ 11Д Hb роу- 

ц-k. вб^ло ж нше и ндрекоше того ндвд- 
тд 1Еп(н)с(коу)пд. иже и^гндни вмвше 

WT(b) цр(0к(0ве BblEbLUOyiO HA\b HMf- 

ждоу WTb ндвдтд испов^дд^оу. w h ’ же 

БОАЛ\И рД'4БОу1ДВК СДНД рДДИ. №АИКБ1Же 
ББ'4А\ОЖе ПОд(о)вНМ1£ СЕБ^ HECAXblCAbl 

ПркЛБСТИТИ. CHIE ЧИСТБНЕ НДрЕЧЕ. СЕГО 

ЖЕ 1£ДИНОА\Б1САБНИЦИ И KbTOpblH БрДКБ 
ВК^БрДННШЕ. WT(b) СЕГО ПрО^ЕБЕ СДВДТШ 

lldiKTO ТДКОВБ11£ Л\рБ^ОСТИ | ПрЕ^ВуТЕрБ. 

ИЖЕ Пр^ЖДЕ 1£ГО БМВШДГО О\[ЧИТЕЛ1Д 

С0у1£ТН'киШНЛ\И пр-квБ^НДЕ COyiECAOBHH. 
Cb ШОД^И ηρΑ!ζΗθγΐ£ СТр(д)сТ% г(о)с(по~ 

Д0111О. и βλ (α)γ(ο )α(^)ί έ  HA\blH г(о)- 

c(ne>Ab)lllAA\b ОуБИИЦДЛ\Б. ПОНЕЖЕ С НН" 

ΛΜ1 w оувииств^ прд^новдти св4џд. 

.КИ. ДрШДНЕ. ИЖЕ Шт(0 дршд Cb дрни 

AAEgflHAphCKbllE Цр(101ЉВЕ BblC^Tb) ПрЕ^" 

ByT£pb, 91’т(0ЛОуЧЕНА с(м)нД WT<b) 

ш(т0ЦД ОуЧЕ. ИНОГО l£CT(b)cTBA W^Tb)- 

цд. и иного 1£ст^)ствд с(м)нд гл(дго- 

л)е . И EptA\EHbl рД^Д-кл1Д1£ КДННО в(о)“ 

ж(b)cTβbHOI£ СОуЦЉСТБО. Hb И 1ЕЖЕ W

скопи пале васпоставише спасоно- 
сни.м покајањем. одговарајући.м тру- 
дом и временом. Овог пак Навата. 
који јс остао у заносу гордости, одсс- 
Konie од Цркве. Он. пак. притајивши 
се у неко.м тешко проналажљивом 
месту. привуче три стара епископа. 
И преваривши ове нужношћу да на 
њега положе руке. положише и на- 
зваше га Навато.м епископом. који 
бише изгнани из Цркве када су испо- 
ведили наметнуту им присилу од 
(стране) Навата. Он. пак. погордив- 
ши се још више због чина. колико 
год сличних себи неразумних уз.може 
преварити. назва их - Чисти. Његови 
једномишљеници забраннше и други 
брак. Од овога изниче неки Саватије. 
презвитер такве гадости. који учите- 
ља пре њега прсвазнђе сујетним пра- 
знословљем. празнујући с Јудејима 
страдање Господње и имајући благо- 
дет за убице Господње. Зато с њима 
празнује договор о убиству.

28. Аријани, κυµι су од Арија. Овај 
Арије био је презвитер Александриј- 
ске цркве. учећи да је Син одвојен од 
Оца; говорећи да је друге природе 
Отац. а друге природе Син. и време- 
ном раздсљујући једно Божаствено 
суштаство. Али хули и провиђе-

2 ПДДкШЕК СЕ С I 3 вр-кл\£нвл\и С I сп(д)скН1инмн Р С I 4 оустдвише] 8КСТ.1КИШ£ Р С М. 
άνεκτήσαντο I 8 трнк С I 19 сдклтж. σαββάτι у Palm. 205. a у AL В 93. \ 720. V 2184, V 2198 
σαββάτιος I 22 соуксловии, κενοφωνίας I 23 прд^ноуктк С. у гр. έορτάζων (парт.) 27 дршдн£. 
άρειανοι Гдрии. άρειος I 29 ум. и’т(н)ло\'Ч£нд. у гр. ύπύβασιν I 31 н нема М: гр. има - και 32 ум. 
рдзд*кл1дк  (διαιρών). у С рд'<д кл£ннк
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HACh г(о)с(пОД0Н£ CAVOTpEHHIE1 χογΛΙΙΤΚ. 

г л(аг0л)е г(ф)с(подк)нк> 

IIAKTh II CTpACTh И СМОуЦЈЕНШЕ. б(о )~ 

ж(к)ствог кк д(«р)ш£ A\icTO пострд- 

ДАТИ. СИ1А ЖЕ Λ\θγΛρΚ(ΤΚΟΚΑχθγ. II Al£“ 

THI. II lEKAOgHH. И ABbgEHTHU. И O^AAL·. 
ИЖЕ Ε^χογ Ип(и)с(коу)пИ ^АПАДКНИИ. 

.К<>. МДКЕДОННГАНЕ. ИЖЕ COfTh Α<ογ)χο- 

Б0р'ЦН Сии Бл(д)жЕНДГО ПДВЛД НСПОВ^" 

дникд.2 и^риноувшЕ w t (b) пр-кстолд 

ИР<б)ко в(б)ндг о . Ц^дто чише и вб дрл\Е- 

НИ». И П0СТАЕИШЕ Eh ΝΕΓ0 AVkcTO Л\А~ 

КЕД0НИ1А3 д(оу)ховорцд. ЈЕДИН0Г0 COlfipA 

WT^h) ΠΛΒΛΟΒΗΐχΚ ΠρείζΒγΤΕρΒ. ИЖЕ ТВДрБ 

II рДБОТНД с (ве)т (д)г О д(оу)хд ΠΟΕΛΟγ- 

ШД1ОЦЈЕ1Е Τ0ΓΟ 0уЧДШЕ. СИИЛХ ЖЕ WBpA“ 
ΙζΟΛΓ ВВ^НЕНАВИД^НБ ББ1ВБ И^ГНДНБ БМ~ 
с(тв) тогдд шт (б) сворнвиЕ цр(в)к(в)вЕ. 

ПАЧЕ ЖЕ Пр^ЛОЖЕНИГД рдди К0СТКИ бл(д)- 

ЖЕНДГО КОСТАНТИНА В^рНАГб. СК Л\АКЕ“ 
донии подк влас ти к » οσγψογ с (ве)т (а)г 0 

Α(θγ)χΑ слоужвоу WKAEBETAKTL·. И Л\БН’“ 

ША ш(т0ЦА И б(о )ж (к )с ТВЕНАГО 1£Ст (б)- 

СТВА О^ТОуЖДЕНИ«.

1 сл\отреник. οικονοµία I 3 οΜοχψΕίΗΐκ, ταραχήν I 5 c h ia] и сигд С; у гр. ταϋτα I 5-6 дктш. άέτιος I 
6 квдо^ии, εϋδόξιος I двћДЕнтии, αύξέντιος I ο^αλη , οϋάλης I 8 .к«·. нема Μ I Мдкедо ншане , 
Μακεδονιανοι I 9-10 и с п о в^дн и ка . у гр. οµολογητήν έπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως 111 и нема 
Р С М и гр. I 11-12 дремЕник», άρµενίαν I 15-16 послоушдкирик Р СМ, πειύοµένους I 18 и’т(н) 
скоршак тогдд инв. Р I 21 подввлдстик>, у AL В 93, V 720, V 2184. V 2198 ύπεξουσίως, a у Palm. 
205 υπεξούσιον I 22 и>клеветд1отв (!) С, у гр. κατηγορεί (једн.) I 22-23 и б(о )ж (в)с т в 11ндг о и  
л\кнкшд и.’(тк)цд инв. С I 25 .л . нсма Μ I ум. дполидршднЕ, у Р С М днолиндри1дн£ и гр. ό πολι- 
ναρισται I схрин'. σύρος I 30-31 w t (k )h a нема Μ
1 смотреннк је превод гр. им. οικονοµία, која се, кад се ради о спасоносним духовним питањима, 
на више начина преноси у срп. језику: икономија, домострој, старање, fipoeul^eibc (Божје).
- Павле I, Исповедник. патријарх цариградски (337-339; 341-342; 346-351).
■’ Македоније. патријарх цариградски (342-346; 351-360).

,Л. АП0ЛИАрИ1ДНЕ. ПП0ЛИНАрИИ СурИН’. 
БЕ^ОуМНА х(ри)с(т)д рЕЦЈИ ΑρΕ^ΗΟγ. ВВ 

0γΛ\Α Б0 AVECTO рЕч(б) Б^ШЕ 15 h НЕЛ\Н 

б(0)г б с ло во . и с ег© рлди реч(е) п о - 

д(о )бАКТК ИДИНО 1ЕСт (б)с ТВО Б<0г )а СЛ0- 

ВА И ПЛКТБ ИСПОЕ-кдАТИ. И ПАКШ W<Tb)- 

ЦА и’т(к)чкскм с (е|)нА БК1ТИ. с(ш)|1А ЖЕ 

c(bl)nOEhCKkl м(тк)цд БМТИ. ТАК0ЖДЕ И 

w c (be)t 4a\b A(oy)cii. π© н ел\0^ж е  

н>е*  Господње за нас, говорсћи да је 
тело и патњу и узнемиреност Госпо- 
дњу, уместо душе, Божаство прстр- 
пело. Тако мишљаху и Ајетије и Је- 
вдоксије и Авксентије и Уал, који бе- 
ху западни епископи.

29. Македонијани, који су духоборци. 
Ови блаженог Павла Исповедника2, 
збацивши са црквеног престола, за- 
точише (тј. прогнаше) у Арменију, а 
уместо њега поставише Македонија3 
духоборца, једног од Павлових през- 
витера који, оне који су га слушали, 
учаше да је Дух Свети твар (тј. 
створ) и слуга. Таквим начином по- 
ставши омрзнут, би изгнан тада из 
Саборне цркве, више због преме- 
штаја костију блаженог Константи- 
на верног. Овај Македоније клевеће 
да је подвлашћена служба Светога Ду- 
ха; и мањим од Оца (сматра); и отуђе- 
ње божаствене природе (приписује).

30. Аполи(на)ријани. Аполинарије 
Сиријац дрзну се рећи за Христа да је 
без ума, јер уместо ума, рече, у њему 
беше Бог Слово, те због тога, рече, 
треба једну природу Бога Слова и те- 
ла исповедати. И опет ће Отац очин- 
ски бити (наспрам) Сина, а Син си- 
новски бити (наспрам) Оца. Исто та- 
ко и (кад је реч) о Светом Духу. По
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1е|диш » е(о г)б тро(и)цд. HE ThKMO ЖЕ 

CE 1Њ И W ЛЕЖЕЦЈИ^К ΙΙΕΙΙ'^ρΕΗΕΗΗΜχκ Бл(д)" 

3 Πιΐχκ с(ве)тММК. Вк Л1НОГО CAvfcpEIIIHE

СВОДЕ С£ ЖЕ lECTb Bli ЖОД^ИСТЕО. ЖрК~ 

TBIil тдко екп е творити пдкм вк цр(0- 

6 к(в)ви. и κψΕ ж е г л(дг о л)етв б(о г)а

СЛОВД ПОНЕСВШД ПЛБТБ WllOy 1ОЖЕ Б^ШЕ 
ил\ш нд η (ε)ε ε ε^χε . пр^в^чно^ ιιΐί- 

9 кдкоу И CKCO\fl|lbCTBblIO\{·. и стр(д)стћ

ЖЕ CBOIIML· б(о )ж (к )с ТВОЛ\Б ПрИЈЕТИ. И 

BL· ТрИд(0НЕВНО1Е ТО OlfMphipBEHHlE т!" 

12 ЛЕСЕ. И б(о )ж (б)с ТВОХ С Т^ЛЕСЕМк Ογ-

ΛψΒψΒΕΗΟγ EhlTB. И ΤΑΚΟ Wt (h ) w (t k )iJA 

HAKbl Wt (b) СЛ\р(в)тИ ВКСКр^ШЕНОу БМ“ 

15 ти. cnia c (be)t e i григории Ј£п(и)с(ко^)т1

ΗΛΙΕζΙΙΑΙΙΚ^ΤΚΕΙΙΙ1 ПИШЕТк К НЕКТДрИК» 

ΐΕΐι(ιι)ε(κογ)πογ костднтинга грддд.2

3 слгкрЕник. ταπεινότητα I см-креннн С I 5-6 вк цр(к)к(в)кн. έν τώ ναώ I 9 сксоуфкствћноу. 
συνουσιουµένην I 11 ονΛίρΒψΒΛΚίΐΗΕ С Μ I 15 грнгорин. γρηγόριοί i 16 нд^нднвг скии. ναζιανζου 
НЕКтдриго] несторикЈ (!) Р, »'ктдрик» С. гр. νεκτάριον I 18 αιχκΤ по ιιιχι» Ρ Μ 20-21 мгролњ 
κρΐ|)ΑΚ)ΐ|ΐΕ С i 24 ΜίΛΕΤΗΗ, Μελέτιος 1 27 н ес то о нине . νεστοριανοί I 27-28 κΒτνχιιΐΛΐΐΕ. 
ευτυχιανισται I 28 диихкорв. διόσκορος I ιι нема СI 20 шлковв. Ιάκωβος I вдтркскнш] витркскии 
Ρ, вктрвскш Μ. rp. ό βατρων 133-1 свввксуплвшЕК c e Μ. συνελΟουσών
1 Свсти Григорије. епископ назијанзијски. познат и по имену Богослов. на трону Цариградске 
цркве био је од 379. до 381. године. Због недопустивости премештаја епископа са једне 
епископске обдасти у другу епископску област. на Другом васељенском сабору у Цариграду 
(381) принуђен је био да се врати у Сасим (Σάσιµα) у Малој Азији. где је у кападокијскпј 
области и његов родни крај Назијанз (Να^ιανζός). по којем је прозван - НизиЈанзин.
2 Нектарије. патријарх царнградски (381-397).
■’ Иж е... πο αιλ ζ λ ιο τ ' с е има V 720 (на белинп лево). a Palm. 205, AL В 93. V 2184. V 2198 немај\.
4 свок>... BciiAMi нема Palm. 205. AI. В 93, V 720, V 2184, V 2198.
5 суринк (σϋρος) има V 720. a Patm. 205. V 2184. V 2198 немају (AL В 93 оштећен текст).
6 [иЈ додато према Р С М п гр. 369

18 ИЖЕ ΕΙΐχΒ IlETHIO ИрЕСНИ ΗΕΑΟγΓΟγίΟψΕ 
ΛΛγρΟΜΒ ТБКЛХО ΠΟΛΙΑίζΛΑΙΟΤ' CE.3

GUI ЖЕ СОуТК ИЖЕ HE Κρ(κ)ψΑΙΟΤ’ CE НИ 

21 Λ\γρθΛ\’ ЖЕ ΗΕ ПОЛХД^ДЈОТБ CE. Hb TbKAXO
Πρθ| |KrtMHAIOTh CBOIO lEpECh. H Cb ΙΙΗ^ΛΙΙΙ 

вскми.4

24 Мелетии рдскол’никк w t (b) н ег о ж е  

Л\ЕЛЕТИ1ДНЕ И рДСКОЛНИЦИ. ТИИ ΙζΛΟΒ^ρΐΙΙΙ 

ογεο HE CO^Tb. Hb npOKAMHflIOTh CBOIO

27 рдсколо^. ТИИ соутк НЕСТОрИГДНЕ. ΚΒΤγ- 

ХИ1ДНЕ. И СИХ^ WBbipHHKb AiiwcKopb. II 
HiAKOBb н е вдтрксккт. прдвов-крнши. Hb

30 ApoyrblH ISpETHKh CYPIINL·.5 И прочии БЕТ4~ 

ГЛАКНИИ. рлсколм [н]6 ШТ^скчЕНИГА. №ЖЕ 

ИЛ\ДТБ ΕΕ^ΓΛΑΒΗΕΐχΒ KpECb. ИЖЕ ЈЦВ^"

33 T0A\b оуво рд^личшд W х(ри)с(т)-к CbB’“ 

н>сму (су) један Бог тројица. Нс са.мо 
то. него и (кад је реч) о положеним 
неизреченим добри.ма за свете своди 
на многу униженост, а то јест - на ју- 
дејство. да се такве жртве опет творе 
у цркви. А говори још - да је Бог 
Слово понео оно тело које беше 
имао на небесима. неко превечно и 
сасуттаствено: и да је страдање 
примио своји.м божаством: и да је у 
оној тродневној умртвљеностн тела 
и божаство с телом било умртвљено, 
те тако ће од Оца опет из смрти ва- 
скрснути. То свети Григорије. епи- 
скоп назијанскЈГ гшше Нектарију 
епископу константинградско.м2.

Они којл од ових пет јереси болују. 
само се миром помазују3.
А ови су они који се не крштавају 
нити се пак миром помазују. него 
само проклињу своју јерес. са свима 
другим4 (јересима):
Мелетије расколник. од кога су и ра- 
сколници мелетијани. Ти нису зло- 
верници, него проклињу свој раскол. 
Ти су: несторијани. јевтихијани и 
ових заједничар Диоскор. и Јаков. не 
ватраски правоверни. него други 
јеретик Сиријац5. И други безглави 
расколи [и]° отцепљења која пма 
јерес безглавих који под изговором 
разликовања у Христу састављене



ΚΟγίΙΛΚΙΙΙΕΚ» с е кст(к)сткоу. рд'<лоучд1о- 

l|JEA\b ΙΕΡΟ Bb СКСТДВД II Kb лици двк 

3 пр-кжде СКИД1111ЕНИ1Л. 110 СМЕДШЕННН ЖЕ 
1СДНН0Л\0у (Ест(в)ствк СЛОЖЕНО^ BbITH 

БДС HOCAOBEl|JEA\b. 1ДК0ЖЕ К TOAXOlf НИ 
6 в(о)ж(в)стввнол\оу ни члов^чкско- 

Λ\ογ ΐΕΕΤΒΕΤΒογ вккоуп^ по гл(дгол)о\( 

Ιΐχκ NE BbITH. Nb 1ЕДНН0С0уЦВН0 χ(ρΐΙ>- 

9 с(то)в©\' Kb w(Tb)uoy в(ог)оу И K ΝΛΛΧΒ 

110 гл(дгол)о^ I l<Xb U'T(b)lETH CE no 

CbKAHNEHHH.
12 W T0rt\b 1ЕЖЕ в+хДктН НД К0ЛИК0 ЧЕСТНИ 

Bblc(Tb) ΒΕίζΙΆΛΒΗΚίχΚ рЕКШЕ в(о)гОСТр(д)" 

CTbllblXb lEpECh.1

15 Д.2 O вЕи’Д0С1НД1гкхЖ. Прввдгд ГЛДВД w 

•e-EWAOCHMUixb ДД рЕЧЕТК CE. ИЛ№ЖЕ нд- 
4£AHIIKb ДДЛМПДНВ lEpETHKb. w t (b) (!)

18 TA-kllbllii H W HETA^Hbllfc TbKAXO рД" 

ХЛИЧНН COVTb CHI.
B. ΝερΛΙζΟνΛΜΙΗψΙ рЕКШЕ НЕвкжДЕ. Иж е  

21 Гл(дГОл)|ОТВ ΗΙΐΐχΒ H-kKblHXb г(о)с(по-

д)оу НЕ в-кд-кти по члов^чвствоу3 ни 

д(в)|1Е ЖЕ СК0НЧДНН1Д.

24 Г. ПДВЛШДНИСТЕ. ПДВЛН1ДНИТЕ. ИЖЕ WT(b) 

ПДВЛД ПрНШБВЦЈИВШДГО СЕ4 оуво Kb СБО- 

рн-ки Цр^)к(0ВН. WT(0CTO\(nAbim ЖЕ

27 Н В^врДЦЉШД CE ПДКШ Kb EE^rAABHblXb 

№рЕСН1. КГ0ЖЕ •O-EWAOCHtailE HE ПрИКШЕ. 

ПОНЕЖЕ BbCA\A ^A AXAAbl HE ripHWEbL|JATH
30 CE цр(в)к(0ви.

д. Nh w bh t e. Nh w bh t e. иж е laBbCTBb- 
lltlE рД^АИЧИкЕ HAbTH 11 в(о)ж(0СТВО\[

природс, разлучујући je на два са- 
става и лица пре сједињења, а по сје- 
дињењу бићс једна сложена, баспо- 
слове, као што надаље пи божастве- 
на ни човечаска (тј. човечја, људска) 
природа, по њиховим речима. иеће 
бити заједно, пего ће се једносу- 
штност Христа према Богу Оцу и 
према нама, по њиховим речима, 
укинути по сједињењу.

0 томе - да се зна колико делова је 
било безглавих, односно богостра- 
стних јереаб
I2. О Теодосијанима. Прва глава о 
Теодосијанима - да се кажс којима је 
начелник Дамјан јеретик; о трулеж- 
ности и о нетрулежности само су ови 
различни:
2. Неразумници односно незналице, 
који говоре да друге неке Госиод не- 
ће знати, по човечаству3, а ни дан 
свршетка.
3. Павлијанисти. Павлијанити, који 
су од Павла што се приопштио4 Са- 
борној цркви, а који је одступио и 
опет се вратио јереси безГлавих. Ње- 
га Теодосијани не примише зато што 
се накратко сасвим приоГаитио Цр- 
кви.
4. Ниовити, који отвореније разлику 
тела и божаства по сједињењу одба-

2 свстдвк Ρ. υποστάσεις I кго. у гр. αυτών (мн.) I 5 бдс н о с ло вец ј иам » Ρ. µυύευόντων I 7-8 по 
г л(аг о л)с >х ιιχκ, κατ' αύτούς I 8 кдин о с о \'1|ј и к ). τό όµοούσιον I 15 СЗ вЕшдоаиан^хв. περϊ των 
Οεοδοσιανών I 0Еа'д(о)си1днЕ Ρ I Прквдга] Прввдга ογεο С; ογεο нема Patm. 205. V 720. V 2184. V 2198 
(AL B 93 оштећен текст) I 17 ддл\И1днк. δαµιανός I ум. ωτ(κ) треба w, како je y M п rp. περί I 18 w] 

грешка плсара Ρ I w нема гр. I iiETA-kiihiik] л кнвнки (!) P, rp. φύαρτοΰ I 20 НЕрд^охлмтци. 
Αγνοητάι I 22 н е вкдкти] ιιε в-кд-к P C М; у гр. άγνοήσαι I 24 Павлидн ис те . Παυλιανισται I 
Παβλη ιαη η τ ε  не.ма rp. I 31 Nh w bh t e, Νιοβϊται

* Иза крЕск (αϊρεσις). y Patm. 205. V 720. V 2184. V 2198 следи: „σύντοµος έκύεσις" тј. Кратко 
иллагање.
- Одавде па надаље V 2184 има бр. испред заглавља, док V 2198 и даљс нема.
3 no члов(-к)чвство1ј· значи: ΰυ човечјој, људској ilpupogu. Зато је овде у 5. реду превода чове- 
часка ум. човечанска.
‘ Основно значењс гл. приоБћЦЈНти је приопштити (и приоп/ишш) у смислу јавити, обавестити. 
pehu. казати. али кад се ради о повратном гл. приоБмрити с е (κοινωνήσϋαι) значи приопшти се 

370 у смислу припојити се. придружити се. ступити у заједницу, бити учесник.



110 Сћ№ДИ1|(№1|)иИ WT(b)l€AVAI0Th. И

1л1нм НДрИЦД1ЕТК СЕ рА'<ЛИ11 ЧНИИ.
3 E. («Ί ΤρΗΙί(θ)χίχΚ. Трик(о)'4и ИЖЕ при- 

ιε λ ιλ ιο τ κ  грдлитигд1 г л(дг о л)ел\дг о трог- 

Д0Л10БЦ0у. ПДЧЕ ЖЕ рЕЦЈИ ΟΟγΚΤρογΑΟΛΚ)-
6 бцд соусцјксткд и ј ес т(к)с твд w с (ке)- 

тки троици χογηΕίρε. и -o -ew a(o )c h ia 

СКВрНВЕНкНДГО. И СЕВИрД СОуЈЕЛХОудрКНДГО

9 Bb ПОМИНДМИИ^В црквнши^к ПОМИНДКЦЈЕ.
II Гл(дГОл)|ОЏЕ 1ДК0 Т^ЛО КЖЕ 1|(в|)|||д| I 

(. W6) 11Л\ДЛ\К НЕ KbCKp(hc)llETb ΗΕΤλΙιΓΙΙΟ. Ilb 

12 ИНО Bb ТОГО AltcTO.

г. Ипии Трив(о),4и. Иж е iniata оуво всд 

СВГл(д)сНО гл(дгол)|отв. HlfiiAlb триво-

15 г(о)л\К. Д 1ЕЖЕ w вкс кр(к )с (е)н ии 1ЦЛ0- 

ЖЕНДГО СЛОВД. WT(h) троудолк>в’цд HWA- 

НД \ит(н)врА1|ЈДК>Т‘ СЕ. ИЛ\ЖЕ WHb ΠΟΓθ(γ)-

IX BAlAIETb TEAIECEAlb BbCKp(b)c(E)nBI£.2 

'4. ГднганитЕ. 1ж е соутк иоулигднитЕ3. 

ГДИ1ДНИТЕ ИЖЕ СОут(к) И0^ЛИ1ДНИТЕ. ИЖЕ

21 гл(дгол)|отк СДЛ\ОГО СБ1ЕДИН1ЕНИ1Д 

г(оСПо)дН10 ТЕЛЕСИ ПО ВСЕЛХОу WBpA2p\f 

ΙΙΕΤΛ^ΙΙΉΟγ BblTH.
24 И. ГдИМНИт (е). 1ЖЕ COlfr(b) ΙΙΟγΛΙΙΙΛΗΙΙΤΕ 

Дроуг4ИИ. Гдшдни те ИЖЕ соут(к) HMfAll- 

1ДНИТЕ дроу^ии4 иж е гл(дгол)к>тв по

27 ВСЕЛХОу WBpA^Oy НЕ ТЛ^ННО ΉΛΟ г (о ~ 

спод)д н (д)шег о 1с(оусд) Х(ри)с(т)д. Н‘ 

СИЛ010 О^БО тлкнно. НИКДКОЖЕ ЖЕ (!)

30 ЛХОГИИ ИСТЛ^ТИ МДрКЖДНИ1£Л\к словд.

• О·. ГД1ДНИТЕ. 1ЖЕ COlfT^b) ИО^ЛИГДНИТЕ 

Инии.

цују и називају се Различни.

5. О Трибозима. Трибози. који при- 
хватају Граматика  званог Трудољу- 
бац. пре рећи - Сујетотрудољубац: 
који хуле суштине и прнроде код 
Свете Тројице: и Теодосија скврног 
(тј. бсзбожног). и Севира безумног у 
помјаницима црквеним наводе и го- 
воре да тело које сада има.мо нсће ва- 
скрснути нетљено (тј. нетрулежно). 
него друго уместо тога.

1

6. Други Трибози. који све друго са 
другим Трибозима сагласно говоре, а 
гнушају се изложене речи трудољуп- 
ца Јована о васкрсењу. којом он 
побија васкрсење тсла2.

7. Гајанити. који су Јулијанити. Гаја- 
нити. који су Јулијанити3: који гово- 
ре да је од самог сједињења тело Го- 
сподње на сваки начин (тј. свакако) 
нетрулежно.
8. Гајанити, који су други Јулијани- 
тн. Гајанити, који су други Јулијани- 
ти4, који говоре да није на сваки на- 
чин нетрулежно тело Господа нашег 
Исуса Христа. него је силом. дакле. 
трулежно; никако пак не могавши 
иструнути преовлађивање.м Речи 
(Логоса).
9. Гајанити, који су други Јулијанити.

1 сккдин(кн)и11 конј. према Р С Μ I 2 ндрицдк>т c e Р С Μ I 3 (ϊ) τρΜΒ^ίχκ. περί τριιίεϊτών i 4 
грдл\дтикд C Μ I 4-5 тро^долкБДд СI 5-6 со\'ктро\-д цд I 6 w, έπΐ I 7 0ew a<o )c h u . ΰεοδόσιον 8 
сЕвнрд, σευηρον I соукл\оудрддго C19 поминд»цк, διπτύχεις i 13 Иннн Триб(о)'<и. 'Αλλη τριΟεϊται 
«1Гл(д)сно гл(дгол)к>тк, συµφωνοϋσι I 16 трсудолкж цк C I 17-18 погс>(у)БЛ1дктк конј. према С 
Μ 118 ТЕлксЕлњ, у гр. σωµάτων ηµών 119 Гашдните , Γαϊανίται I и с т ј -a iiiah h t e . ίουλιανιστάι 25-26 
Гдшдни те . .. дрсл^ин нема Μ 129 ж е нема C М; у гр. µηδ' ολως δε 130 ^'дркжАннклкк. τή έπικρατεία 
1 rpAAUTHKh (γραµµατικός) је назив. односно надимак за ученог зналца језика. који је обично и 
учитељ за језик.
- Јеванђелист Јован. у ствари, говори о двојаком васкрсењу: једно је „у васкрсење живота" оних 
који су чинили добро. а друго је ,.у васкрсење суда" оних који су чинили з.и>. што значи да ће и 
једни и други наставити да по заслузи живс (в. Јн 5,29).
■ ’ Тако поновљене исте речи: гдините нж е соут(к) иоулниннтЕ" и.ма V 720. a Palm. 205, V 2184. 
V 2198 немају (у AL В 93 оштећен текст).
4 Поновљене рсчи: ,.Γλ ιλ ιιιιτ ε ... дроухии" немају М. Palm. 205, V 720, V 2184 (у AL В 93 оштећен 
тскст).
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ΓαΙΙΙΛΗΗΤΕ ИНИИ. НЖЕ ΕΟγΤΗ IIMfAHIAHIITE. 
ИЖЕ НАрНЦА»Т CE. И НЕСВ^ДДНИИ. Гл(аГО~ 

л)|отк во ιλ κ ο  н е т к ках о  нЕтлкнно w t (k ) 

СДЛУОГО СкКДИНЕНИ1А IIK II н ес к^ддн о бш- 
вше г(оспо)днк т-кло. ни рдцличшд ж е  

ικπο ε ϊαλ ιο τ β б(о )ж (к )с тво х и п лвти .

I. AlHVCKOpHIAIIE.1 ,\HWCKOpiHAHE ИЖЕ по 

оубижнии πρ^ιιο α(ο )βηαγο протЕршд.2 

τιΐΛχοτΕίΕΒΗ ндрицАИлхолхоу Ακχοριο.3 (!) 

цримм шо^ ΙΙ-ккШЕ Wt (l ) ΠρΟΤΕρίΙΙΕΒΗχΒ 

ПрИЧБТћНИКБ СТКОр ШЕ 1ДЖЕ ΤΗ χΟΤ^ΙΙΙΕ. 

WGA4E СТМ[ЖИВШЕ СИ ТИ ΠρΗΙΕΤΗχΒ рД" 
ДН. νντρΚΓΚΙΙΙΕ СЕБЕ Wt (0 ΗΙΐχΚ. И НИКО- 

Л\О\' ЖЕ НЕ ПрНкУБЦ1ДК>ТБ CE. HL НИ Кр(0- 

ψΑΚ>ΤΒ ЖЕ СЕ ГДКОЖЕ МНО^И рЕКОШЕ.
Д1. Бе^ГЛАБНИИ.4 Бе^ГЛДВНИИ ИЖЕ W CBIE- 

ДШНЕНИИ ξΗΗΟΙΙΑ Ц^^С^А^рА5 ΙΙΕ ΒΒΙζ- 

ЛКЈБЛВШЕ. 1ДКО НЕ Шт(к)врВГћША с (ве)~ 

τκίχκ СББОрД ИЖЕ ВК χΑΛΒ-
KHAOlfk. Мт(к)трВГО11ЈЕ c e шт(в) ПЕТрД 

гоугннвдго.6 ПрШЕЛГШД тдковои сккди- 

НЕНИК. и потоли» рД^Д^ЛНПЕ СЕ. 11 нд 

ИНМ№ три рдсколш. ИЖЕ CO\fTK ПО СЕЛ\В 
т<Д'к ндписднм.
6Ϊ. ЧЛ0в(-к)кОи'БрА^11ИИ. Mao b^k o w - 

БрА^ВНИИ иж е гл(дгол)|отк члов("к)ко- 

шврд^но бк 1ти б(о )ж (в)с т во .

п. ВдрксдноуфнтЕ. ВдрсдноуфитЕ w t (b) 

ВДрСДНОХфиа ΐΕπ(ιι)ο(κογ)πΑ ιιχκ. с нил\и 

ЖЕ прочии БЕ^ГЛДВНИИ рД^ЛИЧНИ СОуТК. 
IAKO И Wt (b) ΙΙΙΐχΒ HE 110 прдвилолхв. 

вдрсднохфикви ПОСТДВЛЕНОу BhlBUlttf.

Други Гајанити, који су Јулнјанити; 
који се називају и Несаздани, јер го- 
воре да не само да јс од самог сјсди- 
њења нетрулежно. нсго је и несазда- 
но постало тело Господњс, а нс испо- 
ведају ни разлику божаства и тела.
10. Диоскоријани , који по убиству 
преподобног Протерија2, када је Тимо- 
теј звани Дахор3 (!) примио неке од 
Протеријевих свештеника. оствари- 
ше оно што је тај хтео. Међутим, ра- 
зочаравши се због примљених, отр- 
гоше себе од њих и ником се не при- 
општише, али се ни не крштавају. ка- 
ко многи рекоше.

1

11. БезГлави4, којима се „Сједињење" 
цара Зинона5 недопаде, јер није од- 
бацило Сабор светих отаца у Халки- 
дону. Отргоше се од Петра Гугни- 
вог6, који је прихватио такво „Сједи- 
н>ење“, а потом се разделише на три 
друга раскола који су. по овоме, овде 
записани.
12. Човекообразни. Човскообразни 
који говоре да је божаство човеко- 
лико.
13. ВарсануфшТт. Варсануфити су 
од њиховог епископа Варсануфија. С 
њима, остали безглави  су различни, 
као и од њих не по правилу (тј. нека- 
нонски) изведено Варсануфијево по- 
стављење.

1

372

5 же нема С; гр. има - δέ I 2 н ес о ддн ин , άκπστηται I 6 ум. плвти; у гр. σαρκώσεως (ошеловљења, ова- 
плоКења) I 7 диачкориинЕ. Διοσκοριανοϊ I 8 протерша. προτεριου I 9 тилх о теквн , τιµούέου I ндри- 
цдкл\ом«ј· не.мају Palm. 205, V 720, V 2184, V 2198 (у AL В 93 оштећен текст) I ум. Ακχοριο (!), rn. έλούρου I 
16-17 Сккдинкнии] свкдинкнни свиткд С М: у гр. τω ένωτικω 117 ц(11)с(д)рА] ц(д)рд Μ I 23 по с елчЈ 
no в скмв М; у гр. έφεξης 125 Члов(-к)кошБрд7нии, ’ΑνΟρωποµορφίται 131 и нема С; гр. има - και 
' Диоскор I. поглавар Александријскс цркве (444-451). Црква га je осудила због монофизитског учсња. 
- Протерије (Προτέριος) је на лалкидонском сабору (451) изабран за александријског епископа. Пошто 
није био монофизит, одмах су избили крвави нереди. Убили су га Диоскорови следбеници - монофизити. 
' Односи се иа Тимотеја II Елура (Τιµόθεος β Αίλουρος), којн је по убиству Протерија постављен за 
епископа александријског (457-460), јерјс био Диоскоров слсдбеник.
5 Реч је о монофизитима који су тако названи, јер су остали без епископа, тј. безГлавч.
Реч је о свишку ..Сједпњеља", који је 482. године издао цар Зинон, Ζήνων (474-491) у намери да измири 

непомирљиве ставове православних и монофизита. За време царева Јустина (518-527) и Јустинијана I (527-565) 
,.Сједин>ен>с“ је одбачено и коначно потврђено православно учење светих отаца Халкидонског сабора (451). 
’ Петар Гугниви (Πέτρος Γναφεΰ^ и Κναφεΰς) је антиохијски епископ (465-466: 474-475). монофизит, 
познат и по томе што је после крар Трисвете песме „помилуј нас (έλέησον ηµάς) пзумео додатак „распет 
за нас" (ό σταυρωθείς δΓ ηµάς). Το су православни одбацили, јер се на основу таквог додатка могло 
схватити да је на крсту страдала и божанска природа.
В. даље стр. 382. нап. 3. Уп. напред стр. 346, нап. 3.
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Ai. Ic ah ia iie . Ис дшане иж е п о с тавлин и ј а 
рлди ИСДИПА Wt (0 ΙΙΙΐΊΐ^Κ ΕΕ’^ΓΛΑΒΙΙΜχΒ1 

рА'^ЛОуЧА1О1|ЈЕ СЕ. 1АКОЖЕ Т"кл\К ОуБО 
ΙΓζΒΐίΤβΟγίΟψΕΜΚ. шт (е) кфипднжА 

ПДЛАкфИЛкСКДГО ПОСТДВЛкШДГО ΙίρΕ’^βγ- 

ТЕрОЛЛк СЕВИрД И ТОГО ПОСТДВЛЕНА Бк1В~ 
ШД. ПрОЧИМк ЖЕ IIE ИЛ\ОуЦЈЕЛ\к B*kphl  Нк 
Л\р11ТВОПОСТДВЛ1£НА ТОГ0 БШТИ Гл(дГО" 

л)|0ЦЈЕМ11. 1АК0 л\р'тв4 роуц-к кпифд- 

ΙΙΙΙΙΕΒ'Ιί. ПОЛОЖЕН^ БШВШИИ НД Н(ЕЛ\Б.

EI. ПЕТрШДНЕ. ИЖЕ И^В-ксТКСТВО^КЈТБ 

скстдвк 1Единд g k it h сопкствд сккнк 

COlfipkCTBA. И рДСПр-квШЕ CE W СЕЛМ» Ск 

ДАЛ\И1АН0Л\к рАСКОЛкНШШ. ГДКОЖЕ И ПИ" 

СДПШЕЛМј ПОДВИГИ ЛМ1ОГИ ПОДВИГНМј-ТИ. 

W СЕЛМх ЛЛЕЖДОу СОБО10.
ai. 1ж е по срвгии. И iiETpk. Кв снл\ ж е  
ШЕСТО1ЕНАДЕСЕТЕ \УСћчЕНИ1Е БШс(тв). 

ИЖЕ ЧЕСТИ СркГИКВк! И ПЕТрОВИ
Шт(0СТО\(Т1ЛкШЕ. И ШСОБНО СкНкЛ\ИЦЈЕ 

СкТВОркШЕ
Сиц-Е илгћгстк. 1ЖЕ ВБ пдтридрхии ЛЕ- 

ЖЕфШЕ КНИГИ.
'41. 0 /WApKIIWHIlT-k^b. Мдркикинит«. и 
ЛХДСДЛШДНЕ И 1ЕВТИХИГДНЕ. И Wt (0 д(о \')“ 

ХД просв-кцЈдимии. и ликовкници.2 и лд- 

ЛХБЕТИДНЕ. II ДДЕЛфиДНЕ. И 1ЕВКСТД.041ДНЕ. 
ТДК0 НДрИЦД1ЕЛ\ИИ ПОШЕЖЕ Л\| |НОГОИЛ\Е- 

нит! БВ1ТИ №рЕСИ. НДрЕКОШЕ ЖЕ СЕ ЛЛДр" 
KklWHHTE. 1ДКО WT(b) Л\дркншнд ТрАПЕ- 

^ОуНБСКДГО БМВШАГО ВК Λ^ΤΑ ИОуСТИНИ" 

1ДНА3 Ii HOlfCTHHA Ι0ΗΑΓΟ.4 ПОДВ1ЦА ЖЕ СЕ 

ПИСАНИКМВ ΝΑ Λ\ΝΟΓ011Λ\ΕΗΙ1Τθγΐ0 СИК> 1£~

14. Исаијани. Исаијани. који се због 
постављења (тј. рукоположежа) Иса- 
јина разлучише од других „Безгла- 
вих“.  јер су убеђени. дакле. да је од 
Епифанија Памфилског. који је по- 
ставио Севира за презвитера. и тај 
постављен био. А остали се нису уве- 
рили. него говораху да је тај мр- 
твопостављен. јер су мртве Епифани- 
јеве руке биле постављене на њему.

*

15. Петријани. који тврде да је један 
састав; својства - без суштннс. И 
разиђоше се у овоме са Дамјаном ра- 
сколници. јер и писање.м велику бор- 
бу покренуше о овоме међу собом.

16. Они који су по Сергију и Петру. 
С овима шеснаести одељак настаде. 
Одступише од Сергијевог и Петро- 
вог дела и особно собрање створише.

Тако Ихмају књиге које се налазе у 
Патријаршији.
17. О Маркионитима. Маркионити и 
Масалијани и Евтихијани л Просве- 
ћени од Духа и Ликовници2 и Ламбе- 
тијанп и Аделфијани и Јевстатијани 
- тако названи јер су многоимена 
јерес. Назваше се Маркионитима јер 
су од Маркиона Трапезунтског. који 
је био за година Јустинијана3 и 
Јустина Млађег4. Борио се пак писа- 
но против ове многоимените јереси

1 кдшднЕ. Ήσάΐανισται I 4 кпнфдншА С Μ I н« нмоуфимк С. у гр. µή συντιΰεµένων 8 
л\рћтво11остдвлкнд. νεκροχειροτόνητον 111 ПетршднЕ, Πετριανοι I 12 с вс тавк ύπόστασιν с о бвс тба . 
ιδιώµατα 113 w с елук нема М. гр. има - περί τουτου 114 далчан о мбЈ далман о ви  С М н  гр. των δαµι- 
ανιστών 117 сркгии. σέργιον 120 СкнвмнцЈЕ, у гр. σύστηµα 122 фАтрниртии С  23 кннге С 24 0 лм- 
pKHWHHTixb. Περί µαρκιανιστών 125 k bt u x h u h e. Patin. 205 εύχήται. V 720. V 2198 εύτυχϊται. V 2184 
εύτυχιανισται 126 просвкфдкдти, у гр. ένόουσιαστα! I ли ко веницн . у Palm. 205. А 13 7 < χωρευτώ. V 
720, V 2184 χονευται, a V 2198 нема I 26-27 лдмбес тилн е . у гр. λαµπετιανοι I 27 дделфилнг άδελφια- 
voi I квбс тдо идн е , εΰσταΰιανοϊ I 28-29 многоимЕннтк πολυώνυµον i 29 κρεαι. την αϊρεσιν . 30-31 
трдиЕХоункскдго. τραπεζείτου 132 подвн^д. ήγωνίσατο I 33 крЕск снк> инв. Ρ

1

’ Β. даљс стр. 382. нап. 3.
2 Овде се под им. лико вбн ици  (χορευταί) подразумевају idptMU, ш у презирном зшче»Ј 
saltator), niip. позоршини иГрачи. Иначе. днковникк је члан хори.
3 Јустинијан I. цар византијски (527-565).
4 Јустин II. цар византијски (565-578).



pecu. курилк длеЗдндркскм кп(и)с(коу)пк.1 

фЛАВШДНК2 II -ОЕОЈДОТК ΑΗΤΙΙΐνχΐΙΙΚΚΑΙΑ5 

3 прквоскдникд. литои л\ели тин с км кп(и)-

с(коу)пв. ΑΛ\φΐΙΛ0χΐ1ΙΙ икониискин ип(и)- 

с(коу)пк. ИЖЕ II СВД-ћ|ДНД1Д ПИСДНИКЛМ1

6 СЕСТДВИШЕ НА CHIO ΜΗΟΓΟΓΛΑΒΑΤΟγΚ» ж е и  

Λ\Η0Γ0ΙΙΛ\ΕΝΗΤ0χΐ0 Л\Ар’КИКМНИТ,СКОуК> 1£- 
pECh. НА ΟγΒ^Α^ΗΙΚ ЖЕ и нд оутвркж-

9 ДЕНИК Π04ΗΤΑΙ0ψΗΛ\Β НСЛ(ЖДА БМс(тк) II 

ГЛАВМ4 ПОВЕЛ-кнИИ Ιΐχκ НАПИСАТИ '4Д"к.

ИЖЕ COVTK СИИ.
12 . A. I л(дГОл)к>Тк ΙΑΚΟ КОИЛ\О\'ЖДЕ чло- 

в(-к)коу рджддк>џох CE. BL· ТВ ЧАСВ fitcb 

СОуЦЈкСТВВНО CbBbKOlfnAIAIETb c e. w t (k )

15 ииСОуЖДЕНИГА АДАМЛГА. NACA^AHHKOMb 

КГО. И ΙΑΚΟ Tb б4с к н а ^λ αια I д4лд под- 

BH^AIETb Члов(-к)кд. ΕΟγψτΤΒΒΗΟ Cb нил\в

18 CbBbKOynAb CE.
В. И ΙΕψΕ Γλ{αΓΟλ)ιΟΤΙι . IAKO c(be)t OIE 

Kp(h)qjEHHIE НИЧТОЖЕ HE ΠΟΛΛΑΓΑΙΕΤΈ HA 

21 ηρΟΓΗΑΗΗΙΕ B-kcOVf Τ0Λ\0γ. H^CTb БО до-

ВОЛНО с (ве)тОК Кр(к)фЕНИ1Е KOptllbl 

Γρ4χοΒΗΜΐ£ wr(h)cii|JH свроднм εογψε

24 ИСКОНИ ЧЛОВ^КОЛУ.

г. I л(аг о л)к »тб ΙΑΚΟ КДИНД ПрИЛЕЖНА 

А\Ол(и)тВА WT(b)rHATH МОЖЕТК ТОГО 

27 Б*ксА.  ХРДКАНИ№Л\В И ΠΛΙΟΒAHHIEAAb Л\О"

ΛΕψΑΓΟ СЕ И^ГОНИЛЛОу ΤΟΜΟγ Β^ΧΟγ. ΙΑΚΟ 

ΑΜΛλΟγ ВИДЕЦЈОХ СЕ ИЛИ ΙΑΚΟ !ζΛ\ΗΙΟ. ΒΒΗΕ" 

30 ГДД ИСХОДИТк. И ΙΑΚΟ СЕЛ\©Х БК1ВШ0\(.
пришкствик прочЕК с (ве)т (а)г о Α(θγ)χΑ 

НД МОЛЕЦЈИМ’ CE BKlBAHTb. 4IOBbCTBbHO

Кирило александријски епископ1, 
Флавијан2 и Теодот3, антиохијски пр- 
воседници (тј. првопрестолници), Ли- 
тој епископ мелитински, Амфилохи- 
је епископ иконијски, који и дела пи- 
сана саставише против ове много- 
главате и многоимените маркионит- 
ске јереси, на увид и утврђеље онима 
који читају. Нужно је било и главе4 
њихових учења овде написати. које 
су ове:
1. Говоре да се сваком човеку, који се 
рађа, у исти час суштаствено припаја 
бес (тј. ђаво), који је од осуде Адамо- 
ве наследник његов, и да тај бес по- 
креће човека на зла дела, спојивши 
се са њим суштаствено.

2. И говоре још да свето крштење 
ништа не помаже за прогнање тог 
беса, јер свето крштење није дово- 
љно да одсече греховне корене који 
су од искони сродни људима.

3. Говоре да једино приљежна моли- 
тва може да одагна тога беса кашља- 
њем и пљувањем онога који се моли, 
видећи видљивог тог изгонећег беса 
као дим или као змију кад излази. И 
док се то збива, надаље се догађа 
долазак Светог Духа на онога који се

3 прквоскдникд] прнвопр-кстолникд Р М, у гр. πρόεδροι I литои, λιτόϊος I мели тин с км , µελιτινής I 
4 икониискин. ίκονίου I 5 CKAitaHAta, πεπραγµένα I 6 многоглдвдтоук»] глдвдту М, у гр. 
πολυκέφαλου I и нема Р М. гр. има - και I 9 почитдицЈили», у гр. των έντυγχανόντων I 10 
повЕл-ћнии. των δογµάτων I 23 скроднм соуци. у гр. τάς συνουσιωµένας I 32 ν α] нддк  Μ

’ Кирило I. епископ александријски (412-444).
- Флавијан I, епископ антиохијски (380-403).
’ Теодот, епископ антиохијски (418-427).
4 У вези са тим на доњој белини Р С М бслешка: Оии глдви вс е вабкн с кме крЕси тдко бо и  
тии гл[дгол]к>тв. (Превод: „Све ове главе су бабунске јереси, јер тако и ти говорс").
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с(ве)тол\оу Α(ογ)χογ ндиљдшоу· и види- 

AWlf соуцЈоу.
3 .Д. Γλ(αΓ0λ )|0Τ1ι ΙΑΚΟ Γ1Ο БМВкШИМк 

шт(0 τ4ΐχκ Б£СТр(д)сТИИ. ТДКОВОИ 110- 

4I0I6TL· д(оу)шд ШБ’ЏЕНИ№ БМВАΙΟψΕΙΕ ИИ

6 Wt (0 н(е)е(е)с 11АГ0 /KEimp. 1АК0ЖЕ 40γ~ 

lETb ЖЕНА ВВНЕГДА CAVklllAIETb С£ С 

.М5б мо^Цжемк.

9 .£. Гл(дГОл)|ОТВ. ΙΑΚΟ Пр'ћс(вЕ)т’ки И 

ЖИВОТВОрЕЦЈИИ Тро(и)ци. ИЖЕ КСГк. ПО 

соуцљствоу всћи твдри НЕЕИДИЛ1А.
12 плвтшлм шчимд вшти вид(и)лгк. w t (b) 

ΙΐρΐΐχΟΑΕψΙΙΚχΒ вк γλ (αγο λ)ε λ\ο ι£ ил\и бе- 

С'Гр(д)сТИ1£. И ИДИ11ЕЛ\К EbIBAIETb ВИДИ~

15 Л\Д TAKOBblAIb. ЧЛОв('к)кОЛ\В. OAbTbCKbl 

Wt (0 ΗΗχΒ ОуίζΙίρΛΙΕΛΝД.

.Г. Гл(дГОл)|ОТВ ГАКО Tpb№ CbCTABli

18 ш(т0цд и c(bi)nA и с (ве)т (а)г о Α(θγ)χΑ 

Bb 1ЕДИ№ CbCTABb CAliEAIOTb СЕ. И пр^лд- 
PAIOTb СЕ. И ΙΑΚΟ Б0ж(0СТВ^1О1£ ЈЕСт(к)-

21 СТВО ΙΐρΊϊΒρΑψΑΙΕΤΕ СЕ. И Пр^ЛАГАКТЕ СЕ 

Bb НЕЖЕ Αψε X01|JETb И BOAHTb. ДА CAvfc- 

CHTb CE Cb Д0СТ0ИНМЛ\И СЕБ-k Α(θγ)-

24 LUAAU1.
Гл(дгол)к>™ ΙΑΚ0 С’кл\£ и СЛОЕО1 

BbllAAE Bb Л\(д)рИК>. И ΙΑΚΟ т4л0 1ЕЖЕ 

27 EbCnpillETb WT^b) HEIE г (о СПОд)б . E^COBb 

ε Ίϊ HCHAbNEHO. И ΚξΓΝΑΒΚ Б-fccbl II ΤΑΚΟ 

ΐντ(0ΕΛ^4Ε (!) CE Bb НИ.

1 В. даље стр. 405, нап. 2.

30 .fi. PA^AIOA^IOTb ΙΑΚΟ 4Λ0β(4)κΑ 1ЕГОЖЕ 

BbCnpillETb r(ocnOA)b WT(b) Л\(д)рИ1Е. 

ШВ0ГДА ΟγΕΟ СЕГО Bb A(oif)xb Пр^ЛОЖИ.

33 КУВОГДА ЖЕ Bb ΤΪΛΟ. Η 1ДКО I το Ηλο

моли; чувствено Свети Дух наилази и 
видљив је.
4. Говоре да после оствареног с н.и- 
хове странс бестрашћа. душа oceha 
такво општење. које јој се догађа од 
небесног жениха, какво oceha жена 
кад се смеша с мужем.

5. Говоре да пресвета и животворна 
Тројица, која је по суштаству свој 
твари невидљива, биће телесним 
очима видљива од оних који доспева- 
ју у речено бестрашће: и једино та- 
квим људима постаје телесно вид- 
љива.

6. Говоре да се три састава - Оца и 
Сина и Светога Духа у један састав 
сливају и мењају; и да се божанска 
природа претвара и мења у коју би 
хтела и волела. да би се помешала са 
себи достојним душама.

7. Говоре да семе и Реч{ упаде у Ма- 
рију и да је тело. које је Господ при- 
мио од ње, било испуњено бесима. а 
изгнав бесе, тако се н обуче у то (тј. 
тело).
8. Говоре да је човека, кога је Господ 
примио од Марије. час. дакле. у 
духа претворио. а час у тело, и да то 
тело Господње беше неописиво (тј.

5 κιι] и М, у гр. αύτη 110 животворецш! Р М. у Patm. 205. А 1377. V 2184 ζωοποιός και µακαρία. 
a у V 720, V 2198 µακαρία και ζωοποιός I 17 сћстдвн. υποστάσεις I 19 скстдвћ. ύπόστασις ί 19-20 
nptrtarawTb ce. µεταβάλλονται 1 22 вн неже] вк нкммкс, у гр. εις όπερ i 29 u -baIme c e Ρ C. 
ένεδύσατο I вк нк, у гр. αύτό
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г(о)с(|1ОДк)нЕ НЕШПИСАНО iHilUE 1АК0ЖЕ 

в(б)ж(к)ствкНФ1Е кст(к)ствФ.

3 .<*·.  Гл(дГФл)|фТк ГАКФ ПФ 1ЦГНАННИ в-ксд 

ТФГФ сродндго ЧЛФВ^КФЛХк 1ЕЖЕ BklBA' 

HTk ХРАКДНИКМВ ЖЕ и плквдникллк. к 
6 ΤΦΜογ н£ τρ^Εογκτκ постд члов(’к)кв 

ИЛИ ИНФГФ Α(θγ)ω£ΒΝΑΓΟ ИЛИ Т"клЕСНАГФ 

КК'4ДрКЖДНИ1Л Кк ΝΑΚΑΙζΑΝΗΚ» ΉλΕΕΕ. Hk
9 НИ О^ЧЕНШД ЖЕ д(о^)шО^ ΦγΐίρΑΒΛΙΛΙΦψΑ- 

ГФ. 1ДКФ И Т'клфу СВОВОЖДЕНОу стрдстк- 
НАГФ ВК'4ДрВЖДНИ1А. и д(о^)ши к толхоу 

12 НЕ приктн^ ςογψΗΗ НА ГОр’ШЕ№ СкБрД- 

ЦЈЕНИГД. 1АКОЖЕ И д(ф\()шИ И Т’клфу Вк 

БЕСТрАСТИИ И ПрОЧЕК Бк1ВШЕЛ\А.
15 .1. Гл(дГФл)к>Тк ГДКФ ПФ BklBUJUMk ИЖЕ 

ЦГг(к) НИХБ БЕСТрДСТИИ. ПрОЧЕЈЕ И χφ~ 

ΤΕψΕΚ БШТИ Πρθ!ζρ4τΗ ЧЛОВ^ЦИ Л\Ф~ 

18 ГОуТК. И НЕВИДИЛ\кИЕ СИЛК1 ЧФ^ВкСТВкНФ 
ВИДЕТк. T-feftV ЖЕ И ΒΚΗΕΙζΑΑΠΟγ СКАЧОу- 

ЦЈЕ E^Ckl ПрИСКАКАЈФЦЈЕ ЛЛНЕТк CE. H Πρκ~

21 CTkl WBpA^©YK>Tk стр-клмти Б-ксм.

.AI. Гл(дгол)к»тк ΙΑΚΦ д(<М[)шА ИЖЕ || 

Λ.3WM Bk НИ\к Α(θγ)χθΒΗΑΓΟ ЧЛОВ00КА ΠΦ Гл(д-

24 гол^Елгкмк w t (k ) НИ\к БЕСТр(д)сТИИ.

Пр-клАГДИТБ CE Bk в(ф)ж(к)сТВкНФ1Е И 

НЕТЛ^ННФ КСт(к)сТВФ.

27 .κι. Гл(аг о л)к >ти . г лкф с (ве)т (а)гф Т”к- 

ЛА И КркВЕ х(ри)с(т}д ИСТИННАГО е(фг)а  

НАШЕГФ с (ве)тФК ПрИЧЕЦЈЕНИИ НИЧТФ ЖЕ 

30 н е поможЕТк или вр-кдитк достоино 

ИЛИ НЕ(до)сТОИНО ΠρΜ4ΕψΑΚ>ψΗχΒ CE CH^k. 

И IAKO СЕГО рдди ТкКМО Цр(к)кОВНАГО

33 ШБ’ЦЈЕНИ1А НИКОЛИЖЕ NE ПОд(о)вНО WT^k)-

нсобухватно, неомеђиво, бсзграни- 
чно) као божаствена природа.
9. Говоре да по изгнању оеса, тог сро- 
ђеног људима, што бива кашљањем 
и пљувањем, надаље човеку није по- 
требан пост или друго душевно или 
телесно уздржање за кажљавање те- 
ла, али ни учење које управља душу, 
јер је и тело ослобођено страстног 
уздржавања; уз то и душа више не 
подлеже горем срљању. пошто су и 
душа и тело надаље у бестрашћу.

10. Говоре да по њиховом бестрашћу 
које се збило, надаље људи могу про- 
зрети и оно што ће бити, и чувствено 
видети невидљиве силе. Зато и беси, 
изненада скачући, сматрају да су пре- 
скочили, а прсти се образују да бесе 
стрељају.
11. Говоре да се душа духовног чове- 
ка који је код њих, по званом с њихо- 
ве стране бестрашћу, претвара у бо- 
жаствену и нетрулежну природу.

12. Говоре да свето причешће свето- 
га тела и крви Христа истинскога 
Бога нашега ништа не помаже, нити 
штети, онима који се достојно или 
недостојно њима причешћују, и да 
због тога само никако не треба од 
црквене заједнице одлучити онога

1 н ешп ис ан о , άπερίγραπτον I 4 сродндго, у гр. συνουσιωµένου I 12 нд] нк орт.-јез. црта Μ I 16 
БЕстр(д)сти Ηκχκ инв. РI 16-17 χοτίψΑΐΑ Р С Μ 120 пр-кскдкАкирЕ Р С Μ, ύπερβαίνειν I 31 
н е(до )с то ино  конј. према Р С Μ I 33 н и ко лиж е , у гр. ούδέποτε
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лоучдти се iiEnpiroAioy CEAioy coyipoy. и 

НЕ 1ДКО ЖИВОТВОрЕЦЈДГО Cb стрдхоли» и 
3 Cb K'kpoio CHXh ПрИЧЕЦЈДКЈТЕ СЕ гдко г,(о- 

г)д КкПЛкЦЈКШДГО СЕ σογψΗχκ ЖЕ и 

<Μ(βίρΕΗΗΐχΐ».
6 ,П. Гл(дГОл)|0^ роучндго д-клд 1ДКО 

МрЦ*КА  СОуЦЈД WT(b)epAl|JATH СЕ. и 

Wt (0 ТОЛ^ Α(θγ)χθΒΗΗ СЕБЕ HMEHMf-

9 10Tb. ГДКО рДСО\[ЖДДК>ЦЈЕ utcTb ΛΙΟψΚΟ 

НИЖЕ прдв^дно Α^ΛΟγ npO4EIE 4O\fBb" 

CTBbllOAlOlf. тдковммв прикдсдти CE.
12 ΐυΤ^ΛΙΕψΟγψΕ H B CEAAb Дп(о)с(то)лБ- 

CKOE Пр-кдДНШЕ.
.д|. Гл(дгол)к>тв тко no г л(дг о л)е- 

15 Al^Alb Wt (0 HHXb вЕстрдстии. сноу 1

ΛΧΗΟΓΟΛΧΟγ (ЦДДЈОЦЈЕ СЕБЕ. ΑΒχΗΟΕΕΗΗΙΕΛΧΒ 
д-киствоу10џдга Bb HHXb ЛОуКДВДГО б£- 

18 сд. БмвдкЈЦЈдга c bh h ia гдко npop(o)4bCT-

ВД npOIlOB-tAAIOTb. И СИ1Д ГДКО WT(b) 

с (ве)т (д)г О Α(θγ)χΑ BbABXHOBEHA Oy4ETb 

21 вкровдти. вид^нига сии с (ве)тд имен -

ОВДТИ. Πρ^ΛΒψΑΙΟψΕ И Пр^ЛВЏДЖЛШ.

,έί. Γλ (αγο λ)ιο™ ΝΕ ддгати А\Ил(о)сТБ1НЕ

24 npOCEl|JHA\b. НИ EbAOBlll|AA\' ЖЕ НИ рО" 
T4A\b(!) НИ COyqjHMb ВВ рД^ЛИЧНВ1ХВ 

H4HACTEXb. ИЛИ кркдолхк T^AECMblMh

27 WApbzKHA\blA\b. ИЛИ рд^БОИНИКБ! ИАИ 
BApBApbCKblAAH НДХОЖДЕНИИ. ИЛИ Н^" 

KblAAb Bb TAKOBbllE Б'кдК1 ЕБПАДШИЛХк.

30 Hb ВСД ПДЧЕ CEfit ддгати πο βε λ ϊε αιο τ β .

ПОНЕЖЕ ТИИ COyTb 1ДКО Bb ИСТИНОу НИ~ 
џии Α(ογ)χοΛ\'.

који је у томе немаран; и да се њима 
(тј. телом и крвљу) не лричешћују 
као животворни.м. са страхом и са ве- 
ром. јер се Бог утелотворио за по- 
стојеће пак и уверене.
13. Говоре да се ручног посла. као 
мрског. трсба гнушати. те отуда себе 
именују - духовни. јер расуђују да ни- 
је могућно. нити праведно таквима 
да се надаље лрихватају чувственог 
(тј. физичког) посла. кршећи и у то- 
ме апостолско предање.

14. Говоре да по реченој њиховој бе- 
страстности. препуштајући себе мно- 
гом сну. надахнућем дејствујућег у 
њима лукавог беса. снове који се до- 
гађају, као пророчанства проповеда- 
ју, и (за) те (тј. снове). као од Свето- 
га Духа надахнуте. уче да се верују. 
Та виђења и.меновати за света. обма- 
њујући и обманути бивани.
15. Говоре да милостињу не треба да- 
вати просјацима, ни удовицама пак. 
нити сиротама; ни онима који су у 
разним невољама или (са) телесним 
оштећењима; или (под) налетом раз- 
бојника. или варварским (налето.м); 
или у такве неке сличне беде улалим. 
него превасходно њи.ма све давати. 
заповедају, зато што су тп као уисти- 
ну сиромашни духом.

5 ογκΐρηιυχκ. у Patm. 205 πεπισµένων. V 720 πεπιστευµένων, A 1377.V 2184. V 2198 πιστευοµένων I 
15 ΗΗχκ] ιιχκ C. έκείνων I 18 BbiBwipia Μ 121 кнд-книи. у гр. ενθουσιασµούς I 21-22 нмен о кдти . 
y Patm. 205. V 720, V 2184 νοµίζοντες. a y AL B 93 V 2198 ύνοµάζοντες l 24-25 рст-шк (!) грешка 
писара, треба сиротлл\к као y Р С М и гр. όρφανοϊς
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,Ϊ»Ί. Гл(дГОл)|ОТК ΙΑΚΟ КЖЕ ИЗДДТИ СЕБЕ 

ηΙκΟΜΟ^ ΠΟ Γλ (αΓΟλ )λ£Μ1λ \Κ БЕСТрА- 

3 СТИИ. HA ΙΙΗψΟγ Η ΗΑ Блоудв НЕПОВИННО 
КСТК И БЦВ*кдНО.  ГАКО К ТОЛ\Оу НЕПО" 

. ΙΜΛ BHHbHOlf 11 οογψογ ΙΕΛΙΟχ НИКОКН ЖЕ 

6 СТрАСТИ. Hb BAACTh ил\оу ΙΙΛ\0γψ8 WT^b)- 

рЕЧЕНК1Л\Н СТр(д)сТКЛ\Н СКВрКНИТН СЕ.

.·<·. Гл(дГОл)|ОТБ В-кд^ТИ Bb KOTOp-kMb 

9 строкнии CMfTb СКОНЧАВШИХБ С£ д(о\[)~ 

ШЕ. И СЕБЕ CpbA^llEBlkA HE AAHETb. tAKO" 

ЖЕ в-кд-кти H^B-kCTbHO ПО npHAO\f4AIEA\b 
12 Η ПО WBbl4Al£A\b ЧЛОВ^ЧБСКШ WBpA^hl.

.HI. СИИ ЖЕНШ О^ЧИТЕЛЕ nOBEA^HHIEMb 

CBO№№ KpECH HOCTABAIAIOTb. HE Тб(к )л\О 

15 Л\ОуЖЕЛ\Б ПрОСТО ρΕψΗ Hb И lEp^WAXh 

CHAAb СТАр-ћиШННБСТВОВАТИ ΠΟΒΕΛ^ΒΑΚ»- 

ψΕ. ΓΑΑΒΟγ СЕБ-k ЖЕНШ (ΤΒΑρΑΙΟψΕ. И 

18 HCTHHHOVflO ΓΛΑΒΟγ х(рн)с(т)д б(о г)а ΗΑ~ 

ШЕГО БЕЧБСТВОуЧОЦЈЕ.
.•04. Сии BbiipAUJAlEAUl Wt (k ) CBOH^b 

21 HA\h ηΟΒΕΑ'ΚΗΗΗχΒ \ДЈт(к)л\ЕТНИЦИ ББГ

ВАЈОТВ. И БЕСТО\рДНО И О\[СрВДБНО ПрО~ 

КЛИНАЈОТЕ ВСЕ ΤΑΚΟ Л\8 ДрКСТК0у10ЦЈЕ1£ 

24 ИЛИ Л\ОХДрВСВОВАВШЕ№. И pOTETb СЕ БЕ^В 

стрА\д. |дко ΤΑΚΟΒΒΐχκ п о ве|л4н ии н е- 

НАВИДЕТБ И Μτ(0ΒρΑψΑΚ>ΤΒ СЕ ΗχΚ. ΙΑΚΟ 

27 НИ КЖЕ рОТИТИ CE НН »ЕЖЕ КЛЕТИ С£. НЕ 
МОЖЕТК вр-кдити ПО Б£стр(д)стии ΙΑΚΟ- 

ЖЕ ТИИ гл(дгол)|отк Α(θγ)χθΒΗΚΐχΒ Bbl- 

30 ΒΑΙΟψΗχΚ. ротити ЖЕ СЕ И КЛЕТИ СЕ 
BAACTb ΗΛΛθγψ£Λ\Κ Wt (k ) ОуЧИТЕЛБ ΗχΒ 

пр-кдднига.

16. Говоре да то што неко себе. по 
реченом бестрашћу, препушта на 
уживање и на блуд, бсз кривице је 
(то) и бсзбедно, јср тај иадаље нијс 
подложан никојој пак страсти, него 
има власт да се забрањеним страсти- 
ма скврпави.
17. Говоре да знају у каквом су стању 
душе умрлих, и себе сматрају срце- 
зналцима, пошто по збивањима и по 
обичајима тачно виде расположеља 
људи.
18. Ови жене постављају за учитеље 
догми своје јереси. Не само мужеви- 
ма, просто рећи, него им дозвољавају 
да и јерејима буду старсшине. Ства- 
рајући себи жену за главу, обешча- 
стише и истиниту главу Христа Бога 
нашега.
19. Ови, упитани за сопствена им 
учења, постају одметници (отпадни- 
ци), те бестидно и усрдно проклињу 
све који тако мудрују или су мудро- 
вали, и без страха се заклињу да та- 
ква учења мрзе и гнушају их се. јер 
ни то - криво заклињати се; ни то - 
проклињати се, не може наштетити, 
после бестрашћа, онима који су, ка- 
ко ти говоре, постали духовни. Ла- 
жно пак да се куну и да се проклињу 
власт имају из предања њихових 
учитеља.

1 и г4дати ] и^ддмти С. έκδιδόναι I с ебе и '^дати  ин в . Р I 3 ΠΗψοχ, τρυφήν I 9 строкнни, καταστάσει I 
10 сркд(к)ц£в-кд’ц£л\11, καρδιογνώστας I 11 no прилохчдкмв, у гр. διά στοχασµών I 12 
члок\-к)чкскЕ1л\(к) Μ I ινπρΑχκι. τάς διαθέσεις I 13 п о вел^н икме нема М, гр. има - δογµάτων I 14 
тк(к)лло конј. према Р С Μ I 20 wr(b)] w Р СМ и гр. - περϊ I 21 игт(ћ)м£тници, έξαρνοι I 23 
Λ\οχΑρι»£ΤΒογιοψηκ Р С Μ I 24 мохдркствовдвшик Р С Μ I ротЕтв С£, όµνύουσιν I 27 клети с е . у 
гр. του άναύεµατισµοΰ
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Ο ρΑΠίΟΛΛχβ. НАрИЦДК>ЦЈИХ' c e pacov- 
ΛΙΙΜχ’.1

3 UhfipOCHrth 1ЕСИ НАСК БрДТЕ ΕΚΙζΛΙΟΚΛΕΗΚΠΙ 
СКД^ДТИ тев! beau a! рдсколм ндри- 

ΗΛΙΟψΙΐχΚ СЕ рДС0уЖДД10ЦЈИИХк. КОЛИКМ

6 ЖЕ CHIE CMfTh. И КОТОрДГД СИХ^ ИЛ\ЕНА.
И ЧТО ECTI» КО1Е1ЕЖДО pACKOAEI ΠΟΕΕΛΪ" 

ΙΙΗΙΕ. ιιοτρίειιο О^БО ΒΕΛ\4ΐΙΗχΕ CE 110- 

9 ΤΕψΑΙΙΙΙΙΕΛΧΕ ПрОШЕНИИ TBOIEIE ΛΙΟΕΟ"

ΟγΜΕίΓίΙΚΙΙΕ ΛΙΟΕ’ΒΕ ИСПЛМ1ИТИ. IIA4b№ 
слово w t (l ) с о^д^.

12 θ(βε)τοΛ\ογ ββ хдлжидон-к сБоро^ с ке- 

рДБШОу CE.2 H AHWCKOpOlf ДЛЕ^ДНДрКСКО" 
Λ\θγ ΕΕΙΒΙΙΙΕΑΧΟγ №п(и)с(ко)поу.3 СОуДОЛ\к

15 11рДВЕДН111Л\К Wt (0 рЕЧЕНДГО СБОрД ΗΙζ- 

...JS7U вриЖЕНОХ БК1В'Ш0у. 11 НЖЕ ТОГО ^ACTOlf-
ΠΑΙΟψΗΗ \ит(0СТО1(ПИШЕ w t (e) с (ее)- 

18 TbllE СБОрНЕНЕ И Ап(о)с(то)лћСККНЕ Цр(0“ 

к(0ВЕ. И НДрЕКОШЕ СЕБЕ рДС0ХЖДДК>ЏН1£.

ПОНЕЖЕ рДСОХЖДДТН НЛ\Б ПрИкМББЏАТИ 
21 СЕ с(вЕ)т-ки И CEOpiltll Цр(к)ки. ПОЛЛЕИ-

ОВЕНАГО рДДН СБОрД ИЖЕ ВЕ χΑΛΕΚΕΙ"
AOIli. СЕГО БО IAKO прдвов^ркнд ПрИ1£Л\- 

24 ΛΕΤΕ с (ве)т Д1Д Цр(к)кМ. 1АК0ЖЕ 0\(Б0 И

Пр-кжДЕ СЕГО трин с(ве)т К1И CEOpbl. ИЖЕ

ВЕ НИКЕИ рЕКОу Tplll CLTL· H WCA\b НД 
27 ДЕСЕТЕ c(BE)TblXb Шт (0ЦД4 И ИЖЕ ВЕ

КОСТДН'ТИНН грдд^ СТД И ПЕТИДЕСЕТК.5 И

НЖЕ EL 1ЕфЕсћ ΑΕΟγ CT0V ε(βΕ)τΗΐχΚ 

30 Шт (е)цК.6 ИЛХО^ЖЕ стдр^ишин! в-кстд

Нр(’к)пОд(о)БНДМ пдстмрд. КЕЛЕСТННЕ 

piiAlECKhl7 И КурИЛЕ ДЛЕ§ДНДрЕСКЕ1И.8 Гл(д- 

33 ГОа)еЛМ1 оуво рДС0уЖДД10ЦЈЕИ Wt (0-

() расколима званих Расудних)

Замолио си нас вазљубљени брате да 
ти укратко кажемо расколе званих 
Pacyfyyjyhux - колико је ових и која 
су њихова имена и које је учење сва- 
ког раскола. Сматрах за потребно. 
дакле. с марљивошћу молбу твоје 
љубоучене љубави испунити. почи- 
њући реч одавдс:

Када се Свети у Халкидону сабор са- 
брао2 и Диоскор био александријски 
епископ3. од реченог Сабора судом 
праведни.м би извргнут. Они који су 
тога заступали. одступише од Свсте 
саборне и апостолске цркве и себе 
назваше Расуђујућима зато што су се 
двоумилп приопштити се Светој и 
саборној цркви ради по.менутог сабо- 
ра у Халкидону. јер овога као право- 
верног прима Света црква онако. да- 
кле. како (прима) и пре овога три ра- 
нија Света сабора - кажем: онај у 
Никеји са триста и осамнаест Светих 
отаца4: и онај у Константинграду са 
сто и педесет5, п онај у Ефесу са две- 
ста Светих отаца6. на којем стареши- 
не беху преподобни пастири - Келе- 
стин Римски7 и Кири.ч Александрнј- 
ски8. Звани Расудници, дакле. одсту- 
пивши од Свете Божје саборне и 
апостолске цркве, разделише се на

1-2 ρΑ(ογΑΐιωχΕ. διακρινοµένων I 7-8 πο ε ε λΙηη κ ] no п о вел^н и к грешка писара Р. гр. δόγµα 14 
EhiBiuEMoyJ бшвшм ,· Р М. Бивш1ол\ох С121 и не.ма СI 26-27 τρκι сктк и ихлњ нд дкете] .ти(. С 
28 £тд н п етидес ете] .рн. СI 29 abo ^c t o ^] .с. С Μ 130 стдр^ишшск. ηγεµόνες ί 33 рдсоуждд1ОЦ1ии С 
1 рдсоудни (διακρινόµενοι) су расколници који су сс одвојили од Саборне цркве. двоумећи ce ν 
понмању одлука донетнх на Халкидонском сабору (451).
2 Рсч је о Четвртом васељенском сабору, одржано.м у Халкидону 451. године. на које.м је уче- 
ствовало око 600 Црквепих отаца.
3 Диоскор I, епископ александријски (444-451).
4 Реч је о Првом вассљенском сабору у Никеји 325. године, на којем је учествовало 318 
Црквених отаца.
5 Реч је о Другом васељенском сабору. одржаном у Цариграду 381. године. на којем је учество- 
вало 150 Црквеиих отаца.
6 Реч је о Трећем васељснско.м сабору, одржаном у Ефесу 431. године. на којем је учествовало 
160 Црквених отаца, односно око 2(К) са они.ма ко ј и  су касније потпнсали донете одлхке.
7 Келестнн I. епископ римски (423-432). 8 В. напред стр. 374. нап. 1. vjn
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CTOyilAklUE Ст(вЕ)ткП£ б(о )ж 1НЕ CBOpHklK 

н Ап(о)с(то)лксккп€ цр(к)к(к)вЕ. рА'<Дгк~ 

.3 AHIilE CE HA ДВЕНАДЕСЕТЕ ПркскчЕНИИ 

рЕКЧНЕ ЧЕСТИ. И^ЖЕ HAXEHA CO\[Tk CHI
IipkBHH ΚΒΤΗξΙΙΙΑΗΕ. ЕТСфИИ БЦГЛАВННИ.1 

6 трсти НО\[Л1НАНи|тЕ ИЖЕ CO\(Tk И ΓΛΗΙΑ-

НИТЕ. ЧЕТВрВТИН ДрОУ^ИИ НОуЛНГАНИТЕ 

рЕКШЕ ГАН1АНИТЕ. ПЕТИИ СЕВНрШАНЕ ИЖЕ 

9 СОуТк НЕрД^МНИЦИ. ШЕСТИИ СЕВЕрШАНЕ
НЖЕ COVTk И КОНДОВАВДИГДНЕ. Wt (b) 

КОНД0ВАВД1ПАНА Η^ΚΟΙΕΓΟ. СЕДЛ\И1 ИНИ 

12 СЕВИрШАНЕ рЕКШЕ Ό-EUJ Д ФС И1ЛНЕ: И ПАВЛИ"

ΙΑΗΕ. WCAVHH ДрМрфШ СЕВИрЖАНЕ ИЖЕ 
соутк ч>е \а ’до с и г ане и ан г (е)ло вци И да-

15 AUHAHHTE. ДЕВЕТИИ ИНИ CEBlipHIAHE СИ~ 
р-кчв -e-EWAOCHtAHE И ПЕТрИАНЕ ДЕСЕТИИ 

ΑρογζΙΜ CEBlipiHAHE рЕКШЕ .0-ЕШДОСИ1ДНЕ
18 ИЖЕ со^тк и кононовци. w t (b) ко н о н а  

н-ккокго. ПркВИИНАДЕСЕТЕ СЕВИрИГАНЕ ИЖЕ 

CO\[Tk -e-EWAOCHIAHE И HEWBHTE .в7.

21 СЕВИрШАНЕ рЕКШЕ ❖ЕкМДОСИГАНЕ И ТрО\[- 
ДОЛКЈБНИИ ИЖЕ WT^k) HWAHA Η^ΚΟΙΕΓΟ 

ГрАА\АТИКА ТрО\рДОЛК)Б’ЦА НАрИЦАКЛХАГО.
24 СИИ ВСА ЦЈБкЦЈНО ЦГг(к)врАЦЈАК>Тк СЕ 

с (ве)т (а)г о ^ал'кидо н 'с каг о  сворд, и при- 

Ј£Л\ЛК>ТК Вк №п(и)с(ко)пк| |ство AHW-

27 скорд. Wr(k) ТОГО сворд ПрАВЕДНО ПрО~ 

КЛЕТА ББ1ВША. IAKO ЈЕДИНОЛУОудркНА 1ЕВ~ 

THX°V КрЕТИКК ИНИ оуво ΙΕΒΤΗχΗΙΑΗΕ
30 AHWCKOpA2 ΚΟγΠΗΟ И ΙΕΒΤΗχΑ ПрИ1£Л\- 

ЛК>Т11. 1АКОЖЕ СкД^ЈДНАГА с(вЕ)тк!Л\к CkBO~ 

pOMk. ИЖЕ Bk ^АЛКИДОН-к CKA^AIOTk.
33 прочии ЖЕ ВСИ. AHWCKOpA 0^60 ПрИКЛ\- 

дванаест пресека, одпосно делова, 
којих су имена ова: први - Јевтихи- 
јани; други - „Безглави1*1; трећи - Ју- 
лијанити који су и Гајанити; четврти 
- Други Јулијанити односно Гајани- 
ти; пети - Севиријани, који су Нера- 
зумници; шести - Севиријапи, који 
су и Кондовавдијани од нског Кондо- 
вавдијана; седми - Други Севирија- 
ни, односно Теодосијани и Павлија- 
ни; осми - Други Севиријани, који су 
Теодосијани и Ангеловци и Дамјани- 
ти; девети - Други Севиријани, одно- 
сно Теодосијани и Петријани; десети 
- Други Севиријани, односно Теодо- 
сијани, који су и Кононовци од неког 
Конона; једанаести - Севиријани, 
који су Теодосијани и Неовити; 12. 
Севиријани, односно Теодосијани и 
Трудољупци, који су од неког Јована 
Граматика, званог Трудољупца. Сви 
се ови заједнички гнушају Светог 
халкидонског сабора и прихватају 
Диоскора за епископа, који је, од тог 
Сабора праведно проклет био као 
истомишљеник Јевтиха јеретика. 
Други Јевтихијани, дакле, Диоскора2 
и Јевтиха заједно прихватају, како 
дела Светог сабора у Халкидону ка- 
зују. А сви остали, дакле, Диоскора 
прихватају. А они који су једино Дио- 
скора прихватили, „Безглави“, не 
прихватају Петра Гугнлвог (тј. Му-

н нема С I 3 пр^сћчЕнии, τµήµατα I 4 р£к'ш£ чес ти нема гр. I 5 k bt h v mah e . εύτιχυανισταϊ I 
v t m?“''i!”· “κέφοώοι' иж е соута] рЕК'ШЕ Ρ Μ16 иоулимнитЕ,ίουλιανισταϊ 18 гдигАните. γα'ίανίται. 
V R ' “ ι а У Palm· 205 κοντοβαυδίται, y AL Β 93 ύεοδοσιανοι οί και κοντοβαυδίται 18 СЕВиршАНЕ. 
σερηριται I 9 нЕрд^оулм1ици? άγνωιτάι 110 ко ндо вавди 1дн е , V 720 κονδαυδίται I 11 ко н  до вавдшана] 
ковавдшанд С, ко н до вандин а Μ I ко н до вавди 1днд ηΊικ ο κ γο нема гр. I 12-14 и п двлшдне... 
-мшдоапанЕ у м на белини изнад текста I 16 ПЕтриднЕ. πετρίται I 18 кононовци, κονωνίται V 720. 
κοινωνηται Palm. 205. καινοβίται V 2184 I 18-19 κ ο η ο ηα βϊκ ο κ γο  нсма гр. I 20 iiew bh t e] 
h h w bh t e I С м. νοβίται V 2184; ум. iiew bh t e , y Patm. 205, V 720 φιλοπονιακοι I .b i.] вкторнн нд 
рЕ?Тм -y? Ум" ТР®\'А°ЛК,С,,НИ' У Palm. 205. V 720 νιοβίται. a y V 2184 νοβίται I 24 всд] вси 

c Μ ; 26-27 дии.’скорА. διόσκορον I 28-29 κΒτιιχϋο Μ I 31 «κ α^ιαιιαια , τά πεπραγµένα I 33-1 
прикмлкткЈ прикмлкт' квтнгд ж е ιιε прнкмлмтв P C M и rp. - εύτυχέα δε οϋ δέχονται
ο. даљс стр. 382. нап. 3.

- Β. напред стр. 379, нап 3
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ΛΙΟΤΚ. ПрИ1£Л\ЛК>1|1ЕИ ж е дии-скорд иди-
НОГО. БЕ^ГЛДВНИИ1 ΙΙΕ iipM»EA\AIOTb ПЕТрд 

3 гоугникдго2 БУВШДГО того грддд ДЛЕ-

Злидркскдго 1ЕГ|(и)с(ко)пД πρι ^инон^·5 
U<1i)c(a)pn. прочии ЖЕ ДИКУСКОрд прик- 

6 А\Л1О1)ЈЕ С HHML· lipillEAXAlOTb И ΙΙ0ΛΙΕΙΙ-

ОВЕНДГО ПЕТрд. HAKbl ЖЕ WT^b) ПрИ1ЕЛ\- 

ΛΙΟψίηχκ ПЕТрд и дишскорд. ИОуЛШДНЕТЕ 
9 оуво иж е coyTb и г дшдни те . κογπιιο Cb

AHWCKOpOA\b И IlETpOAXb Iipi1lEA\AIOTb 
ИОуЛИ1ДНД Bb длдкдрндсћ EbIBLUA ЈЕп(и)- 

12 с(ко)пд. И ГДИ1ДНД длЕ§дндрвскдго.4 про-

ЧИИ ЖЕ CHXb оуво иоулшднд ρεκογ и 
ГДНГДНД ΙΙΕ IipillEAXAlOTb. | npH№A\AWTb ЖЕ 

15 ΚΟγΠΝΟ Cb AHWCKOpOAAb И IIETpOA\b СЕВИ"
рд ББ1ВШДГО 1Еп(и)с(ко)пд ΑΙΙΤΗΐνχΗΙΚΚΑ- 

ГО.5 HAKbl ЖЕ WT(b) ΙΐρΐΙΙΕΛ\ΛΚ)ψΗχΒ СЕВИ" 

18 рд Cb AHWCKOpOA\b И nETpOAXb. ГДИМНИТЕ

тавог)1, који је тог александријског 
града био спископ при иару Зино н у ’. 

Остали пак. прихвативши Диоскора. 
са њим прихватају и поменутог Пе- 
тра. А опет од оних који су прихвати- 
ли Пстра и Диоскора - Јулијанити. 
који су. дакле. и Гајанити. скупа са 
Диоскоро.м и Петром прихватају Ју- 
лијана, који је у Алакарнасеу постао 
спископ. и Гајана Александријског.5 
Остали од ових. даклс. каже.м: Јули- 
јана и Гајаиа не прихватају. а прихва- 
тају, заједно са Диоскором и Петром. 
Севира, који је постао антиохијски 
епископ? А опет од оних који су при- 
хватили Севира са Диоскором и Пе- 
тром-Гајанити. дакле. скупа с њима 
прихватају Темистија који је постао

21

24

27

30

33

О\[БО коупно С ΗΙΙΛΜΙ npHIEAXAWTb Ό·ΕΛΜ(- 

CTHIA БМВШДГО ДНГДКОНД ДАЕ^ДНДрвСКД" 

ГО. -ОЕ^ДОСШД ЖЕ БМВШДГО ПАПОГ ДАЕ~ 
§ДНДрБСКДГО6 НЕ IipHIEAAAIOTb. КОНДОВДГ- 

ДИТЕ ЖЕ НИ -OEAMICTHIA НИ Пр^ЈЖДЕ рЕЧЕ~ 

НДГО ❖EWAOCHIA. НЕ npHIEA\AI0Tb.7 ПДКМ 
ж е w t (b) ιιριιΐΕΛ\ΛΚ>ψΗΗχΒ коупно Cb 

•O-EWAOCHIEAXb СЕВИрД И ПЕТрД ГО\јТНИВДГО 

II дикмскорд. ПДВАИ1ДНИТЕ OlffiO ПДВАД 
IipillEA\AIOTb IlOpEKAOAXb8 ЧрВНДГО ДДАХИ- 
1Д11Д ЖЕ NE IipiIlEAXAKJTb. ДНг (е)а(о )вЦИ 

ЖЕ ПДВАД OlfBO НЕ npiIlEAXAKJTb. ПркжДЕ 

рЕЧЕНДГО ЖЕ ДДАМИДНД IipiIlEAXAlOTb. ПЕТ" 

рШДНЕ ЖЕ НИ ПДВАД ЖЕ НИ ДДАМИДНД НЕ 
npHIEA\AIOTb. ПЕТрД ЖЕ Н*ккОКГО  1Еп(и)-

ђакон александријски. а Теодосија 
који је постао папа александријски5 не 
прихватају. Кондовагдити ни Теми- 
стија ни раније реченог Теодосија не 
прихватају6. а опет од прихваћених. 
скупа са Теодосијем. прихватају Се- 
вира и Петра Гугнивог и Диоскора. 
Павлијанити. дакле. прихватају Па- 
вла, пореклом' (тј. прези.меном) Цр- 
ног. а Дамјана не прихватају. Ангело- 
вци пак Павла, дакле. не прихватају. а 
напред реченог Дамјана прихватају. А 
Петријани ни Павла ни Дамјана не 
прихватају: прихватају пак неког 
Петра еппскопа - другог од напред

|(^)£(α)ρη ] ц(д)ри *м  I 6-7 п о а \£11о кдн дг0 Μ I 8 и^лиините Р С М, 
:ΐ, άλικαρνασου I ε κ ιβιιιλ , γενύµενον 1 12 гдиинд, γαίανόν 14 ум. н£

3 гоутнивдго. µογγον I 5 ц\’к)с\д)ри] ц(д/ри Μ I 6-7 πο λ \ε ιι0κ λ ηαγ0 М > 8 и0^ли1анит£ г с . 1. 
ίουλιανιταϊ I 11 длдкдрндс-ћ. άλικαρνασου I вшвшд, γενύµενον I 12 гдиинд. '/αιανον 14 ум. нс 
поикл\л10тн. у Patm. 205 δέχονται I ириклклк-тк иема P M, гр. има - δέχονται I 18 дншскор0АмЈ 
AHwcKop0A\b ж е M. ж е нема гр. I 19 ovG0 нема С. гр. пма - µέν I 19-20 «ммкпд М и гр. Οεµεσπον 
^З ни21 ne 122-23 К0НД0ВЛГДИТЕ. κονδοβαβδίται I 24 ум. н е iipiiEiWAWTh, у гр. δέχονται (та грешка 
повукла је писара да прескочи текст, наведен овде у нап. 7. ! 26 г«(гннвдг0. τον µογ>υν ! _8 
πο ιικ λ \λ ι0Τε ] 0VB0 прикл\л10ТК Μ I ιιορΕΚΛΟΛΙΕ, у гр. τον επιλε^υµενον i чркндг©. του µελανού -) 
дн г (е)л(о )вци . αγγελίται 131г32 ПЕтршднЕ, πετριανοι 133 ж£ нема М. гр. има - δε

' Петар IУР""’11 (Γαιανάς) папа александријски (537-538).
4C-h h d (^Vooc) emicKOii антиохнјскн(513-518). 5Теодосије 1 (Θεοδόσιος) nana алексап ιρηχκη (>3 ).
4Севнр(1српрод)АШкко uinnu Ј ι Ч>£Л1НСТ1ПД o v e o  h e ПрНКМЛРТк помнкмнлго 0«0Д0-

сшл прик . Темистнг» дакле не нрихватаЈУ, а пометтог Теодосија прихватају .
® п0рЕкЕ(у гр„ најчешће τόν έΛ’ν. али и τόν έπιλεγοµενον) подразумева сс ирс.тме (επώνυµοι.



-■> с(ко)пд приил\лк»тк ЦдроугАго w t (k ) 

lipiiJKAE рЕЧЕНАГО ПЕТрА ΓΟγΓΗΗΒΑΓΟ.

3 КОНОНОВЦИ ЖЕ. НН ПЕТрА НИ ДАЛМ11ДНА

ЖЕ НИ Ι1ΑΒΛΑ 11рИ>ЕЛ\ЛК>Тк. КОНОНА ЖЕ 

ПрШЕЛ\ЛК»ТК. ТрО\(ДОЛ1ОБННН ЖЕ НИ К0~

6 Н6НА НИ ПЕТрД. Illi ПАВЛА. НИ ДАЛ\И1АНА 

ЖЕ НЕ ПрИКЛХЛКУГВ IIК ТрОуДОЛКЈБЦД О\,'БО 

ИШДНА. НА ОуЧИТЕЛБСТВО ПрИ»ЕЛ\ЛК>ТБ.
9 ГЕЦфГИМ ЖЕ Н-ккСЧЕГО ПрИКМЛКТк НД 

1Еп(н)с(ко)пБСТВО. НИШВИТ^НЕ ЖЕ НИ 

ΤρθγΑΟΛΚ>Β'1|Α. ΗΙΙ ГЕШрГИМ. НИ КОНОНА
12 НИ Ηχκ np-кжДЕ pE4EHhl\h НЕ ПрИ1ЕЛ\- 

ЛЈОТБ. НК СТ^фАНА МО^ДрБЦА. ПОрЕК~ 

ЛОЛчЈ HWBOHA. ИЛ\ЕНА О\[БО ДБ^МАНД-

15 ДЕСЕТЕ Пр^сћчЕНИКЛХА рЕКШЕ. ЧЕСТКЛХА СЕ 

соутв. ПО αιχκ ЖЕ ПрОЧЕК СКАЖЕЛГ И 
πο βε λΙν η κ КОКГ0ЖДЕ пр-ћскчЕНИГА.

18 ,А. θΒΤΗχΒΙΑΝΕ. Гл(дГОл)к>ЏЕИ Вл(а)~

д(м)коу х(ри)с(т)д ндиносоуцЈнд. оуво 

\м(та)ц©Х НАМ ЖЕ НЕЈЕДИНОСОуфНА ПОНЕ"

21 ЖЕ [н е]2 и с п о в^дај о тв с ии вв и|стиноу 

ЧЛОВ^ЧВСКАГО КСт(к)сТВА Ц-ћлА БК1ТИ 

ВК НЕЛ\К. ΗΒΤΒχΜΙΑΙΙΕ НАрЕКОШЕ СЕ. Wt (0

24 ИЛАЕНЕ ПОВЕЛ^НИК ИМК ПркдАВШАГО.

ΚΒΤΗχΑ НАрИЦДКМАГО.
.В. ΒεζΓΛΑΒίΙΜΗ.3 ИЖЕ н е прикллшЕ W 

27 СкКДИНЕННИ СВИТКА ζΗΗΟΗΑ Ц^С^рА.4

ПОНЕЖЕ НЕ ПрОКЛЕТк БК1с(тв) BL НЕЛЛВ 

ХАЛ’КБ1ДОНкСКк1И с (ве)тМИ BCEAEHhCKKIH 

30 СБОрк. БЕХГЛАВНИИ ЖЕ НДрЕКОШЕ СЕ. ПО~
НЕЖЕ НЕ ИЛгћтИ ИЛ\К 1Еп(и)с(ко)пА. СИИ 

СКОНЧАВШИЛГСЕ ΕΟχψΗΜΚ Bh ΗΒχΚ с (ве)"

33 τ (ηΤε)αΕΛΜι . ΚρίιψΕΗΗΙΑ НЕ TBOpETh ПО

реченог Петра Гугнивог. Кононовци 
пак ни Петра ни Дамјана ни Павла нс 
прихватају, а Конона прихватају. 
Трудољубни пак ни Конопа ни Пе- 
тра ни Павла ни Дамјана не прихва- 
тају, него Трудољупца, дакле, Јована 
прихватају на учитељство, а неког 
Георгија на епископство. Ниовићани 
пак ни Трудољупца ни Георгија ни 
Конона ни пре њих речене не при- 
хватају, него Стефана Мудраца, по- 
реклом' Иовона. Имена. дакле, два- 
наест одсека, односно делова су та. А 
надаље, по овоме, казаћемо и учења 
сваког одсека.

1. Евтихијани, који говоре да је Вла- 
дика Христос јединосуштан, дакле, 
Оцу, а нејединосуштан нама, зато 
што ови [не]2 исповедају истину - да 
је у Њему човечаска (тј. људска) при- 
рода цела. Назваше се Јевтпхијанима 
по имену онога који им је предао уче- 
ње, званог Јевтиха.
2. БезГлави3, који не прихватише 
Свитак о сједињењу цара Зинона4 за- 
то што у њему није био проклет Хал- 
кидонски свети васељенски сабор. А 
назваше се „Безглави“ зато што не- 
мају епископа. Ови, пошто су посто- 
јећи међу њима свештеници сконча- 
ли, крштење не творе по црквеном

3 кононовци, κονονίται V 720, a у Palm. 205 κοινωνιταϊ I 3-4 ни п дела н и ддлчан а ин в . Р С I 4-5 
кононд ж е приклхлгстк нема Patm. 205, V 720, V 2184 I 5 прикмлкЈТк] ιιε прикмлЈОТЕ РСМ и гр. 
αύτε ... δένονται! тро^долгоБнни. φιλοπονιακοϊ I 5-6 ни петрд ни кононд инв. С I 7 нк нема С, гр. 
има - άλλα. I троудолгсоцд. φιλόπονον I оуво] ж е Р Μ I 7-8 ум. оуво h w ah a, у гр. εις διδάσκαλον I 
9-10 нд кп(н)с(ко)пвство, εις έπίσκοπον I 12 ιιυβ] ΗΗΐχκ Ρ С Μ и гр. - τους άλλους I 13-14 
ηορΕΚΛΟΛίκ. τον επικλην νίοβον Patm. 205115 пр^кскчЕникмд, τµηµάτων I рекшЕ чес твл\д пема rp. I c e] 
си P С Μ; rp. αυται 1 18 .д. нема Μ I Gbt h y h mh e, Εύτυχιανισται I 20 ндл\ ж е] н в н ел\в ж е грешка 
писара М: гр. ήµϊν I 21 кв истинеу. την αλήθειαν I 23 w t (b)] и ωτ(κ) М, y rp. άπό I 25 κΒτιιχΑ. 
ερ’ΓθΧθϋς I 26 .в. не.ма Μ I Бцглдвкии. Ακέφαλοι 126-27 w с вкдин ен ии  с вит кд , τό ένωτικόν 132-33 
с (ве)т (и те)лел\в , ιερέων
1 В. напред стр. 381, нап. 8.
2 [ιιε ] додато према Р С М и гр. - µή.
■ Назив „Безгпави" добили су по томе што немају епископа као главу; то је речено у тексту 
који следи.

3g2 4 Β· наиред сгр. 346, нап. 2.



цр(к)ковномоу ПрДВИЛОу. Ilh Bh ΠρΑίζ- 

IIUKh с(в£)тЕ1^11 б(о )г О1АВЛЕНИИ pEKUJE 

3 с (ве)т (а)г О ПрОСв1||1ЕНИ1А. чр-кплитв во-

ДМ II СИ1Е ХРАНЕЦЈЕ Kp(h)cTETh CE Bh 

ιιιιχκ. пи слоужБК! ж е сии ни прино- 

6 ШЕНИ1Д НЕ TBOpETh. Ilh UMOlfipE
ιιιιΐΕ схрднЕно др-квниихк л4тн.
Bh прд^дникв ΙΙΑίχΒΙ 4ECTh ΛλΑΛΟγ Шт(в)

9 ΤΟΓΟ Bh^EAAAIOTh.

.Г. ИоуЛИ1ДНИТЕ. рЕКШЕ ГДИ1ДНИТЕ. ИЖЕ 
т1лоу х(ри)с(то)вох гл(дгол)к)тв св^- 

.■.« 12 дд||но о ц -бо . η ε τ λ4ιιή ο ж е шт(в) сд- 

Л\ОГО ΤΟΓΟ Пр^Ч^СТДГО '4ДЧЕТИ1Д.

,Д. ΛρΟγ’ξΗΗ ΙΙΟψΛΙΙΙΑΙΙΙΙΤΕ ИЖЕ COlfTh 
15 ГДИМНИТЕ. Гл(аГОл)|ОЦЈЕИ τίΛΟγ χ(ρΐΐ}~ 

с(то)воу НЕ тккмо н етл^н н о  w t (b) с д- 

Л\ОГО ТОГО ^ДЧЕТИГД Ilh И НЕСВ^ДДН НО.

18 ШБОИ ЖЕ HOlfAHiailHTE НАрЕКОШЕ СЕ. 
w t (b) ιιογΛίιίΑΐΐΛ длдкрвндскискдго. при- 

1ЕЛ1ШАГО ΠΟΒΕλΊϊΗΙΙΙΑ ΙΐχΒ. ГАИ1ДНИТЕ ЖЕ 
21 гл(дгол)к>тв с е . шт(к) гдшднд вившдго 

ИЛМх ПД11В1 вв длЕ^дндрии.1 прикмшдго 

иоулшднд И ПОВЕЛ^НШД ΙΕΓΟ. ИХЖЕ про- 

24 ТИВНИЦИ »ΐχκ Mh4’TArt’HHKhl И ΜΑΗΙΐχΕΚ 

ндрицдк»тв. И СИИ ЖЕ npOTHBLHHKkl свок 
Тл4н’НОСЛ0уЖИТЕЛЕ2 И хр(и)стослс>хжц- 

27 ТЕЛЕ3 (!) НДрИЦДКЈТК.

4 х рдн ец ј е] хрднЕтн с е и грешка писара М, у гр. φυλάττοντες 14 кр(к)стЕТк «] н кр(к)спт|» α 
М, у гр. βαπτίζουσιν I 5 ни слоужвм нема гр. I 5-6 приношЕНии. προσκοµιδήν I 6-7 шк цмним. 
κοινονίαν I 9 того] н ег о  С, у гр. αΰτης I 10 .Т. нема Μ I И оулжанитЕ. Ίουλιανισταϊ 11 τ Ιλο  
х(ри)с(то)во Р С М и гр. τό σώµα του χ< ριστο>ϋ 112 ογεο] бмти ογκο Μ, у τρ. µέν 14 ,д. нема 
Μ I Дроу^ии иоулшанитЕ,' Ετεροι ίουλιανισταϊ I 15-16 т-кло х(ри)с(то)во Ρ С Μ ιι rp. τύ σώµα 
του χ<ριστο>ϋ 119 длдкдрндс кискдго Ρ С Μ. άλικαρνασέως 123 ιιο βε λΪη ιε  (једн.) Μ и гр. τό δόγµα 
1 Β. напред стр. 381, нап. 4.
2 Под тљенослужитељима подразумевају се они који е.гуже. односно обожавају трулежност.
3 Ум. хр(н)стослоужнтЕЛЕ, треба ктнстослоужнтелЕ (κτιστολάτρας). тј. они који служе 
творевини. Иста грешка је и у Р С М.
4 Ум. по οχττΛΒοχ, треба по скстдвоу (καθ' ύπόστασιν) како је у Р С М.

,Е. СЕВИрШДНЕ. ИЖЕ СОуТВ Μ ΗερΛΊζΟγЛ\НИ-
ЦИ. ИЖЕ гл(дгол)к>тв в(ог)оу словоу ογ-

30 БО ВСД В’кдкти. СБ1ЕДИНШЕЛ\Оу ЖЕ СЕ с 

HHA\h 110 ΟψΕΤΑΒΟγ4 ЧЛОВ^ЧВХТВ« Л\НОГД 

НЕВ-кд-ктИ. иж е w t (l ) СВ01ЕГ0 п о вел^н и г д

правилу. него на празник Светог Бо- 
гојављења, односно Светог просве- 
ћења црпе воду и. ову чувајући. у њој 
се крштавају. Они ни службу ни при- 
ношења не творе. него имајући сачу- 
вано причешће из древних година. на 
празник Пасхе мали део од rora 
узимају.

3. Јулијанити, односно Гајанити, ко- 
ји говоре да је тело Христово. дакле, 
саздано, а нетрулежно од тог самог 
пречистог зачећа.
4. Други Јулијанити, који су Гајанити 
што говоре да је тело Христово не 
само нетрулежно од самог зачећа, 
него је и несаздано. Обоје се пак на- 
зваше - Јулијанити од Јулијана Ала- 
карнасејског. који је прихватио њи- 
хово учење. А зову се Гајанити од 
Гајана који им је био папа у Алексан- 
дрији , који је прихватио Јулијана и 
учења његова. Њих противници њи- 
ховп називају Маштарима и Манихе- 
јима. А ови, пак. своје противнике 
назпвају Тљенослужитељима  и Хри- 
стослужитељима  (!).

1

2
3

5. Севиријани. који су и Неразумни- 
ци; који говоре да Бог Реч све зна. а 
сјединивши се с нама по уставу (!)  
човечаства (тј. људске природе) 
много шта не зна: који се због свог 
учења назваше, од противника сво-

4

383



нсрд^лхнии НАрЕКОШЕ c e. w t (b) про- 

ТИВНККВ ΕΒΟΙίχ'.

3 .е. Αρογχιιιι сЕвиригднЕ иж е и ко н до - 
ВДВДИ1ДНЕ ндрицдк>тћ СЕ. Гл(дГ0л)к>ЦЈЕИ 

кдиного в(ог)д ЧИСЛОМВ. II НЕ НЕПр-ћлгк-

6 Η'ΗΜΜΒ рдвкнкстволхк. ТОГОЖЕ и>т(0ЦД 

и с(к|)нд и д(оу)хд с (ве)т (а)г о г л(дг о - 

л)к>ТВ ИЖЕ КОНДОВАВДИ1ДНЕ НДрЕКОШЕ СЕ

9 Wt (b) противникв ΕΒΟΚχκ. ПОНЕЖЕ ВБ 

костднтнни грдд^ нд г л(аг о л)е- 

л\-кл\к кондовдвдоу илгћти ИМВ СБО~

12 рИЦЈЕ. II тоу СББИрДТИ СЕ СТДр-ћиШИНДМБ 
ιιχκ. сии оуво γλ (αγο λ)ε λ\η ι ко н до вабди- 

г дн е . ii ндрнцд|£л\и11 нЕрд^оул\нiiци. првв^-

15 № ОуБО НДрИЦАХ«Х CE -e-EWAOCHIAHE ПрИ“ 

ΙΕΛ\ΛΙ0ψΕ -е-ЕШДОСШД БМВШАГО HAlb пдпоу 
BL ДЛЕ^ДНДрИИ.1 ПрОКЛЕТИ ЖЕ ББ1ШЕ Wt (b)

1 Β. напред стр. 381, нап. 6.
2 Β. напред стр. 381, нап. 5.

18 НЕГО. НЕрА^О^ЛХћНИЦИ О\'ЕО 2ЈД ΠΟΒΕΛ^ΗΙΙΙΕ 

НЕВ-кд-кнИГА. КОНД0ВАВДИ1АНЕ ЖЕ П0НЕЖЕ 
НЕПрНКТН ИЛ\Б ИЖЕ W ε (βε )Ή|| Тро(и)цИ

21 СЛОВД И2;ЛОЖЕНДГО w t (k ) НЕГО. ткмЖЕ 

К ΤΟΛ\0γ деШДОСЖАНЕ НЕ НАрИЦА10Т‘ СЕ 
Wt (l ) ПрОТИВНИКБ ЦсВОИХк. ПОНЕЖЕ НЕ 

24 ПрИИЛ\ЛК>Т’ К ΤΟΛ\0γ <0<ШДОСИМ ГДКОЖЕ 
РЕч(е)||0 бмс (т0. Hb WBH О\[БО w t (b) 

ПОВЕЛ^НИМ НЕрд^ОуЛХНИЦИ НДрЕКОШЕ СЕ 

27 СИ1 ЖЕ WT<b) AVECTA КОНДОВДВДИГДНЕ.

CbrAACOVflOTb ЖЕ СЕ. ДрО^ГБ Kb ДроуГО^ 
WBOII (!) W СЛОВ^ ИЖЕ W w (t 01JH И Cblll^ 

30 H W C^BE^T-fcAXh д(ар)ск. ИДИНО nOBEAi- 

НИИ ΗΛ\θγψΕ. pA^hllbCTBOyiOT1 ЖЕ W ПО" 
BEA-kllHH НЕБкдк|1И1Д. ПрИ1ЕЛ\Л10Тк ЖЕ 

33 WEOH СЕВИрА1 2 БК1ВШАГО Bb ΑΙΙΤΗΜχΗΗ

јих, Неразумни.

б.Други Севиријани, који се називају 
Кондовавдијани; који говорс да јс 
Бог бројно један, и по једнакости не 
непромењив. Говоре да су исти Отац 
и Син и Дух Свети. Од противника 
својих назваше се Кондовавдијани 
зато што у Константинграду, на ме- 
сту званом Кондовавду, имају збо- 
риште и ту се сабирају са својим ста- 
решинама. Ови, дакле, звани Кондо- 
вавдијани, названи и Неразумници, 
најпре се називаху - Теодосијани, 
прихвативши Теодосија који им је 
био папа у Александрији1, а од њега 
проклети бише - Неразумници, да- 
кле, за учење незнања; Кондовавди- 
јани пак зато што нису прихватили 
од њега изложену реч о Светој Тро- 
јици. Стога се више од својих против- 
ника не називају - Теодосијани, зато 
што не прихватају више Теодосија, 
како је речено, него се једни, дакле, 
по учењу назваше Неразумници, а 
ови по месту - Кондовавдијани. Са- 
гласни су пак једни с другима у речи 
о Оцу и Сину и о Светом Духу, има- 
јући једно учење. а разликују се у 
учењу о незнању. Обоји пак прихва- 
тају Севира2, који је у Антиохији

3 .s. нема Μ I Дроу-^ии сЕвиритнЕ, "Ετεροι σεβηρίται I 3-4 контовдвдитнЕ, κοντοβαβδίται I 5-6 
ιιε HEiip-kAi-kn uMAih] HE НЕпр-кимнилм» M; y rp. ούχϊ τη άπαραλλάκτω I 6 то г о ж е ] то г о ж де Ρ Μ I 
7 с (ве)т (а)г о д(оу)хд инв. Ρ I 11 кондовдвдоу, κοντόβάβδου I 14 нЕрд^оумници, άγνωηται I 17 
бвшј еЈ БК1ВШЕ Ρ129 w bo h(!)] w bo m Ρ С, овоуи Μ; у гр. έκάτεροι 131-32 w  п о вел^н ии НЕВ^д^нит, 
εις τό περί της άγνοιας δόγµα
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1£1|(и)с(ко)пА. ТОГО рАДИ И CEBHpHIAHE 

идрекошЕ се.

3 Инии сЕвиримнЕ. иж е соутв и ❖еш- 

ДОСИИНЕ. И ПАВЛИ1АНИТЕ. прИ)ЕЛ\ЛК)1|1Е И 
СЕВИрД И -OEWAOCHia пр4жде рЕЧЕНД1Д, и

6 С НИМА ПАВЛА HOpEKAOMb' ЧрВНАГО. ИЖЕ 

Bb ПОВЕД-ћнИИ ογκο w м(тв)ци и с(м>- 

flt И W ε (βε)Ήλ \Κ д(оу)сћ ΕΚΓΛΑΕΟγίΟΤΕ

9 CE С КОНДОЕДВДИ1Д1Њ1. рД’4ВНКСТВОуК>ТЕ 

ЖЕ CE С НИМИ. ПОНЕЖЕ ТИИ OlfBO ПрИ~ 
1ЕЛЧЛ1ОТВ ❖EWAOClim И ПАВЛА IAKO №п(и)-

12 с(ко)пд. КОНДОВДЕДИ1АНЕ ЖЕ ШБ0К> Шт(0"

ΜΕψΟγΤΒ.

.ii. ИНИН СЕВИри||ДНЕ ИЖЕ COlfTb И ❖Е- 
15 w ao c h iah e. и дн г (е)ло вци . и ддл\ига-

ННТЕ. ΠρίΙΙΕΛΧΛΙΟψΗ и сЕвирл и -е-Ешдосигд 

П0Л\ЕНОВЕНДГО. И ДАЛМНАНА С НИЛ\Д. ИЖЕ 
18 гл(дгол)к>тк. ино ογεο вити w (t e)iia .

и ино c (m)n a И UNO ОуТ-кшИТЕЛГД д(о\(·)- 

с (ве)т (д)г О. NE BbITH ЖЕ сил\‘ колхоу- 

21 ждо сдлхомоу в(ог)оу 1£ст(в)стволи».

iib илгкти υΐ’ΒκψΑ в(ог)д. сир^чк в(о)- 

ж (е)с тво соуцжстввно. И ТОГО ηρΐ4Ε- 

24 ψΑΙΟψΕΛΛ’ СЕ ΙΙΕρΑ^Α^Λ’ΗΟ BbITH β(ο γ)ο \(

КО1ЕЛ\ОуЖДО. HApHlJAK>Tb ЖЕ Ц|(т0ЦА 

оуво и с(м)нд и с (ве)т (а)г о а(с%)\А

27 CbCTABbl. WBbipArO ЖЕ H\b в(ог)д coyipb- 

ство и KCT(b)cTBO. ан г (е)ло вци ж е  

НАрЕКОШЕ CE WT(b) FipOTHEHbl^b CBOHXb.

30 rt\iiCTA рдди ИЖЕ Bb АЛЕ^АНДрИИ НДрН- 

UAIOTb СЕ АНг (е)лИ\У Bb НЕЛХЖЕ CbH'“ 

ΛΜίψΕ ΜΛΥΟγψΕ CTApi.HlUHNbl HXb CbBH" 

33 pAIOTb CE. HApHUAlOTb ЖЕ HXb ПрОТНВ" 

постао епископ. ради чега се и наз- 
ваше - Севиријани.
Т.Други Севиријани. који су и Теодо- 
сијани и Павлијанити: који су при- 
хватили и Ссвира и Теодосија, раније 
по.мснуте. с њима и Павла порекмм1 
Цриог, који се у учењу. дакле. о Оцу 
и Сину и о Свето.м Духу саглашавају 
с Кондовавдијанима. а разликују се с 
њим зато што ти. дакле. прихватају 
Теодосија и Павла као епископе. а 
Кондовавдијани обојицу одбацују.

1 В. нанред стр. 381, нап. 8.

8. Други Севиријани. који су и Теодо- 
сијани и Ангеловци и Дамјанити; ко- 
ји прихватају поменуте - Севира и 
Теодосија. с њима и Дамјана; који го- 
воре, дакле. да је Отац друго. и Син 
друго и Утешитељ Дух Свети друто. 
Овн понаособ неће бити сам Бог по 
природи. него ће имати заједничког 
Бога. односно суштаствено божаство 
и, учествујући у томе (тј. божаству). 
свако ће (понаособ) нераздељно би- 
ти Бог. Назнвају пак Оца. дакле. и Cu-
na и Светога Духа - састави. А за- 
једничко њиховог бога је суштаство и 
природа. Назваше се пак Анге- 
ловцима од противника својих ради 
места које се у Александрији назива 
Ангелио. у којем имају збориште (и) 
старешине њихове се (тамо) сабирају. 
А противннци њихови их називају

3 .т,. нема Μ I Инии СЕВнрнмнЕ, " Αλλοι σεβηρίται I 6 чркндго. του µελανού I 9 с коднокдвдиинн 
(!) С I 10 c e нема Μ I 11-12 кп(и)с(ко)пд (једн.). у гр. επισκόπους (мн.) I 14 .Γι. нема М ! Инни 
СЕвиршднЕ, "Αλλοι σεβηρίται I 16 и1 нема М и гп. 117 πο λ ιε ηο βε η αγο  (једн.), πο λ ιε ηο βε ιιλ η  (µ η .) Р С 
М и гр. - τούς µνηµονευύέντας I 22-23 б(о )ж (к )с т в«1· С I 23 соуцктвкно. ένύπαρκτον I 25 
кол\оуждо Р I 27 скстдвм. υποστάσεις I 27-28 соуцктво. ούσία I 28 кст(к)стко. φύσιν 29 
npoTHBHiiKb С I 30-31 ум. мн. ндрнцдк>тк «, треба једн. ндрнцдктв сс како је у Р М и гр. - 
καλουµένου I 31 дн г (е)лн 1М. άγγελίου I 31-32 свн мшрЕ. συνακτήριον 32 стдр-кишннм. οί τά 
πρώτα

385



НИЦН Ιΐχκ. CABEAMIAHbl κογπιιο и ср*к-  

ДНИКК1 СИН ЖЕ II ДДЛАН1ДНИТЕ НЛ\ЕНО\'К'ТК 
3 СЕ. wr(b) дами г дна ип(н)с(ко)пд ιιχκ.

сии прввкк ιιριιΚΛ\Αχογ ПОЛ\е | I ΝΟΒΕΗΛΓΟ 

ПАВЛА ΙΑΚΟ 1£п(н)с(ко)|1Д. ПОСЛ-ћжДЕ ЖЕ 

6 СЕГО \ит(в)врвгош£. ПОНЕЖЕ ПрИШББЦЈИ

CE КК ε (βε )τ ΪΙΙ И сворц-кн II Ап(о)с(то)~ 

rt(0cuin Цр(в)к(в)вИ. И ПрШЕТБ с (ве)-

9 TblH ХАЛКШДОНКСККШ CBOpb. ΑψΕ И 
Шт (б)н«ДК ΠΑΚΚΙ WT(0CTO\fnH с (ве)т 11И£ 

CEOpHMIE II Дп(о)с(то)лБСКВ11Е Цр(в)к(в)- 

12 ВЕ. >1 Кит(в)врВЖЕ СЕ с (ве)т (д)г 0 χΑΛΚΚΙ-

ДОНВСКДГО СБОрА.

.·». Λρογ^ΗΙΙ СЕВЕрИГАНЕ. сиир^чв ❖£- 

15 и’ДОСИ1ДНЕ Η ПЕТрИГАНЕ. Г1рИ1€Л\ЛК>1|1Е И
ПОСЛ-ћдНГАГО ПЕТра 1ДКО 1Еп(и)с(ко)пД.

ИЖЕ ПрНКЛ\ЛК>ТБ ·0·ΕΐνΑΟ£Ι1ΙΛ И СЕВИрД. И 

18 П£трд И ДДЛ\ИГДНД ΝΕ ПрШ£Л\ЛК>ТН. НИ

ПДВЛД ЖЕ. ПОВИННИ ЖЕ COlfTb ПОВЕ~ 
л4нИ1О Ιλ'ΒΟΜχΒ. ΙΚΠΟΒ^ΑΑΙΟΤΒ БО в(ог)д 

21 ПО ИСТИН^ И СО\(ЦЉСТВО И JECTbCTEO 

кокждо w c o bh o . и>(тв)цд ρεκογ и c(bi)~ 

НА II с (ве)т (а)г О Α(θγ)χΑ ТрИИ CbCTABbI 

24 И Три ЛИЦД ΗΕΠΟΒ^ΑΛΙΟψε. и кшиждо
CbCTABb в(ог)д вв ј ти п о истин-к И (Ογ- 

цљство и кст(в)ство. w (t 01JA и (bina 

27 и с (ее)т (д)г о Α(ογ)χΑ гл(дго)лк>ТЕ НЕ

ЧИСЛОМБ Hb HEnpirtvkHHbIMb соуџв- 
ствомв и х 'ж е дн г (е)ло еци и п двли- 

30 1д|нИТЕ ТрИИБОЖНБПЕ HMEtIOVIOTb. И ТИИ 

пдкм wn-kxb уивогдд ογεο с двели г днш  

МВОГДД ЖЕ ср-кдникм.

Савелијанима, ујсдно и Средницима. 
Ови се пак и Дамјанити именују, од 
Дамјапа, њиховог епископа. Ови пр- 
во прихватаху поменутог Павла као 
епископа, а затим га одбацише зато 
што се приопштио Светој и саборној 
и апостолској цркви и прихватио 
Свети халкидонски сабор, мада је 
опет сасвим одступио од Свете сабо- 
рне и апостолске цркве, и одрече се 
Светог халкидонског сабора.

9. Други Северијани, односно Теодо- 
сијани и Петријани, који су п после- 
дњег Петра прихватили као еписко- 
па; који прихватају Теодосија и Севи- 
ра и Петра, а Дамјана не прихватају. 
ни Павла. Криви су пак (у) догми 
обојих. Исповедају Бога по истини - 
и суштаство и природа, свако осо- 
бно. Оца, кажем, и Сина и Светога 
Духа - три састава и три лица испо- 
ведају; и сваки састав је Бог по исти- 
ни - и суштаство и природа. Оца, Cu-
na и Светога Духа казују не бројем. 
него непромењивим суштаством. 
Њих Ангеловци и Павлијанити нази- 
вају Трибошцима, а ови опет оне (на- 
зивају) некад, дакле, Савелијанима, а 
некад - Средницима.

1 САК£ли1ани. σαβελλιανίτας I 1-2 ср^дники. τετραδίτας I 4 πρΪΜΛχκγ Μ I 6-7 пришвци c e Ρ I 11 
и нема Р; гр. има - και I 9 хдл,кидоннскк1их(в) (!) Μ I 14 . нема Μ I Дрм[^ии сЕВЕршанЕ, 'Αλ-
λοι σεβηρίται I 15 иЕтришне. πετρίται I 21 по истин-к и соуџство и k c t l c t bo , κατα άλήύειαν 
και ουσίαν καί φύσιν I 23-27 трии свстдвм... Α(ογ)χΑ нема Μ I 23 скстдвм, υποστάσεις I 29 
Ηχ'/κε] и х ‘ж е ι< С130 триивожнмк, τριύεϊτάς 131 υυιιΗιχκ] ιυΒίχΒ Ρ Μ; у гр. έκείνους I ср-ћдники. 
τετραδίτας
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Ј. Инии c ebh ph iaiie . иж е соутк ❖eu /до - 

CHIAIIE И КОНОНОБЦИ ΙΐρΐΙΙΕΜΛΙΟψΕ и 4-е\М- 
3 ДОСИ1А И СЕВИрА И Ск 11ИЛАД КОНОНД 1Еп(и)~ 

с(ко)|1А. ИЖЕ И ТИИ HCHOBiAAIOTk б(о )г А 

БМТИ 110 HCTHIlt [и]1 CMfiphCTBO II КСт(к)- 

6 ство ко1£ждо. ш(т в)ца г л(аг о л)к > и  

c(bl)llA И с (ве)т (а)г О д(оу)хд. ТрИИ ChC” 

ТАвм ο^ΒΕ^τογιο τρο(ιι)ηογ и трии ЛИЦА 

9 ii ΐΕίµε ж е и трии ιιΊικ αια чи с ло ллк соу-

1 [ιι] додато према rp. - και.

ЦЖСТВА И IECT(b)cTBA pABIIA HEIipk- 

λ γΙιιγη α пов(о)ж(к)ствох гл(дгол)кчрЕ.

12 1ЕДНН0 ЖЕ CO\fL|JbCTBO рЕКШЕ 1ЕСт(к)сТВО.

И 1ЕДИНО в(о)ж(в)ство рЕКШЕ в(ог)д.

ε (βε )τ Ο\(·|Ο И 1£днносоуцљнеук> тро(н)- 

15 ЦО\[ HCnOB-fcAAIOTL·. NE ЧИСЛОЛХБ Hb НЕ"
ΠρΪΛ\ίΐΐΉΑΓΟ Б(о)ж(к)ствд ТОЖДк"

CTBOAIb. трии ЖЕ б(о )г В1 или трии б(о )- 

18 ж(к)ствд ГЛа(г ОЛа)т И кМт(к)рИЦАК>Тк СЕ.

СИИ ЖЕ СЕВИрА И -О-ЕУУДОСИГА πρΐ1Ι€Λ\ΛΚ>ψ- 
ЕИ. НИ ДАЛМИАНА НИ ПАВЛА НИ ПОСЛ-к" 

21 ДНГАГО ЖЕ ПЕТрА НЕ ПрИКМЛЈОТк. НАрИ"
ЦА1ОТк И αΐχΒ ИЖЕ соутк ДАЛЛИ1АНОВИ| | 

И ПАВЛОВИ. триивогм. И ТИ ЖЕ WH^Xb 

24 UMEIIOyiOTb ШВОГДА OlfBO CABEAHIAHbl II

Л\0НДАНИТк1. II llABAHIAHbl И φΟΤΙΠΑΗΒΙ.

И HOHTHIAHbl. И АрТЕЛ\ОНИ1АНк1. кМВОГДА 
27 ЖЕ Ср-кдНИКВ! CHIE IIApillJAlOTK. рдСТО"

lETb ЖЕ СЕ кмт(к) ПЕТрА ПОСЛ^ДНГАГО II 

шт(к) ωγψιιχΒ с нимк п о н еж е т н и  

30 OlfBO ЦЈт(к)рИЦАК»ЏЕ СЕ ТрИИ в(о)гк1

ГЛа(г ОЛа)т И рЕКШЕ ТрИН б(о)ж(к)сТВА 

ш(т0цд и c(k i)h a н с (ве)т (а)г о д(оу)- 

33 χΑ. кУт(к)рИЦА1ОТк CE II ИЖЕ ГЛа(г ОЛа)т Н 

10. ДруГи Севиријини. који су Теодо- 
сијани н Кононовци: који прихватају 
и Теодосија и Севира, с њима и Ко- 
иона епископа. И ти исповедају да је 
Бог по истини [и]1 суштаство и при- 
рода понаособ. Кажем: Оца и Сина и 
Свстога Духа - три састава. Свету 
Тројицу. и трн лица. а још и три. по 
броју, суштаства и природе непроме- 
њиво равне божаству. говоре. Једно 
пак суштаство. односно природа. н 
једно божаство. односно Бог. Испо- 
ведају Свету и јединосуштну Тројицу 
не броје.м него једнакошћу (једин- 
ством) непро.мењивог божаства. Од- 
рнчу се говорити: три бога или три 
божаства. Ови пак. прихвативши Се- 
вира и Теодосија. нс прихватају ни 
Дамјана ни Павла ни последњег Пе- 
тра, те и ове назнвају да су Дамјано- 
ви и Павлови Трибоги. А ти оне на- 
зивају - једном. дакле, Савелијанима 
ii Монданитима и Павлијанима и Фо- 
тијанима и Ноитнјанима и Артемо- 
нијанима, а једном - Средницима ове 
називају. На одстојању су пак од Пе- 
тра последњег и од оних којн су с 
њим, зато што се ти, дакле, одричу 
говорптн: три бога. односно три бо- 
жаства - Отац и Син и Свети Дух: 
одричу се говорити и то: три по броју

1 .Ϊ. нсма Μ I Инии севирнмнЕ, "Αλλοι σεβηρίται I 2 ко н о кец н  Μ. κονωνίται. у Palm. 205 κοινω- 
νϊται (!) 13 κ ο ιιο ηα . κόνωνα I 6 γλαγο λ» (през.); y rp. λίγων (парт.) 17-8 с кс тдк к ј ] стдвн (!) Р: у гр. 
υποστάσεις I 15 испов"кддк>цЈе С I 16-17 тожднстколи» нема гр. I твгождмтвом Р 
тождкствол\... трни нема Μ I 23 трииБогш. τριΟεϊτάς I 24 сдвблшани. σαβελλιανούς 25 
мо ндан н ти . µοντανιστάς I л\ондднитм] мдркишннти Р Μ I 25 пдвлиини. παυλιανιστάς 
фотннишиЈ Р С М и гр. - φωτινιανούς I 26 ноитшдни, νοητιανούς I дрт£л\ошиднм. άρτεµυ- 
νιαστάς I 27 cp-fcдникм. τετραδίτας
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три ЧИСЛОЛ\к CttfiphCTBA. pEKUlE ИСт(к)- 

СТВА нкк.МЛ рДВНЛ НЕ11р'кл\'кн'11Д. СИИ ЖЕ

3 кж е о \-бо г л(дг о лд)ти три β(ο )γκ ι рЕКШЕ 

трни к(о)ж(к)сТВА и’т(в)рнцдк»тк СЕ. 

трни же чнслолм» со^фвствд рекше

6 КС’г(к)сТКД Н’ккД1Л рдвнд HCriOBi.AAIOTB. 

СНИ и>т(в) ΚΟΝΟΜΑ рЕК8 ПрВВ^ЈЕ прц- 

ΚΛΜ11Ε СП1КАНН1А WT<li) ИШДНА АЛЕ§АН"

9 дрвскдго ГрДЛ\ДТ1КД пореклоли? тро\'до- 

Л1ов'цд. иж е нд ieah h h w t (k ) н ег о спи- 

САНД1А. и ск инклм<  кго списднии. то-*

12 ГОЖДЕ сдл\ого грдл\дтикд ПОСЛ^ЖЕ 
и’т(в)вр’ГОШЕ II СПИСАНША ΙΕΓΟ. ИБО 

Пр-кжДЕ|рЕч(Е)нМ ГрДЛ\ДТИКК IIWANb. ВК

15 ΚΊΙΙΙΓΑχΚ НЖЕ НД IEAHHH И ВБ (ин)и^К ΙΕΓΟ 
СПНСДНИНХК ПрИВЕДЕ Гл(дГОл)е . Т-клЕСД 

ΜΟγΒΒΕΤΕΒΗΛΙΛ CHIA ВСД II ВНд(и)лМ1А. по

18 Т-клЕСИ ЖЕ II 110 В11Д0\(·2 WT<h) НЕСОуЦЈИ- 

Ιΐχκ ВК БК1ТН1Е Пр-квЕДЕНД Wt (k ) б(о )г Д.

ТЛ-км’НА ЖЕ CHIA ББ1ТИ И рДСТЛ^ТИ ИМк

21 по т-клЕси ii wspA^oif. и вв αιχκ лтксто 

ДрО\ТД1Д Т”клЕСД ΛΟγΜΚΙΝΛ αιχκ види- 

Λ\κΐχκ НЕТЛ-кн МД и в-кчид w t (k ) б(о г)д

24 сБД-клдЈотв с е . скончлнии г л(дг о л)е ви - 

ДНЛ\АГО мирд сир^чв ПрНкхОЖДЕНШЕ и 

мовдго л\ирд бшти к . ввс кр(б)с (е)н ин ик >

27 (!) ЖЕ Л\рВТВМХћ ΠΟΒΕΛ-kBAIETL· ББ1ТИ 

CAOBECIIhlXk д(о\')иљ Кк Т^кЛЕСИ НЕ ТЛ^" 

ΐΓΐιογ с бкдинен ии НЕрА'4др-кшил\о. КО-

30 НОНВ ЖЕ II СОуфИИ С НИЛЛК 1АК0ЖЕ pi" 

χΟΛΧΒ. IlpbBiilE ПрИ1ЕЛ\ШЕ СПИСДНИ1Д Вк 

ПИХ‘ЖЕ CHIA ПОВЕЛ^. И САМОГО τρθγ,\θ~

33 ЛКЈБ ЦА HWAHA ЖИВА ЖЕ И ПО СКОНЧАНИИ

суштаства односно неких природа 
непромењиво равних. Ови сс пак од- 
рнчу тога - говорити: три бога. одно- 
сно три божаства, а нсповедају три 
по броју суштаства, односно нскс 
природе равне. Ови од Конона, ка- 
жем, прво добнше списе Јоваиа Але- 
ксандријског Граматика, пореклом' 
Трудољупца, што је против Јелина 
написао, и с другим његовим списи- 
ма. Касније истог тог самог Грамати- 
ка одбацише, и списе његове, јер на- 
пред речени Граматик Јован у књи- 
гама против Јелина, и у другим њего- 
вим списима наведе, говорећи: „Сва 
су ова чувствена и видљнва тела, по 
материји и по врсти2, из непостоје- 
ћих у биће од Бога произведена; ова 
ће постати трулежна и распасти се, 
по материји и врсти, а на место њих 
ће се друга, лепша од ових видљивих, 
нетрулежна и вечна од Бога створи- 
ти“. Говораше да свршетак видљивог 
света, односно пролазак и настанак 
новог света, васкрсење мртвих одре- 
ђује да нетрулежно буде, нераздре- 
шиво сједињење словесних душа са 
тслом. Конон, пак, и они који су с 
њим, како рекосмо, најпре примише 
списе у којима ово учаше и сам Тру- 
дољубац Јован, за живота пак и по 
скончању, поштујући писано и непи-

6 н-ккон Р I 8 w t (k )] н w t (k ) Μ I 9 грддитики орт.-јсз. црта Μ I 11-16 то г о ж де... σιιΚΑίιιιιιχίι 
нема Patm. 205 I 12 п о с л^ж е] п о с л4ж де Р С Μ I 15 (ин)иихћ конј. према Р С М и гр. - άλλοις I 
17-18 но т-ћлеси. κατά τε ύλην I 18 по κιίΑογ, κατά είδος I 19 пр-ћвЕДЕнд] привЕДЕНд Μ: у гр. 
παραχϋήναι I 21 t Iaec ii] телкс н ж е P C Μ 1 24 свд-клд1отв с е] ΟιΑ^βαιο τ κ c e C I 26 
BKCKp(k)c(E)nniinio грешка писара, треба b iiCk p(b)c (e)h h >o  као у P C Μ I 27 повЕл-квдктв, ορίζεται I 
29 н£рд'4др-ки|нл\о] НЕрдздр-ћшкно C 1 32 повЕЛ-k. έδογµάτισε I 32-33 троудол>ОБ'цд, φιλόπονον 

’ В. напред стр. 381, наи. 8.
■ Иза речи по вндл; у гр. следи έκαστου.
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писдникмћ и πί'ζΐί писанша оуБл(д)- 

ЖА101|1Е KOHbMHEIE с ал\о г о того и списд- 
НИ1Д ΙΕΓΟ Шт(к)врв| |гОШЕ. СЛОВЕСД ПИ“ 

CAIIHIEMb №ζΛΟζΚ*11ΙΕ  Bb НИ\Н ЖЕ Гл(аГО~ 

A^IOTb. 1ДКО Т^ЛЕСД ЧОуЕКСТККНДΙΑ СИ1Д 

И ВНДНЛ\А1А. 110 ΒΕψΒΟΤΒΟγ OlfEO NE 
TA'klOTb. flpiiEhIBAIOTb CHIA ВИДИЛЛА И 

присно ИЕТл+ј ЕМА. ПО WBpA'40\' TbKMO 

pACTA-klOTL. И IIAKbl BbWEpA^HTH СЕ Т0“ 
лхоуждЕ ВЕцљствоу· γλ (αγο λ)ιο τ β . ЛОУ'·- 

ЧЕШИИ WEpA^b ΠρΐΙΙΕΛ\ΛΙΟψθγ НЕТЛ^" 
llbllb. EbITHIE OlfEO ВИДИЛ\ДГО Л\ИрД Гл(Д" 

Г0л)|0ТВ. 110 ВЕЦЉСТВОу ЖЕ Н 110 WEpA- 

’<ογ. рдстл-кншЕ ж е ег о сир-кчв ιιρ4χο- 

ЖДЕНИ1Е. ПО 1ЕДИН0Л\0у ТЕКМО WEpA^Olf 
ИБО ΒΕψΕΕΤΒΟγ 1ДК0ЖЕ ρΊίχΟΛΧΒ ПрНСНО 

npiiEbIBATH HCROB^AAIOTh томоуждЕ. 
вбс кр(б)с (е)н и 1Е ж е Λχρκτκκιιιχκ ιιο βε λΈ- 

BAlOTb EbITH Т-ћлЕСИ CEAlOy Kb СЛОВЕСН^И 
д(оу)ши. Β’ΤΟρΟΙΕ СМЕДИНЕНИИ НЕрА^" 

др1шнл\о.

AL Инии CEBHpHIAHE рЕК ШЕ -О^ШДОСИМНЕ. 

ИЖЕ COlfTb Η ΤρογΑΟΛΙΟΕΗΗΙ. ИЖЕ ПрШЕ~ 
Л\Л10ЦЈЕ севирд И -ΟΈΚνΑΟΕΙΠΑ 1Еп(и)с(ко)“ 

ПА. ПрИ1ЕЛ\Л10ТБ Bb 0\f4HTEAbCTB0 Тро\'~ 
AOAIolE UA HWAHA Ii СЕГО СПИСДНИ1Д. по- 

сл-кдоукнре lEAVOlf НЕ т вклх о вб с ло ве- 

cixb ИЖЕ W Тро(и)ци. И Bb T-kxh ИЖЕ 

COlfTb W кончин-к видимдго лхирд. II w 

EblTIIU ВИДИЛ\АГО ЖЕ Λ\φΑ И χΟΤΕψΛΓΟ 
EbITH И W BbCKp(b)c£Hllll ΛψΒΤΒΝΙΐχΒ. 

СИИ ЖЕ НН ДАЛМПДНА ΗΙΙ НАВЛА НИ Π0~ 
СЛ-кдНГДГО ΙΙΕΤρΑ NE IipilKAXAlOTb. lipbB-fclE 

cano (учење). Касније. њега самог и 
тај њсгов спис одбацише. Речи изло- 
жише списима. у којима пак говоре 
да ова тсла. чувствена и видљива по 
природи, дакле. не труле: ова остају 
видљива и увск нетрулежна: по при- 
роди. дакле. не труле: по изглсду сс 
са.мо распадају и опет се изображава- 
ју исто.м материјом. говоре, примају- 
ћи бољи изглед - нетрулежан. Ства- 
рање, дакле, видљивш свста казују 
по твари (матсрији) пак и по изгледу: 
његово труљење. односно пролазак. 
само у једном виду исповедају. јер 
твар (материја). како рекосмо. увек 
остаје иста. Васкрсење пак мртвих 
уче да ће бити. овога тела ка слове- 
сној души. друго сједињење. нераз- 
дрешиво.

11. Други Севиријани. односно Теодо- 
сијани који су и Трудољупци који. при- 
мивши Севира и Теодосија епнскопа. 
примају у учитељство Трудољупца 
Јована и његове списе. следећи њему 
не само у речима које су о Тројици; у 
њима (тј. речнма су) и оне које су о кон- 
чини (свршетку) вндљивог света. и о 
стварању пак видљивог света. н онога 
који he настати. и о васкрсењу мртвих. 
Ови пак ни Дамјана ни Павла ни 
последњег Петра не прихватају. А

1 бес  Μ I 1-2 оуБл(д)ждк>фЕ. µακαρίζοντες I 3-4 писдннклиЈ сн пнсднпмк М ! 5 сим] н сии Р. 
cum и С М; у гр. ταϋτα πάντα 16 по ВЕЦЉсткоу. κατά τε ύλην 16-7 η ε τ λΙκ'τ η : y rp. οΰ φθείρεται 
άλλα 18 no wspA^ov. κατάτόεΐδος 19 рАСтлкитк] ραε τ λΙβαιο τ κ  ΡС Μ 10-12 ллрчвшии... лтрд 
не.ма Μ I 12 бмтик Ј бмтн  С; у гр. γένεσιν I 17 пр^вшдктк Р испов кдАтн Р то л\о \-ж де . την 
αυτήν I 17-19 толкуждЕ вити нема Ρ I 18 ΒΈεκρ(κ)τΕΗΪιο Μ I 22 .a i. нема М Иннн ссвириинЕ. 
Άλλοι σεβηρίται I o -ew ao c iiiah e. Οεοδοσιανο'ι I 23 троудол1ОБНн1. φιλοπονιακοι ι 32-33 
п о с л^дшаг о ] п о с л^дшаг о ж е Μ I 33 ιιε ] ii Μ: y rp. ούτε
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ЖЕ ПрИКМЛК»ЦЈЕ КОНОНД ПОСЛ-кжде 1ЕГ0 
ΐντ(0ΒρΜ’<Μ11Ε. П0НЕЖЕ ТК и.'т(к)л\ЕЦЈЕТВ 

HWAHA Тр0\ј"Д0Л10Б’ЦД II СЕГО СБПИСДШНА. 
ii вк ΕΛΟκεοΙιχκ ογβο иж е ш тро(и)ци. 

СВЛДГА10ТБ CE СВ КОН0110ВВЦВ1. II ТрНН" 
вожнии ндрицдкЈтк СЕ. II сни. w t (k ) 

ДНг (е)л0ВВЦБ II ПДВЛИ1АН11ТК. И Л\ЕН 01'10- 

ТВ ЖЕ Н ТНИ wifk^h ШВ0ГДА 0\(БО с две- 

ΛΙ1ΙΑΗΜ игвогдд ЖЕ ср^диикш. вк сло- 

ВЕСИ ЖЕ ИЖЕ W СК0НЧДНИИ ВИДИМАГО 
лхирд.1 ПрОТИВЕТВ СЕ ИЛ\В. КОНОН0ВЦЕМВ 

ρΕΚΟγ. ΕΗχΚ ЖЕ К0Н0Н0ВЦН Тр0ХД0Л10- 
БНВНЕ гл(дг0л)|0 НДрИЦАКПЖ СДД0\(КЕ1Е2 И 

СИМ0НН1АНВ1. 11 ΜΛΗΝΒΙ. И 0\,'ЛЕНТИ1ЛНВ1. и 
Л\д| Ip KHWHHThl. Η ΛλΑΗΗχΕΙΕ. II ТИ1 ПДКБ1 

Тр0уДОЛ10БННН. T-kAUi ЖЕ Ι1ΜΕΗΚΙ «рЕСК- 

KblrtUi И №ЛИНВСКВ1Л\И КОНОН0В‘ЦЕ ндри- 
ЦД10ТБ. ΚΑΙ1ΗΒΙ СИК. И ΛλΑΗΗχ^ΙΕ. И СИ" 

ΛλΟΗΠΑΗΚΙ. И 0уДЛЕНТИ1ДНБ1. И МДрКВГ 

ШНИТМ. 11 №рЛ\0ГЕНИ1ДНК1 НАрИЦДКЧрЕ. И 

ТрОХД0Л10БНИИ О\'Б0 ИМЕНА СИ1Д. КОН0- 
Н0ВЦЕЛХК НАНОСЕТВ. Гл(дГОл)|0ЦЈЕ ИЛХВ 

П0д(о )бН0 КСТВСТВО ЧОуВБСТВБНДГ0 СЕГ0 

Л\нрд БЕСКОНБЧНО. К0Н0Н0ВЦИ ЖЕ СИЛХИ 

llAUHhl Тр0ХД0Л10БНБП£ НАрИЦА10ТВ. ПО~ 
НЕЖЕ НЕ ГЛа(г ОЛа)т И ИЛ\В Τ^ΛΕΟ0Λ\Β 

ВВСКр(б)с (е)нИ1Д. К’ СИЛ\ ЖЕ WE0IE и 

Тр0ХДОЛК>Б'ЦИ И КОНОНОВДЈИ МирИГЕНИ- 
1ДНШ ΑρογΓΒ Др8ГА ΗΛ\ΕΗ0γΐ0ΤΒ WBp-kTh- 
ШЕ БО Тр©ХДОЛ10БНИИ ШрИГЕНА Гл(дГ0~ 
ΛΙθ)ψΑ 1АК0 ТО ВЕЦЖСТВ0 ВВ ΒθγΑ©γψΗΗ 

В^ккк ВВШБрд^ИТВ СЕ. И Т0ГО рдд| симв 

Т-клЕСЕМВ Ε0γΑΕΤΒ BhCKp(b)cEHHK. НАрЕ" 

прио примивши Конона, каснијс га 
одбацише зато што тај одбацује Јо- 
вана Трудољупца и овога списе. И у 
рсчима, дакле, којс су о Свстој Тро- 
јици, слажу се с Кононовцима и нази- 
вају се Трибожни и они од Ангелова- 
ца и Павлијанита. а ти пак опе нази- 
вају - једном Савелијанима, а јсдном 
Средницима. У речима пак које су о 
скончању (свршетку) видљивог све- 
та1 противе им се, хоћу да кажем - 
Кононовцима. А ове Кононовци, ка- 
жем - Трудољубне називају Садуке- 
јима2 и Симонијанима н Јелинима и 
Маркионитима и Манихејима. И тн 
опет, Трудољубни, истим пак јерети- 
чким и јелинским именима назпвају 
Кононовце - да су ови Јелини и Ма- 
нихеји и Симонијани и Уалентинија- 
ни и Маркионити и Јермогенијани и 
Трудољубни; надевају, дакле. ова 
имена Кононовцима, говорећи им 
слично - да је материја овог чувстве- 
ног света бесконачна. Кононовци 
пак овим именима називају Трудољу- 
бне зато што не говоре о васкрсењу 
тела. А уз то обоје - и Трудољубни и 
Кононовци једни друге називају Ори- 
генијанима, јер Трудољубни, нашав- 
ши да Ориген говори да ће се матери- 
ја у будућем веку преобразити и ради 
тога ће овим телима бити васкрсење, 
назваше Кононовце Оригенијанима.

1 кононА. κόνωνα I 3 т ј кх до ли с цд iw ah a ин в . С I 5 кононоввцм] коновци Р; у гр. κονωνίταις I 
5-6 трииБожнии, τριΟεϊται I 6 w t (b)] и М; у гр. υπό I 7 днг^ловкцв, άγγελιτών I пдвлшднитк. 
παυλιανιστών. παβλ ηβλ η ιαη η τ κ (!) Ρ I 10 иж е нема Ρ Μ; иж е] и С I 13 с ддо \{кек , σαδδουκαίους 
Patm. 205 I 14 симонишнм нема Palm. 205 I 17 кононовци Ρ I 18 ΜΑΗΗχΕΗ Μ I 19 о^АЛЕНТИНшани Р 
Μ, ούαλεντινιανούς I 20 κρΛχοΓΕκιιίΑίιυ. έρµογενιαστάς I 23 к с тес т во , την ϋλην 123-24 ллирд cero 
инв. Μ I 26 телес елм . Ρ Μ I 27 w bo h  Ρ C I и  нема С Μ I 32-33 БО\|-ДЕТк симв телкс емв ин в . Р

Ича речи мирд. у гр. следи: και νεκρών άναστάσεως.
2 Иза речи с ддо г кек , у гр. следи: και ούαλεντινιανούς.



КОШЕ КОНОИОВЦЕ ЦфИГЕНИ1ДНМ. ПДКБ1 ЖЕ 
коноповци швр^тошЕ шригЕпд гл(дго- 

3 л)|О1|ЈД И1гк|лМ» Т'клЕСЕАМ» BbCKp(b)cnoy-

ТИ. HECbCTAEbllb ВО Л\ОуЖВ. НДрИЦД" 

10Tb TpOlfAOAIOIIlIbllE шрнгЕниииш. прикм- 
6 лк>т11 ж е трмрдолк)Б11И1 кп(и)с(ко)пд

iHiKoieiO wpiim1 (!) имеиемв . и с ло вес д 

ИЖЕ шт(в) ΙΙΕΓΟ 1ЦЛОЖЕНД1Д.

1 Ум. wpnia (!). исправно јс шрипнд како је у Р С и гр. ώρίγιον.
2 В. напред стр. 381. нап. 8.

9 ,В1. Инии СЕВИрИГДНЕ ИЖЕ CO\'Tb ·Ο·Ε\ν~ 

ДОСШДНЕ 11 HHWBIITE. ИЖЕ СЕВИра II -O-EW- 
ДОСИ1А ПрИ1ЕЛ\Л1ОЦЈЕ. lipillEAXAlOTb и стк- 

12 фднд лк^дршд. 1ЕЛ\О\(ЖЕ ПОрЕКЛО1 2 НИШ“

EHtlb. си о\жо Bb словЕск^в w w (t b)h h  

и c(ui)nii и w с(вЕ)т'кл\11 Α(ογ)ε4 cbr- 

15 AdCOlflOTb С КОНДОЕДБДИ1Д1Њ1. II Cb НЕра-
^OlfAUIIIKbl W CrtOBEckxb ЖЕ ИЖЕ W CTpO"
IEIIIIH рдг4погл(дгол)к>тв. NE TbKA\O Cb 

18 CIIAUI Nb II Cb HIlirtMI вскл\и E CII БО
Abo io 1ЕСт(в)ствоу 1ЕЖЕ w х(рн)с(то)Б'к

ТДШЊСТВ-к ПО СК1ЕДИНЕНИИ NHKblAV ЖЕ 

21 CAOEOA\b NE χΟΤΕΤΗ ρΕψΗ. рД^ЛИЧШЕ
ΟγΒΟ 1ЕСт(0СТВОЛ\Д ИСПОЕ’кда1ОТЕ no

СМЕДИПЕНИИ. СИИ ЖЕ ДВО1О lECTbCTBOy ПО 
24 СМЕДИНЕНИИ и.'т(к)рИЦД1ОЦЈЕ СЕ ГЛа(г О~

ла)ти. НИ ра^ЛИЧШО ЖЕ 1ЕСТВСТВОЛ\Л 110

СК1ЕДИНЕНИИ IjliAOY 11 BbITH НЕ χθΤ-kTb 

27 рЕЦЈИ.

ΚογΠΝΟ lEpECHli .04. KbllE ογεο COlfTb 

paCKOAbl >1 KOAIIKbl. ЧТО ЖЕ COlfTb Cl1Xb 
30 ИМЕНД II ЧТО КО1Е1ЕЖДО рдсколи ιιο κ ε λ Ίϊ.-

1II1IE. HapnUAtOLynXb CE раС0ХЖДД10ЦЈИ- 
HXb. пр'кжд£ pE4ENblA\ll EbKpAT^t CKA~ 

33 ^OMb ИЖЕ Kb^HEA\b Apill£BblA\b II ТОГО

A Кононовци опет. нашавши код 
Оригена да говори да ћс друга теда 
васкрснути, јер је превртљив муж. 
Трудољубии називају Оригснијани- 
ма. Трудољубни пак прихватају не- 
ког епископа по и.мену Орија (!) и 
речи које су од њега пздожене.

12. ДруГи Севиријани. који су Теодо- 
сијани и Ниовити: који Севира и Тео- 
досија прихватају. и Стефана Мудра- 
ца којемје порекло- Ниовин. Ови сс. 
дакпе. у речима о Оцу и Сину и о 
Светом Духу сагдашавају са Кондо- 
вавдијани.ма и са Неразу.мницима. а у 
речима о устројству се разиаазс. не 
само са овима. него и са свима дру- 
гима. јер сви о двема природама које 
су у Христовом тајинству по сје- 
дињењу. ниједном речју неће (ишта) 
рећи. Разлпчитост природа. дакле. 
исповедају по сједнњењу. Ови пак о 
двема природама по сједињењу од- 
бијаху да говоре. нити xohe да кажу 
да he разлика природа по сједињењу 
бити целовита.

Укупно јересн 71. Који су. дакле. ра- 
сколи и колики? Шта су њихова нмена 
и шта је учење сваког раскола? Они 
који се називају Расудницима, о н>и- 
ма раније реченим укратко казасмо; 
који довијањима Аријевим и њего-

2 ШБр^ткшЕ I’ С Μ. εΰρόντες I 7 wpnia] wpiinua Р С М и гр. - ώρίγιον ΐ 9 .κι. нема М Иннн 
CEBiipiiiAHE. Άλλοι οεβηρίται I 9-10 о *шдо с н 1Ане . ι)εοδοσιανοϊ ! 10 ιιΊ нннн С: у гр. και 12 
л\о\'дрицд. σοφιστήν I 12-13 h iiw bh h k , νιύβην I 14 w нема Ρ i 15 кондокдвдшдни. κοντυβαβδίταις 
15-16 ιίΕρΛ^ογΛυιιιΚΜ. άγνωίταις I 16 нж е нема С I 16-17 строкннн. οικονοµίας 19 кж е ] иже Р С 
Μ I 20 тдиннстк-к. µυστηρίου I 28 .од.] с едмн дес етк и кдн д С Μ I кднд] кдиид М 30 и нема 
Р; гр. има - και I 33 к к^н емк . επιτηδεύµατα
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ОуЧЕННКЕ ПОрЕКНОКДКШЕ. ПОДОБНО т11Л\В 

fibiih µρ(κ)κοΒ»κιχκ притворк с ебе ιιχ- 

3 ВрКГОШЕ. И ТИИ БО ТЛХАЛХИ ΚΜζΗΗ ПОКА-
ΙζΑΙΙΙΕ. ΙΙ'^ρΗΙΙΟγΤΗ WT^b) цр(в)к(в)вЕ т в - 

ЦЈЕЦЈЕ СЕ. с (ве)т В1И ECEAEHbCKblH CBOpb 

6 НЖЕ Kb НИКЕИ.1 11 СИИ ЖЕ ТАКОЖДЕ. Л\НО~

* В. Пс 139 (140), 3. ** В. Пс 63 (64). 3-8.
2-3 ЈЦЕрнгошЕ. у гр. έποίησαν I ΚΕχιιιι. µηχανής 14 »χριιικγτιι] Ηχιιογριιτιι Ρ С Μ: у гр. εξωθείσαι I 5-6 
нж е ε κ ΗΗΚΕΗ скворк une. Ρ C I 10 ιλ κ ο /Κε ] мж е Ρ C Μ; у гр. όπερ 112 положи. επέστη V 720. περιέστη- 
σεν Patm. 205 I 13 »ц тн две цр(е)к (о )ве н н в . Ρ 116 стр-кл1дти] СЕСтр-клмти Ρ М; у гр. κατατοξεΰσαι I вк 
ΤΑΜΗΕΙΗχι», έν άποκρύφοις I 19 к. αύτοΰς 120 иче^о ше] ii н че^о ше Р С, и и с че^о ше М; у гр. έξέλειπον I 
и с п и тан им , έξερευνήσεις 122 ^цву CI 26 б(о г)е нема М; гр. има - ι><εό>ς 127 ιιο βε λ4ιιιικ λ \ε , δογµάτων I 
29-30 ум. HCTHH HbiH... в(о)жик. у гр. της άληΟείας και της έκκλησίας του ύεοΰ I 31-32 вк х длчшдо - 
Η0 (!). Eb хдл квдон! Ρ C Μ I 33 .т.ж.] трин cbTb и wcMbin нд дес ете Ρ I и нема Ρ М: гр. има - και 
1 В. напред стр. 379, нап. 4.
2 В. напред стр. 379. нап. 2.
·’ ,Мн. ΒίΐχΕ цр(в)ковв односи се на црквене области Једне, свете. саборне и апостолске Цркве.

ГОШБрА^НВИЕ ХИТрФСТИ И CAOBECNAIA БО~ 
рЕНША СКЧИНИШЕ. И^рИНОуТИ WT<b) 

9 Цр(к)к(в)Е χΟΤΕψΕ с (ве)тМИ BCEAEHKCKblH

ХДЛКК1ДОНКСКК1 СБОрћ.2 Hb ГАКОЖЕ НА 

с (ве)тми 1£ w (t k )u e с в^ц ј аше . н а κιιχκ 

12 ПОЛОЖИ б(о )ж (0СТВВИЕ1И CO\fAh BhHb

ΒΕ'Κχΐι цр(н)к(о)вк3 1ЦВГНАВВ. nOWCTpil- 

ШЕ БО ПО ΠΜΕΑΗΟΛΧΟγ K^blKb СВОИ ГАКО 

15 ^AMlHHb. НАПрЕГОШЕ AO^Kb СВОИ ЕЕЦЉ
Γορ κογογ I CTp-krtIATH Bb ΤΑΙΙΗΒΙΙΐχΚ NE” 

порочндго ОуТВрћДИШЕ СЕБ^ СЛОВО Л8" 

18 КАЕНО. ПОБ-кдАШЕ CKpbITH сћт! р^ШЕ 

КТО ΟγξρΗΤΚ №. НСПМТАШЕ БЕ^АКОНШЕ 

ИЧЕ^ОШЕ ИСПМТАКЈЦЈЕИ ИСПШТАНИШ. Nb 
21 ПО б(о )ж (к )с ТВВНОЛ\0Х с ло вес и стр-клм

ЛХЛАД^НКЦК БК1ШЕ ћЦВМ Ηχΐ\. И Μ!ζΝΕΛ\Ο- 

ГОШЕ Bb ΙΗΐχΚ ЈЕ^ШЦИ Ηχΐι. рдЗД-ћлИШЕ СЕ 

24 И НЕ OVAMIAHLIJE СЕ. Bb^BECEAH ЖЕ СЕ 
б(о )ж ша цр(в)кв1 c (be)t l ih x L· мт (е)ц к  

AXbCTb ЕИД-ћвШИ. И Bb^HECE СЕ б(о г )в  

27 ИСТИННМИ Up(b)KOBI1blMb BOBEA^MHlEMb

OγTBpbЖДEHOΛ^b EblELUblHA\b. Б^ЖИМЕ 

ΟγΕΟ СЛОВЕСНАГО БОрЕНИГД ΒρΑΠι ИСТИ~ 
30 HHblH Цр(0к(0ВЕ б(о )ж И1Е. ШБЛОБИ^А"

Κ>ψε с (ве)тШИ BCEAEHbCKblll ИЖЕ Bb χΑΛ’- 

КМДОНО (!) CEOpb. 1ДКОЖЕ И Bb НИКЕИ 
33 .Т.Т. C^BE^TblHXb WT<b)ub. И ИЖЕ Eb 

вих ученика поревновавши, слично 
тима ван ограда црквених себе извр- 
гоше, јер и ти безброј лукавстава по- 
казаше. Журсћи се да из Цркве изба- 
це Свети васељенски сабор у Нике- 
ји1, и ови пак, такође, многообразне 
обмане и спорења сачинише, хотећи 
да из Цркве избаце Свети васељен- 
ски халкидонски сабор2. Алп како су 
се против Светих отаца уротили, на 
њих паде божаствени суд. изгнавши 
(их) ван свих цркава3, јер наоштри- 
ше, према написаном, свој језик као 
змијин*;  напрегоше лук свој - горку 
ствар, да у потајним списима стреља- 
ју НепорочноГ', утврдише себи лу- 
каву реч; причаху да сакрију замку, 
рекавши - ко he их видети**;  испита- 
ше безакоње; ишчезоше испитујући 
испитивања. Али по божаственој ре- 
чи, стреле деце посташе ране њихове 
и изнемогоше међу њима језици њи- 
хови; разделише се и не измирише 
се. Развесели се пак Црква Божја, 
видећи освету Светих отаца, и узвиси 
се истинити Бог црквеним учењем 
које је било утврђено. Бежимо, да- 
кле, од спорења непријатеља истини- 
те Цркве Божје, ижљубивши Свети 
васељенски сабор у Халкидону, као и 
у Никеји 318 Светих отаца, и у Кон-
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КОСТАНТИНИ грлд41 .pii.1 И ИЖЕ КК ИфЕск2 

fipbBOIE «»ΚρΑΚΙΙΙΗχΚ СЕ. ИМОуЖЕ 13'ксТА 
3 стАркишинк. πρ(ϊ )πο α(ο )βµ ιαια w (t k )- 

цд. келес тин к п ап а рили»сши.3 и кгрилк

АЛЕ£А11Др1'СК11Г,|| И ИЖЕ С НИЛ\А. НЖЕ

6 Bb КОСТАНИ (!) грдд-k СКШкДШИИ СЕ.

ИЖЕ вв κ(οΜβΧτ β(0κ4λµ ι н ас л^дии  

при ИО\ЧТИ»И1АН'к η (ϊ )ο(α)ριι5 с (ве)тм и  

9 BCEAEIIbCKblll CEOpb.6 О^ТВркДИВШИ И И%~ 

вкстившш пркждЕ ΙΕΓΟ EblEIBHlE с (ве)- 

TbllE II B(b)cEAEHbCKbIIE CEOpblll CH^b ПО" 

12 ЕЕЛ'кнИ1А. CHIE CAfEO WEAOEbl^AIOqjE. И

O^CTABbl ΙΐχΚ НЕПОДБИЖНМ χρΑΙΙΕψΕ. β+ι"

ЧН1НЕ ΛλΟγΚΕΙ CB'kllb БОуДЕЛКК. ПОЛ«[ЧИЛ\ 
15 ЖЕ GECKOIIbHUbl^b Бл(д)гЕ. А\0л(и)т8АА\Н 

np-kc^BE^TbiiE и np’kcAABHbiiE ел(а)д(м)- 

ЧИЦЕ НАШЕ Б^ОГОрОДН^ЦЕ И Пр(||)сНС· 

18 α(41)βΕΙΙΕ Л\(д)рИ1Е. Н BC-k^b с (бе)тшихб .

И\^ЖЕ Боуди ЕСклХЕ HAAXb ПОЛОуЧИТИ. 
Бл(а)г (о )д(а)т И1О И 4ΛΟβ(^)κΟΛΚ>ΒΙΙ1ΕΛ\Ε 

21 г(оспод)л б(о г )а и с п(а)с а н ашег о  ic(wf- 

сд) х(рнст)д, С НИЛГЖЕ w(Tb)u©Y Cb 

с (бе)т В1Л\В A<Oy)xOA\b СЛАВА II ДpbЖABA И 

24 ll(bl)lllA И пр(и)сно II Bb В-кк1. [ilAXHHb]7.

И ΙΕψε W Xp(li)cTHIAHbCKblHXb ΚΛΕΒΕ" 

TbllllLlkxb. W ИКОНОЖЕГКЧИк^ II гдро- 

27 ΕΤΙΙΚίχΕ AbB’kxb. 1АК0ЖЕ Пр^ЖДЕ ПИСАНО 

lECTb Bb СТО BbTOp-kll ΓΛΑΒΙΕζΙΐΐ.
Хр(н)сТИ1АНКСЦИИ КЛЕВЕТНИЦИ II COVfTb II 

30 Гл(аГОл)|ОТК CE. IAKO Хр(и)сТИИ|нШ WKAE"

БЕТАШЕ СЛО\(ЖЕфЕ1Е 1ЕДННОЛ\О\( б(о г )©Х 

жнвоу [и]8 истшгнолхоу Bb тро(и)ци по- 

33 ΚΛΑΗΙΑΙΕΛλΟΛΛΟγ. Гл(дГОл)к>Ц1Е ΙΑΚΟ ч(к)" 

5 и нема Ρ Μ I 6 костдни (!) грешка писара, треба ко с тан тин н  као у Р C М смпнд(к)ш£И c e М S 
ц(’к)с(л)р||] ц(д)ри Μ110 вившии CI 10-11 c (be)t u ii С ί 11 н кс елен кс кми ccophC 11-12 noBEivkiuiu. 
δόγµατα I 13 оустдвм, τύπους I шподвижно C I 14 к^-детк Μ 19 ιιυκ ικ ε ... п о ал-чити нема ιρ; 2? 
дркжлвА. у Palm. 205 κράτος καί τιµή, a V 720. нема τιµή I 24 вкк ] вђ ки в-кколњ. лм(и)нк Р C М 
26 и] w Μ 126-27 мростнихв λ ε κ  η υκ . θυµολεύντων 128 сто вкторки] .рв. С вктврси Р 31 слоу- 
ж ец ј н к  Р С Μ 132-33 noKrtAiiiAKAvor Ρ М: у гр. ύµνουµένω I 33 г л(аг о л)»ц ј е ; у гр. κατηγυρισαν 
1 В. напред стр. 379. нап. 5. 2 В. напред стр. 379. нап. 6. ’ В. напред стр. 379. нап. 7.
4 В. напред стр. 374. нап. 1. 5 В. напред стр. 373. нап. 3.
6 Реч јс о Петошестом - Трулском сабору. одржаном 691. године у време в-кцашшс цара 
Јустинпјана II (685-695; 705-711). на којем је потврђено предато нам од Алоегоаа и ( нети.х 
отаца православно црквено учење. изложено у правилима која су усвојили и noinp.ni ιιι ранпји 
Васељенски сабори. На том сабору нзложена су 102 правила.
' [Πλµ ιιιε ] додато према Р C М. АС 42. Palm. 205 (у којима (гј. грчкпм) нада.не следи други 
распоред грађе, V 720 - αµήν.
s [ιι] додато према гр. - καί.

стантинграду 150'. и оних који су се у 
Ефссу први пут сабрали. на којсм 
старешине беху прсподобни оци - 
Келестин папа римски и Кирило 
Александријски4. Са њима (тј. сабо- 
рима) и онај што се сабрао у Констан- 
тинграду који је у божаственом на- 
слеђу. при цару Јустинијану'. Свсди и 
васељенски сабор6. утврдивши и по- 
тврдивши одржане пре њега Светс и 
вассљенске саборе - учен»а (догме) 
ових. Те. (тј. Саборе), дакле. ижљуби- 
вши. и установљења њихова непомн- 
чно чувајући. бићемо ван вечне муке. 
а добпћемо бесконачна блага моли- 
твама Пресвете и Преславне Влади- 
чнце наше Богородице и увек Деве 
Марије и свих Светих. од којих ћемо 
сви мп бити добитници благодаћу и 
човекољубљем Господа Бога и Спа- 
са нашега Исуса Христа. са којим (не- 
ка је) Оцу са Светим Духом слава и 
моћ, и сада и увск и у векове. [Амин]

И још о клеветницима п нконоспа- 
љивачима u јаросним лавовима, како 
је напред писано у сто првој Глави.

Клеветници Хришћана и јесу и кажу 
се. јср оклеветаше Хришћане који 
служе једнно.м Богу. жнвом [п]1' и ис- 
тинитом. у Тројицп поклањаје.чим. 
Говоре да частним иконама Господа

’ В. напред стр. 379. нап. 7.
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30

Ст(в)|1К1НЛ\В HKOHAAVK г(оспод)д ΗΑΙΙΙΕΓΟ 

1С<©уед) х(рнст)д И Пр'кч(н)сТВПЕ вл(д)- 

д(м)чНЦЕ НАШЕК с (ве)т М1£ в(оГОрОДи)цЕ 

н ((Βε)τκιχκ ан г (е)лк н Bci^h с(ве)тмхв 

ΙΕΓΟ. ПОСЛОуЖИШЕ ΙΑΚΟ б(о Го )л\В 1АКОЖЕ 

КЛННИ. ИКОНОЖЕГВЧШЕ ЖЕ. 1ДКО с (ве)~ 

ТК1ИЛ\К CHA\b II 4<h)cT(b)nblA\b HKOHAAAb 

ВСАКОГО EE4bCTbHOIE |ЦВ0ЛЕНН№ ΠΟΚΑ'ξΑ- 
ΙΟψΕ ΕΚρογΗ1ΑΚ>ψΕ CHIE ШГНЕВИ Пр^ДД- 

ΙΑχογ. ТАКОЖДЕ Η ΕΟγψΙΙΙΕ ΗΑ ΕΤ^ΙΙΑχΒ. 

WBBI ΟγΕΟ СБТрБГДШЕ WBbI ЖЕ KAAKOA\b 

И ЧрКНИЛОМк ζΑΜΑζΑΙΠΕ. lApOCThNHH ЖЕ 
AbBOBE. IAKO Вр*кл\Е  ВЛАСТИ ПрИЈЕЛХША. 

КрЕСК ЈАрОСТИК» ВВКирОуЖИВШЕ. CHIE при- 

ΙΕΛΙΛΙΟψΗΙΐχΒ II α’ΕΛΟΒΗΙζΑΙΟψΗΗχΒ тол\- 

ЛЕНИН Η ΜΟγΚΑΜΗ БЕЧИСЛВНО Λ\θγ4ΗΗΙΕ. 
WEA4E Wt (k ) НАЧЕЛНИКД ИрЕСИ ИЛЛЕ ПрИ" 

КШЕ.1

Ο ΛλΕΛ’χΕΙΕΕΛΕΚΗΙΑΗ'ΙΐχΕ. Η O-EW,\OCH!A“ 

ΙΐΙχΕ. II Α·Ο·ΗΗΒΓΛΗ^χΚ. рЕК‘ШЕ ΙΙΕΠρΗ" 

ΚΟΕΙΙΟΒΕΗΉΚΙΗχΕ.2

■ Д. СЗт(к) ЧЕТМрК ^bAb. Bb КДИНОСВ" 

НЉДШИИ СЕ СИН креск II CbCTABH СЕ. ИЖЕ 

ОуБО СЕК> ИрЕСНК» ШДрВЖИМИ CBOIE ПАЧЕ 
BC^Xb ИН-kxb »EpETHKb HAvklOTb ΠΟΒΕΛ-k- 

НИК. НЖЕ Bb E^^I^CTKbN-kMb ПИСД- 

НИН ΠΟΜΗΗΑΙΕΛΧΑΓΟ АЛЕЛ^МСЕДЕКА. НЕ 
Члов(-к)кд EbITH Гл(дГ0л)|ОТВ Hb H-k- 

κογίο EBITH ΟΛΟγ ΒΕΛΗ 10. Bb БЕ^ВИЛЛЕН1- 
HbIXb Πρ^ΕΒΙΒΑΙΟψΟγ Λ\^ΕΤ^χΒ. Η EOAb" 

ΐυογ х(ри)с(т)д εογψογ. ΑψΕ EO НЕ БИ 

pilHE x(pn^c(T)b BbTOpArO AvkCTA HAvkAb. 

нашега Исуса Христа и Пречисте 
Владичице наше Свете Богородице 
и Светих анђела и свих Светих Њего- 
вих послужиће као боговима онако 
као Јелини. Спаљивачи пак икона, 
који (према) овим светим и частним 
иконама показујући вољу сваког беш- 
чашћа; ломећи ове - предаваху огњу. 
Такође и оне које су на зидовима - 
једне, дакле, изгребаше, а једне кре- 
чом и црнилом замазаше. Јаросни 
лавови, пак, како време власти при- 
мише, јерес јарошћу наоружаше. 
Ове који њих (тј. иконе) прихватају и 
љубе, суровостима и мукама неизме- 
рно мучише. Име, међутим, од наче- 
лника јереси примише1.

О Мелхиседекијанима и Теодосијани- 
ма и АтинГанима, односно Неприко- 
сновенима2.
1. Од четирију зала, која су се у једно 
сабрала, састави се ова јерес. Овом 
јересју, дакле, држећи своје изнад 
свих других јеретика, пмају учење 
помињаног у Божаственом писму 
Мелхиседека; говоре да неће бити да 
је човек, него ће бити да је нека ве- 
лика сила која пребива у безименим 
местима и која је већа од Христа. Јер, 
уколико не би, рекоше, Христос 
имао друго место, не би се говорило: 

3 c (k e)t k ik  нема Р I 4 и1 нема V 720 I κοΐχκ нема V 720 I 5 послохжише, έλάτρευσαν I 7 сил\к нема 
С I 8 всдко Р С. в сдкок Μ I be^bmc t h o  Μ I 9 сик нема V 720 I 10 нд ст-кндхв, έν τοΐς τοίχοις I 13 
прикмшЕ Р С Μ I 19 и] w Μ I 20 и] w Μ I 22 ,д. нема Μ I С0т(в)] w Р Μ I 24 с ек>] сик> Р I 26 
G(o)ac(h)cTBhiii1iHXb Р Μ I 29 вити нема С М
1 Надаље у V 720 сдеди други распоред грађе.
2 За тексг под овим заглављем нпсам нашао гр. изворник - ни у рукописним кодексима које 
користим за ово издање ни у штампаиим издањима (ЈВС, Migne Р G) на која упућује С Т (стр. 
92). И раније сам указивао за које одсљке нисам нашао гр. изворнике (в. 1. део, стр. 37, нап. 1; 
овде стр. 266, нап. 4). То не мора да значи да су ти гр. изворни текстови нестали. Неко he их, 
можда. пронаћи. Али уколико се не пронађу, васпостављени могу бити помоћу постојећих 
српсл. прсвода.
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ne γλ α(γο λ α)λ β би се nicp-kn no того чи- 

ιιογ.
,Β. Οηχ’/ΚΕ χογΛΉ^ΗΙΙΙΗΗ. б(о г )д η  

w (t e)ij a г (о с п о д)а ндшег о 1с(оусд) χ(ρη- 

С'г)д МЕЛ’ХЕ1СЕДЕКА БЛЕДОСЛОВЕфЕ БЕ1ТИ И 

СЕГО рАДИ НАрИЦАТИ СЕ №Λ\Ο\' ptlUE. ΒΕ’-ζΕ 

Ку(те)цД И Б£г4 ЛЛДТЕрЕ И НЕрОДОСЛОВНОу. 

,Г. CE ЖЕ ОуБО CBOIE ИСТЕ КрЕТИКОМЕ 

СИЛ\В СЛДГД1ОЦЈЕ CE СЕ СВОИМИ МНЕТЕ СЕ 

COyEOTOVf ΕΛΙΟΑΟγψΕ.

.Д. ПОГАНЕСКЕНЕ ЖЕ 1ДКО ПО ЕСЕЛЛОу СО\[~ 
1|ЈЕ ЧЕСТИ. ТОГО рДДИ WBpt^AHUhl И Kp(h)- 

11ЈЕПИ1Л Β'Ιϋ’ΛΙΟΤΕ. ВЛЕШЕЕНИ1ЕЛ\Е ЖЕ И 
ВрДЖДПШЕМВ рДд(о)\(К>ТЕ СЕ. И WEAIA- 

НИМ и ЦЈСТрДВЛЕНПД и чдрод^гднигд тво- 
рЕтв. инд|га ж е иж е и h(e)b(e)c h eimh  

T'krt£Cbl. Αψε БО ηΐκτο w t (e) npirth- 

СТИВШИХВ СЕ ВЕСТр^БО^ЈЕТЕ ПОСП^Ш" 

III1KA Wt (e) ίίηχκ НАНЕНДВИСТЕНИКД η4~ 

ΚΟΙΕΓΟ. Bb ПОЛЕНОЦЈИ НА ИСНО И НЕПО- 
KpbBEHO WT(b)xOAETb лгћсто. и под(о)- 

ΕΕψΕ СЕ ογεο Wt (0 КАИНЕ БАСНОТВОрИ“ 

MblMb Bb -0-ЕТДЛИИ 4ApOA'ktAHin£A\b. AO\[- 

tioy Bb привид-книи TBOpETb. A\b4‘TAHHH 

N^KblMK ШБА1ДНИИ ПОНО^ЖДДК>фЕ. И H£ 

χοτεψογ сходити шт(к) н (е)б(е)с е . KE 

2ЈЕА\(е)лИ. HA ВОДЕ1 ПДЧЕ HCT04Hbll£. Oif" 

В'кд'кти ЖЕ WT<b) HEK НО^ЖДЕК» BbnpA- 

LHAlEwk СОуЦЈИ 1ДЖЕ χΟΤΕΤΕ ПрНКЛК*ЧИТИ  

CE. ИЛИ W ЧЛОв('к)ц'к H^KOIEME. дв-кмд 

ЖЕ С н (е)бЕС£ ^В^ЦДДЛЛД ИЛЛАЖЕ XOTETb 

ИЛЛЕНИ СТВОрШЕ. ^ЛОч(е)с ТЕНО ΗξΕ И 

ВЕПрОСИВШАГО. И ΗΑ НЕГОЖЕ КСТЕ ПрО"

,Јереј по реду после тога" (тј. после 
Мелхиседека).
2. Најхулнији пак од ових, за бога и 
оца Господа нашега Исуса Христа ма- 
штају Мелхиседека, те се ради rora, 
рекоше, он (тј. Мелхиседек) назива: 
без оца и без матере и неродослован. 
3. Ово је, даклс. својствено тим јерс- 
тицима - слажу се са својима да се 
сматрају да држе суботу.
4. Пошто су пак по свему од поган- 
ског дела, ради тога избегавају обре- 
зање и крштење. а радују се опсена- 
рењу и острављењу и творе чароб- 
њаштва: друга пак (чаробњаштва) и 
небесним телима (творе). јер ако не- 
ко од обманутих устреба сарадника. 
од њих неког ненависника. у поноћ 
одлазе на јасно и непокривено место 
те уподобљавајући се. дакле. басно- 
творећем од стране Јелина чаробња- 
штву у Тесалији. у привиђењу творе 
Месец уображењима неким, бајањи- 
ма изнуђујући. иако неће сићи с неба 
ка земљи. На води. више изворској, 
(врачају) да од ње. усиљено упитане. 
сазнају оно што ће се догодити; или о 
неком човеку. А двема звездама с 
неба, којима хоће и.мена да створе, 
злочасно (на) њих (тј. звезде) и онога 
који пита - на онога чија је молба -

3 ,в. нема Μ I 8 .г. нема Μ I 9 с лдг аг о ц ј е с е] с лаг ак >ц ј £ же « Р С Μ 110 бл1о д£ц ј £ Μ 11 .д. нема 
Μ I 14 врджЕНИКМН Р Μ I 15 и.'т(в)рдвлкнии Р С Μ I 16 и нема С I 17 ηΙκ τ ο ] wt грешка писара 
Р 119 н ан ендвн с тен н ка] н ен ас тен н ка грешка писара Р120 ποΛογχοψΗ С acui Μ I 21 и’т(в)\однтв 

Р I 33 и нема Р С М
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IIJEHHK. r.kchl Η'ΙϊΚΚΙΕ ζζΛΟΤΒΟρΗΚΗΕ πριι- 
'^blBAIOTb. Wt (0 ΗΐχΒ ЖЕ NpbBblU. COpb.

3 ИС\АНК. II Αρ'χε ндрицдктк  СЕ. II сил\к 
ШБД1АНИ№Л\К нккмлхк ΙΙΟΒΕΛ^ΒΑΙΟΤΕ. ство- 

рити кднмоу ^вк^доу п о деи г н кЦти с е

*

6 НА ДрО\ТО\('К>. II ©угдсити CB^Tb 1Е1€. 
ΛΟγΚΑΒΚΙΛΜ» ΟγΕΟ Α(ογ)χοΛ\Ε c e творнти 

Л\НЕЦ1ЕЛ\'СЕ. II прнки A'iiHHia TBOpEljlEAXb

9 кМЧИЛХА. Kb ^дри НСТНННки CA'hllKIHA\K 

ТИ ЖЕ ПрОЧЕК WKAH H-k Β^ρογίΟψΕΙΕ IIA\b 

IlOp-kBAIOTh Bb ПОПЈВ^АЕ. ВСЕ 1ЕЛИКОЖЕ 

12 просишЕ оужЕ в' д-кло и^ити толхоу про- 

СТИрДЈОЏЕ. ДА НЕ MHETb ЖЕ CE IAKO про~ 
СТО CHIA ΤΒΟρΕψε. Hb w t (0 ко н кчн аг о  

15 ИЖЕ Kb β(ο γ)©Υ HpHCBOIEHHIA. Η Wt (0 

T«fA«f ΠρίΗΕΛΧΛΙΟψΕ XBAAETb СЕ. И ПО~ 
д(о )б£ЦЈЕ СЕ Гл(дГОл)|ОфИ1Л\Е НЕ ПрИКАСАИ 

18 CE мнк ЧИСТК БО №CbA\b. HABATHfAHOAXb

ρΕΚΟχ И СО^БОТНИКОЛ\Б ИЖЕ ΠΟΚΑΙΑΗΙΗΕ 
νυτ(κ)Λ\εψογτΕ. Ηε приБлиждкЈци с е ни 

21 кк кол\о\( ж е иж е n e w t (l ) идинов-к-

ρκκίχκ HA\b. НИ СААЛИ ПрИК0СН8ТИ С£ НЕ 

χοτετκ НИКОЛХОуЖЕ Kb NE TAKOBblAAb. и 
24 Αψε ж е что w t (0 потр-квнш^ пршсти 

WT<b) Η^ΚΟΓΟ ИЛИ ВДАТИ комоу BbCX©- 

τετΒ. с ег о ρογκΑΜΑ ιιε приил\лк>тв. ни 
27 AAKJTb. Hb HA ^Ем(0ЛИ npbBklE ПОЛА"

Γα ||£Λ\Ο ΤΑΚΟ Bb^EMAIOTb ИЛИ Bb^ETH 

noBEA-kBAioTb. Αψε ж е н ечто прило^-

30 4HTb СЕ ПО ПриЛОуЧА1О TAKOBO. ДБШЕ HA 

МЧИЦЈЕНШЕ И Bb ΒΑΗ№ TEKOVfTb 1ДКО WC“ 
KBpbHblllE CE И НЕЧИСТИ EblBUUE. HAxklETb

33 ογεο CbCTAEAEHHIE ICpECH ΙίχΕ WT(b) TA~

призивају некс злотворне бесе (тј 
ђаволе), од којих се пак први назива 
ју: Сор, Исхан и Архе, па овима нс- 
ким бајањем заповедају да учине да 
се једна звсзда покрене на другу и 
угаси њену светлост. Сматрају, да- 
кле, да се то твори лукавим духом, 
Творе и привиђења очима попут ис- 
тииског зрака слепима, а тн бедници 
надаље, верујући им, гурају сс у поги- 
бељ. Све колико молише то на дело 
већ изиђе раширено. Да сс пак не би 
сматрало да такве ствари просто 
творе, него крајњим прчближењем 
Богу, те се хвале да отуда примају 
(моћ). Уподобљавају сс и онима који 
говоре: „Не дотичи ме се, јер сам 
чист“, хоћу да речем - Наватијанима 
и Суботницима који одбацују покаја- 
ње, не приближавајући се никоме ко 
није од једноверних њима. Ни сами 
неће да се дотакну иког ко није та- 
кав. И ако пак усхтедну што од по- 
требних (ствари) примити од неког, 
или некоме дати - то рукама не при- 
мају, нити дају, него најпре положе- 
но на земљи - тако узимају или одо- 
бравају да се узме. А ако се тако не- 
што случајно догоди, одмах хитају на 
очишћење у бањи, пошто се осквр- 
нише и посташе нечисти. Постоји, 
дакле, састав њихове јереси од так-

1 -ζΛοτΕορπίΗΚ С17 створитн Р 18 творЕ1|Јил\к С110 ж е] иж е Р Μ I WKdiaiit Μ 112-13 простирдк» 
Р i 23 никомоуже] ни кк кол\о\'ЖЕ Р Μ I 25 w t (h ) н-ккого] н4 wr(b) кого Р С Μ I 27 '^ел\лк > С I 
29-30 прилохчитк c e ц-ћчто инв. Р I 31 н нема С I 31-32 шсквркнив шЕ с е Μ I 33 крЕсв С
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ΚΟΕΒίχΐι. HA\EIIO\(K>Tb ЖЕ се ТркМИ име- 

tlbl. O-EWAOTHiaHE ογπο НАЧЕЛНИКД рДДИ 

3 1бреси ΒχΒ. -ОЕШДОТД ТрДПЕ^ОуНВСКАГО.

•ОЕШДОТВ БО ЕИ’4АН'ТИИСКК1И ОуСЛ\АрК 

СВ1И хитростик». Л\НОГООуЧЕН11 ЖЕ №AHHh~ 
6 CKOAXOlf >1АКА'4АНИК>. Bb ΒρΙίΛΑΕ ГОНЕНИ1Д 

lETb BbIBb Шт(и)врВЖЕ CE х(ри)с(т)д И 

w t (u ) TOrti 4λ ο ε (1)κ α простд того 

9 SbITH ПОВЕЛ^ВДШЕ. ДА НЕ IAKO в(ог)д

WT^b^bpbPb CE riOHOCHMb BblBAIETb. И 

WT(b) СЕГО ПАЕЛА CAAXOCATbCKblB Bllllbl 

12 Bb^bAXb. Bb ПОд(о)вНО^1О №Λ\θγ lEpECb

IIOriAb^e CE. СЕГО ЖЕ о\рсл\дрд -е-ЕМДОТА
ОуЧЕНИЦИ Е'кшЕ. АСКЛИПИ1ДДВ. И (Ермо- 

15 фИЛВ. И ДПОЛОНИДВ. И ❖EWAOTb СрЕВрО" 

продлвцк. ИЖЕ НАЧЕЛ’НИКВ CBOIEIE lEpECH 
ΙΙΑίΙρΕψΗ CE Bb^AIOGHBb. lEpECb CllbO CbC" 

18 ТДВИ. И ПОНЕЖЕ OlfBO СЕГО ΙΙΛλΐχογ СТА~ 

р-кишино^ -O-EWAOTHtaHE ндрицдитв СЕ. 
п о н еж е силоур ιιΐκογκ» в(о)ж(и)ствинм1ч0 

21 И ΙΐρΊίΒΕΛΜΚΟγΚ» МЕЛ^ШСЕДЕКА AUlETb.

A\EA'XblCEAEKbirAHE HA\EN«[K>Tb СЕ И ПОНЕ" 

ЖЕ ПрИКДСДТИ СЕ НИКОЛ\ОуЖЕ НЕ χΟΤΕΤΒ 
24 ΗΙΙ lEAHHOBtpHbIXb. НИ СДА\’кл\В НИ WT(b)

КОГО ЖЕ HEnpilKOCHOBEHHOAXb EbITH.

НЕПрИК0СНОВЕН'НИИ НДрИЦАКТВ СЕ.
27 По д(о )бД1ЕТ11 ογεο WT<b) НЕПрИКОСНО- 

ΒΕΙΙ’ΙΙΒΙΙΐχΒ lEpECHH. НЖЕ CCrtfTb Λ\ΕΛ'χΒΚΕ” 

AEKbllANE И ·ΟΕ\λ’ΑΟΕΙΠΛΙΙΕ. ΙΐρΐΐχΟΑΕψΕΙΕ Kh 
30 с (ве)т 1;и CEopbiiin и дп(о)с(то)лисц-ки 

цр(к)к(и)ви. II χθΤΕΙ|1ΙΙΛ\' CE Kp(b)cTHTH 

пр-кждЕ г лд(г о ла)т н Cliui. 

вих. а именују сс трима и.менима: 
Теодотијани. дакле. ради начелника 
њихове јереси - Теодота Трапезун- 
ског. јср Теодот, будући византијски 
кожар по занату. а многоучен јелин- 
ско.м ученошћу, кад је у време гоњс- 
ња био заробљеи одрече се Христа и 
од тада учаше да је Он прост (оби- 
чан) човек. Да не би бии прекорен. 
одрекавши се Бога. и поневши кри- 
вице и од тог Павла Самосатског, 
склизну у јерес њему сличну. А тог 
кожара Теодота беше ученици: Ас- 
клипијад и Јермофил и Алолонид и 
Теодот сребропродавац који. заволе- 
вши да се начелником своје јереси 
назове, састави ову јерес. И пошто. 
дакле. овога имаху за старешину. на- 
зивају се - Теодотијани: пошто Мел- 
хиседека сматрају за неку божастве- 
ну и превелику силу. именују се - 
Мелхиседекијани: и пошто никог не- 
ће да се дотичу. ни једноверних: не- 
такнути да буду - и међусобно и од 
стране ког другог. називају се - Не- 
прикосновени.
Треба, дакле, од јереси Неприкосно- 
вених, који су Мелхиседекијани и 
Теодосијани, они који приступају 
Светој саборној и апостолској цр- 
кви, и они који xohe ди се крсте, пре- 
тходно овако да Говори:

1 ΗΜΕΗογκΊΈ Р Μ I 8 того нема С I 8-9 вкгги того ннв. Μ I 11 iu bau  С I 14 ^ченикк Р шше  М 
дсклифшадБ Р I 17 крсск] и креск С I 18 нема Μ I 22 н нема С I 23 никомсужЕ] никдином*  
Μ I 24 нн кдинов-кршхк] ιΐΕΚΑίιιιοΒΐριιωιιχκ Р С Μ I 27-28 w t (b) нгпрнккновш ιιωιιχΒ] и 
HEiipiiKOCHOBEHbHuxh Р Μ I нЕприкосновЕН ιικιιχκ. άΰιηάνων (у Бен. штампарска грешка ΛΟιγ- 
γωνάν) I 28 иж е] еж е Μ I нж е соутв. у Бен. ης είσιν άρχιγοϊ I 29 н нема Р I ❖ew aw h iah e грешка 
писара. треба ❖Еи’д(о)тшанЕ као у Р С Μ I 30 СБорвн1н] и скворн ћи М н нема Р 31 н нема М 
χθΤΕψ!ΙΑ\’ c e] χΟΤΕψΕΑΧΒ С£ НА\К Р С М I 32 Пр кжДЕ Р
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ОНСИЦА Wt (0 Л\ЕЛ'Хк1СЕДЕКкПАНк ИЖЕ 

Сфутк -O-EWAOCHIAHE II HEIipHKOCHOBEHHHH. 
Д(к)нкс(к) ΠρίΚΤΟγΠΑΙΟ Kk KpkCTIIIAHk- 

сц-ки в-kpi. ιιιικοκ» ж е рдди н о^ж де . 

ИЛИ Б^Дк!. НЛИ СТрА^А. ИЛИ НАПАСТИ. 

НЛИ НИЦЈЕТк! ИЛН ДЛкГД рАДИ ИЛИ ВИН^ 

НА Л\Е ПОДВИ'фД1ЕЛ\+1 ΙΙΛΙΙ ИНОГО рд|дИ 

Η^ΚΟΚΓΟ νΐ’ΒρΑίζΑ кк’т(к)рЕЧЕНАГО. Nk ΙΑΚΟ 

и’т(к) ВСЕК д(оу)шЕ И Ср(к)д(к)цД б(О" 

г )а ЛКЈБЕЦЈДГО И КГО B^pOVf. ПрОКЛИНАК» 

BC0V Л\ЕЛХк1СЕДЕКкПаНкСК0у1О И ТЕШДО- 
ТШАНкСКО^К» II Гл(аГ0л)ЕА\к1Хк НЕПрИКОС- 

HOBEHHklHXk КрЕСк. И 1ЕрЕСИНДЧЕЛ’НИКк11 

ВСЕ. -О-ЕЦСДОТД ρεκογ оусмдрд. И 1ΕΓ0 

оучЕниккЈ. дсклипигддд. и (Ерллофилд. и 

ДПОЛОНИДД. И ❖ЕкУДОТД ΤρΑΠΕζΟγ НкСКД- 
ГО. ИЖЕ ПДЧЕ НДЧЕЛНИКк Бк1с(тк) КрЕСИ 

CEIE. ПрОКЛИНДК» И ИЖЕ ПО CH^k ОуЧИТЕЛЕ 

НЕПрИКОСНОВЕН’Нк1Хк. КЛИЦИ Вк KOlEMk- 

ждо родоу и до HkiHia бшше . и клици  
ЖЕ д(к)нвс(к) СО^Тк И Бк1ТИ χΟΤΕΤΒ. 

ПрОКЛИНАК» ВСЕ СМк1СЛЕЦ1Е№ И СЛАВЕЦЈЕК. 
И 0γ4ΕψΕΙΕ И Гл(дГФл)к>фЕ1Е. 1ДКО ΜΕΛ’χΕΙ- 

СЕДЕКк НЕ Б-к Члов(-к)кк Нк силд б(о )- 

ЖИ1А ВЕЛИКА1А. Пр1Бк1ВАК>фИ1А Вк БЕ^к~ 

ИМЕН'Нк1Хк AvtcT-kxk И ГАКО БОЛИИ ИСТк 
тк х(ри)с(т)д. и с ег о рдди г л(дг о л)е с е 

х(ри)с(т)к IAKO BTOpklH И хоуждии по 

ТОГО ЧИНОХ с(вЕ)т(иТЕ)лкСТВОу1Е. ПрО~ 

КЛИНАК» Гл(дГОл)к>ЦЈЕ1£. ΙΑΚΟ ΜΕΛ'χΒΚΕ- 

ДЕКк рЕкшЕ ве||ли кд |д с ила в(ог)к и 

а’т(к)цк г(оспод)д НДШЕГО 1с(оусд) Х<ри- 

ст)д ЈЕСТк. И ТОГО рдди НАрИЦА|0Тк СЕ

Ја (рекавши име) од Мелхиседекија 
на, који су Теодосијани и Неприкс 
сновени, приступам хришћанској ве 
ри никакве пак ради нужде или бед> 
„ли страха или напасти или сирома 
штва или због дуга или кривице про 
тив мене подигнуте; или због нско 
другог забрањеног начина, него ка< 
од све душе и срца које љуби Бога i 
веру Његову. Проклињем сву мелхи 
седекијанску и теодотијанску и звани: 
Неприкоснвених јерсс. и свс јереси 
начелнике1: Теодота, кажем, кожар; 
и његове ученике - Асклипијада i 
Јермофила и Аполонида и Теодот; 
Трапезунског, који већма би начел 
ник ове јереси. Проклињем и оне ко 
ји су после ових учитељи Неприко 
сновених; који у било којем роду, i 
до сада, бише; и који су данас, и (ко 
ји) ће хтети да буду. Проклињем свс 
који смишљају и славе и уче п говорс 
да Мелхиседек није био човек негс 
велика сила божја која пребива у бе 
зименим местима, и да је тај већи о/ 
Христа, ради кога се и говори (за^ 
Христа да је други и незнатнији, све 
титељствујући по реду после тога (тј 
Мелхиседека). Проклињем оне κοµ 
говоре да је Мелхиседек наводно ве- 
лика сила - бог и отац Господа наше· 
га Исуса Христа, те се ради тога на- 
зива - без оца и без матере, неродо-

2 ум- <е*шдосимнЕ.  треба ❖ew ao t h iah e као у С и гр. ύεοδοπανών I 3 пристоупаи Μ I 3-^ 
Хр(и)сти1Ан(к/сцки С14 рдди нема Р17 нд а\е подвгцАклгк] нд η ε πο α 'βιγ^ακµ Ι, грешка писарг 
С: у гр. κατ’ έµοΰ κινούµενον I 8 wGpAZA, τρόπον I киткрЕЧЕНдго, άπηγορευµένον I 9 и] и вс ег о  Р 
w t \k ) вскго Μ I 12 и нема С I гл(дгол)ЕЛ\в1Хк нема Бен. I 13 и нема С I 15 дсклипшадд, άσκλη- 
πιάδην I и1 нема СI крмофила. έρµόφιλον 116 дполонидд, άπολλωνίδην I •«■£w a(o )t L· орт.-јез. цртг 
Μ I 16—17 трдпцоункскдго, τόν τραπεζίτην I 18 сек] сик Μ I 22 с лшс леџи к  Р С Μ I 23 οχΜΕίµιικ Р 
С Μ I гл\дг0л)к>фик Р С Μ I 24-25 вели кдм б(о )ж шд ин в . Р I 27 т к  нема С М; у Бен. εκείνος I 2ί 
Хоуждии, υποδεέστερος I по] и no СI 29 Μΐιιιοχ того инв. С I 30 гл(дгол)к>цл1К Р С Μ I 33 ндри- 
цдео т к с е грешка писара, треба ндрицдкт с е као у Р С и гр. καλείται

1 јересиначелник у.м. одомаћеног грецизма - јересијарх.
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шт(в)цд. и ве% матере. нгродосло- 

Bbiib. ΠροκΛίιιίΑίο хрди£1|1£»€ ј дко ик>д1и 

3 соувото^. мко погднмк ж е и wi;pi^- 

ΗΙΙΐε WT(h)rt\El|JO\fqJE Кр(в)1|16НИ>£. Про- 

КЛННА1О ΤΚΟρΕψΕΙί BrtbUJBEIIHm И ЧДрО“ 
6 дкмни1д и w eak ih h ia. и сими вр-кдити 

И ПЛК^ОВДТИ (!) 4Λ0β(4)κ0Λ\Β WGEqjABAIO- 

ψΙΐχΒ СЕ. ΠρΟΚΛΙΙΗΑΙΟ ПрИ'4ћ1ВДК)ЦЈЕ1£ G'kchl 

9 HiiKbllE. Wt (l ) НИХНЖЕ прввии ндри- 

IJAlOTb CE. соро\(. H ΕχΑΙΙΒ. И ΑρχΕ. И СИ" 

Л\Н ΜΗΕψΚχΒ CE AOlfHOy ПрИВЛДЧИТИ К 
12 CEGt. И ΒΒΠρΛΙΙΙΛΙΟψΙΐχΐι IEIE W НИХВЖЕ 

ДЦЈЕ χΟΤΕΤΒ. ПрОКЛИНДК» ΠΟΛΑΓΑΙΟψΙΐχΒ 
г4в1'4ДАЛ\к 4ΛΟβ(Ϊ)4(0ΕΚΑΙΛ имена . и  

15 Л\КЧТДНИ1ЕЛ\К GtcOBbCKblrtAb П0ДВ1ЦДТИ 

CE Hrt\b Αρογ'-ζΈ h a дроугоу дивв ТВОрЕ- 

ψΐΐχκ. И ΤΑΚΟ СЛАВЕЦЈЕК ГДКО ШЈЊСЕГО 
18 ^в-Цдд СЕговоу оугдсии и п о д(о )бд |£тб 

BCAMbCKbl GbITII СЕЛ\©Х «ΙΛ’ΙΙ^ΙΙΙΒΟγ WT" 

1110 (!) И ΚρίπΉίκίΠΟγ. ПрОКЛИНАК». | ИЖЕ 

21 ЛИЦЕЛ\-ћрИ1ЕЛ\К MHCTOTbl ΗΛΟΒ^ΚΟΗΕΗΑΒΙΙ- 

д-кншо ΟγΜΕψΙΐχΚ. И ГН0уША10ЦЈИЛ\’ СЕ 

ЕСДКОГО Члов(-ћ)кд ИЖЕ niCTb HAAb №~ 

24 ДИНОвћрМЈК. и того рдди НИ ПрИБЛИ- 

ЖИТИ СЕ KOMOlf к' тдковомоу. НИ Kb 
СЕБ-к ПрИБЛИЖИТИ СЕ КОЛ\О\' НЕ ДАК)- 

27 ψΙΐχΒ. НИ ДА1АТ11 ЖЕ НИ ΟΙβΙΙΜΑΤΙΙ ρογΚΑ- 
л\д. Αψε ж е бо удетв н^кчто по прилоу- 

ЧД10 ТААКОВО. АБ1ПЕ ΝΑ ШЧИЦЈЕНИК И Bb 

30 ΕΑΗΐε τεκογψΗχκ. IAKO ШСКВрВНЕШЕ СЕ и

НЕЧИСТИ БК1ВШЕ. ΠρΟΚΛΙΙΗΑΙΟ К’ CIIMb II 

всдко ΑρογΓοιε погднкство и ογχιιψρε- 
33 нии. и всдко д^мник НЕприкосновЕН-

слован. Проклињсм оне који као Ју- 
деји држе суботу: као погани и обре- 
зани. одбацујући крштење. Прокли- 
н»ем оне који творс опсенарежа и ча- 
ран.а и бајања. тс ови.м наносе штету 
и(ли) корист људима који се обраћа- 
ју. Проклињем оне који бесе (тј. ђа- 
воле) нскс призивају. од којих се лр- 
ви називају: Сору и Схан и Архе: са 
ови.ма и оне који мисле да Месец при- 
влаче к себи: и оне који га (тј. Месец) 
питају о ономе што би хтсли (да зна- 
ју). Проклињем и оне који звездама 
надевају људска и.мена н бесовским 
(тј. ђаволским) маштањем. покрећу- 
ћи једну против друге. изазивају див- 
љење и тако славе. као да она нека зве- 
зда угаси ову неку. а то свакако тре- 
ба да буде силније и јаче од огња(!) 
Проклињем оне који лицемерјем чи- 
стоте уче човекомржњи и гнушају се 
сваког човека који им није једнове- 
ран. те се радн тога не приближавају 
неком таквом. нити дају коме да им 
се приближи: рукама ни давати пак 
ни узимати. а ако се тако нешто слу- 
чајно догоди. одмах трче у бању. јер 
су се оскврнавили и постали нечисти. 
Уз ово проклињем и свако друго по- 
ганство и зломишљење; и свако де- 
лање Неприкосновених. које они ја-

1 нЕродословкнк. άγενεαλύγητος | 2 χρΑίιεψΗκ С Μ I η ιο αΙηκ  С15 τβορεψΗΚ Р С Μ I 7 пол^вдти 
Р М и гр. ώφελεΐν I 8 пр1цивдк>цЈ£к нема С I 10 сороу. σωροϋ I ίχΑίικ. σεχάν I др\е. άρχε 17 
(ΛΑΒΕψιιχκ Ρ. с ллкец п е Μ I wHhCEro] и wHbcero P I 19 k mc v C I 19-20 ум. итн»(!) треба 
WHoro као y P C M ii rp. έκείνου I 20 иж е] ж с  P Μ I 22 ΓΗοχιιίΑίοψΗχκ ct Ρ C Μ 25 26 κ 
ТАКОВоммр... прнБЛНЖИТИ c e κοΛ\ογ не.ма Μ I 26-27 дАЛ^-ψιιχκ Μ ! 29 двик] н абии Ρ Μ 31 
GKIBUIe] БВЈШЕ C
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llkl\‘K МВЛЕНОК ЖЕ И Bh TAHIlli Шт(в) вно или у тајности творе. Свс то, да-
Ιίηχκ TBOpilAlOIE. CHIA ОуБО BCA lipOKAH- 

3 HAK> II \ντ(0ΒρΑΙ|1ΑΚ> CE II и.'т(к)рИЦД1О CE

Ιΐχκ. СкЧЕТАВДЈО ЖЕ СЕ χ(ρΐ|)ε(τ)θ\ρ. II 

BipMflO Bk МДИНОГО б(о г )а ш(т0ЦА ВСЕ- 

6 ДркЖНТЕА1А творцл н (е)б« II ЗЈЕМ^ЛИ.1

II 1ДЖЕ 110 СИХ'.
,£\. СЗт(к) ΙΙΑΤρίΙΑρΙΙΙΑ л\ол(и)тввннкА.

9 КДАКО ПОд(о)вА1ЕТк lipillEAWTII \Ут(в) 

lEpECIfll ПрП\*0ДЕ1|ЈЕ1Е.  Кк ε (βε )τ Έ|Ι б(о )~ 

жии сворнкн II дп(о)с(то)лксц'ки 

.1ΛΜί12 цр(к)к(0вн. II

ПрИГДНк! еуво. II Л\ДКЕД0НИ1АНК1 рЕКШЕ
Α(θγ)χθΒθρΐ|Ε. И САВАТНГДНВ1. II НАВД- 

15 THtAHhl Гл(дГ0л)|0ЏЕ1£ СЕ ч(и)с ТМ1Е. II ЧЕ-

ТМрЕНАДЕСЕТНИКМ. рЕКШЕ Ср^ДВНИКШ. И 

АПОЛИНАрШДШ. ПрИИЛ\ЛЕЛ\к. ВБДА10ЦЈЕ 
18 ПИСАНИК2 Η ΠρΟΚΛΒΗΑΙΟψΕ СК CBOIEIO ΙΕρΕ" 

СИ10 II ВСЕ ИНК1 КрЕСИ. НЕ Л\ОудрВСТВОу- 
ιοψΕίε 1ако ж е лхоудркствохлЕТк c (ee)t a ia 

21 б(о )ж И1А II CEOptlAIA И Ап(о)с(то)лкСКА1А 

цр(в)ш. сиир-кчв ΠΟΛ\Δ^ΑΙΟψΗχΕ СЕ с (ве)~ 

Тк1Л\к Λ\χρθΛ\Κ. ΠρΕΒ^ΙΕ 0\f60 ПОд(о)~ 

24 БАКТк КГДА χΟΤΕΤΒ ПрИЕЕДЕНИ БМТИ Кк 
прдвои B-fep-t. ПОСТИТИ СЕ ИЛ\К д(ћ)нии 

.1. НЛИ .ΕΪ. И БЕПрДЖНГАТИ СЕ ИЛ\к НА 
27 А\0л(и)тВВ1 ВЕЧЕрВ ^АЈОТрД ПОЛ8д(0НЕ.

ОуЧЕЦЈЕЛ\к Пс(д)л(к)л\Е1 1АК0ЖЕ И КМГЛА" 

шении .3 и тогдд с п о д(о )би ти с е прдво- 

30 E-kpiIbllE E'kpkl. riOCTABAIAIETb ЖЕ с (ве)~ 

т (и те)лв 4 ко к г о ж до  πχκ пр-кдв с (ве)то к » 

κογπ-клшо.5 и г л(дг о )летв lEAAOlf сишгк. 

33 рци. ДА БО\рдетк ΠρΟΚΛΕΊΈ. ШНкСИЦА

кле, проклињем и гнушам се и одри- 
чем их ce, а прибрајам се Христу и 
всрујем у јсднога Бога Оца Свсдржи- 
теља, Творца неба и земље [и свега 
видљивог и невидљивог]1. И (изгова- 
ра) оно што је по овоме.
64. Из Патријаршијског молитвени- 
ка - како треба примати оне који из 
јереси приступају Светој Божјој Са- 
борној и Апостолској цркви.

Аријане, дакле, и Македонијане од- 
носно Духоборце и Саватијане и На- 
ватијане који се називају - Чисти, и 
Четрнаестнике односно Среднике и 
Аполинаријане примамо дајући пи- 
саније2 и проклињући са својом јере- 
сју и све друге јереси које не мисле 
онако како мисли Свста Божја и Са- 
борна и Апостолска Црква, то јест 
помазују се светим миром. Најпре, 
дакле, кад хоће да буду приведени 
правој вери, треба да посте 10 или 15 
дана и да упражњавају молитву уве- 
че, изјутра, у подне, учећи псалме као 
оглашени3, и тада (их) удостојити 
православне вере. Светитељ4 свакога 
од њих поставља пред свету купку5 и 
овако му говори: „Реци - проклет да 
буде тај и тај (рекавши име) јеретик;

1 Л ј приимдти Р С Μ I 10 ιψΗχοΑΕψιικ Р Μ, ιιριιχοΑΕψΗχίι С I 10-11 б(о )ж ии нема С i 11 и 
дп(о)с(то)лксц1ц нема А 1377 112 цр(к)ковк Μ 113 оубо  нема Р Μ 119-20 н е л\оудркствоук>1|1ик 
Р Μ I 22 цр(к)ко8н Μ I 23 о^бо  нема Р Μ I 26 .1.] дес (б)етб Μ I .ΕΪ.] πετκ нд дес ете Μ I вбп о а- 
жшдтн с еЈ оупрджнгдти с е Р М I 27 л\(о)л(и)тЕое Р I ^ДКЈТрд] и ΙζΑΙΟΤρΛ Р М I п о л«д(к )н е] и  
пол«д(к)н£ Р Μ; А 1377 нема

[и свега видљивог и невидљивог] у прев. додато према Бен.: „ορατών τε πάντων κα! αοράτων'*.  
- У ο βο µ  случају писдник (λίβελλος од лат. libellus) значи: iiu c mo , односно изјава као потврда о 
напуштању јсреси и прихватању православног исповедаља вере. В. напред стр. 148, нап. 2.
итлдшЕнии (κατηχούµενοι) у Црквн су они који се обучавају и учвршћују у православној вери 

да бн били крштени.
$ Им. с (ве)ти телн  подједнако се односи на епископа и свештеника.
коуггклк (κολυµβήύρα) је дубока посуда са водом у којој се трикратним погружењем вриш 

света тајна крштења.
400



|£ретикк и πο βε λ -Ιϊν η ια кго и и/ко- 

л н вш е и ιε |γο и лхо^дрксткокмЈЈИ (!) мж е

3 εογτκ ιε γο . уџт(в)рицд|о бо с е ιιχΒ и 

вс ако г о «рЕТИЧВСКДго πο βε λΊϊη ν ια и 

βΊίρογΐ© Bb с (ве)тО\'К> И «ΑΝΗΟΟΟγψΗΟγίΟ

6 тро(и)цоу. IIO И^ВОЛЕШИО с (ве)тмхв  

Ц!т(в)цв ИСПрДВЛБИП^ СЛОВО ИСТИНћЈ и 

Шт(в)вЕЦЈАВД1ЕТЕ Kb К01ЕЛ\0уЖД0 СЛОВЕ"

9 си вкпрдшдклши. и прочс« ввпрдшд- 
ΙΕΤΚ ΙΕΓΟ с (ве)т (иТе)лВ ТрЕТИЦЕК). в4" 

рО\[1ЕШН ЛИ Bb с (ве)то \(к > И И «ΑΜΝΟ-

Ι? ΕΟγψΝΟγίΟ тро(и)цоу. \ντ(0ΒΐίψΑΕ4ΕΊΈ

Β'ΙίρΟγίΟ. Η ΠΟΚΛΟΗ’ΙΙΙΟγ ΠρίΚΤΟγΠΑΙΟψΟγ-

Λ\θγ ΓΛΑΒΟγ. с (ве)т (|1Те)лЕ ЛХОЛИТ' CE

15 γλ (αγο λ)ε .

Б(о ж )е Сп (д)с Е. IIALUb. χΟΤΕΗ Bctrt\b

4ΛΟβ(Έ)κΟΛΛΕ сп(д)сти CE И Bb pA^CHj-AVb

18 HCTHHIIblll приити. прииими рдвд TBO~ 
ΙΕΓΟ. ИМЕ p(EKb). 1ЕДВД ВБ^БНОуВША CE 

wr(b) rtbCTH. II ВЕЖДЕЛАВША Bb ρΛ^ΟγΜΕ

21 ИСТИННК1И приити. TblH EO рЕЧЕ. И HHblH
WB1JE HMAMb «ЖЕ ΝΕΕΟγΤΒ WT(b) ДВОрд 

с ег о и Tbi л\и п о д(о )ба 1етв ПрИВЕСТИ. И

24 ГЛАс(в) Л\ОИ OYCrtbllllETb. И ΒΟγΑΕΤΕ «ДН_ 

НО СТАДО И ЕДИНЕ IlACTbipb. ΟγΠΑΕΙΙ КГО Bb
СЛАВ-ћ СЕ01ЕГ0 ИСТИНШГО ρΑ!ζθγΛ\Α (!)*  ||

27 ПО И^ЛОЖЕНШО C^BE^TblHXb ΤΒΟΝχΕ И 

CAABNbIXb Ап(о)с(то)лЕ. II СПОд(о)бИ ИГО 

ПЕЧАТИ б(о )ж (в)с ТЕЕНАГО Λ\γρΑ. II ΠρίΙ"

30 ЧЕЦЈЕНН« ЧЕСТЕНАГО Т^ЛА ТВ01ЕГ0 H Kpb"

ВЕ. И ПОКАЖИ ΙΕΓΟ CBpbLUEHA рАБА ТВОК" 

ГО. ДД И Cbb ПрИЧ’ТЕТ' CE Kb СТАДОу ТВО" 

33 ΙΕΛΧΟγ. Bb CrtABOY II χΒΑΛΟγ ВЕЛИЧВСТВШД 

------- - - - _--------------------------------------------- ■---- ' и л , _

и његова учења; и они који н>сга прн- 
хватају и мисле оно што је у њега. 
Одричем се њих и сваког јсретичког 
учења; и верујем у Свету и Јединосуш- 
тну Тројицу по излагању Светих ота- 
ца који су исправили реч истинс ’. А 
обраћеник одговара на сваку реч. И 
надаље пита љсга светитељ трикра- 
тно: Верујеш ли у Свету и Јединосу- 
штну Тројнцу?" Одговара: ..Веру- 
јсм“. И пошто онај који приступа 
приклонн главу. светитељ се моли 
Говорећи:

„Божс Спаситељу наш. који хоћеш 
да се сви људи спасу и у спознаји ис- 
тине приђу. прими слугу твога. река- 
вши име, који се тек отрезнио из пре- 
варе и зажелео да у спознаји истине 
приђе, јер ти рече: ‘И друге овце 
имам које нису из овога дворишта. и 
те ми треба привести и глас мој да 
чују и биће једно стадо и један па- 
стир'.*  Напасај га у слави Твојој. на 
познање истине' по излагању светих 
Твојпх, и славних Апостола. и удо- 
стој га печата божаственог (тј. све- 
тог) мира и причешћа часног тела и 
крви Твоје. и покажи га савршеним 
слугом Твојим да се и он приброји 
стаду Твоме на славу и хвалу вели- 
чанства Твог. јср је Твоје царство и

♦Јн 10,16.
1 и2 нема Р I 6 h^bo aeh h io ] и^ло ж ен и» Р: А 1377 έκΰεσιν I 7 испрдвлкшихк. όρύοτοµησάντων S 
\ντ(κ)βΐψΑΚΤΗ Μ I κοκΜογκο Ρ I 10 с (в{)т (и те)лн . ίερεύς I 13-14 ιιρικτ«,·πΑΚ'ψ·?Λ\κ Μ 16-17 
4λ ο β(ϊ )κ ο λ \η всклМ1 ιιιιβ . Ρ I 19 c e нема Ρ Μ I кдвд. µόλις I вв^бн^вшд . άνανήψαντα 20 
ввж дедев 'ша Μ I βη ] η ββ Ρ I 21 рече. у Бен. εΐπας κύριε I 22 дворл. αύλής i 23 лч< нема Ρ 28 и 
нема А 1377; Бен. има - και I 29-30 причЕЦЈЕним Ρ Μ I 30—31 и кркве. у Бсн. και αίµατος των 
µυστηρίων σου

1 Речи: Bb сллв^ свокго истин ндго рА^оулм дослован су прев. са погрешног гр. изворннка. а 
исправан текст гласи: έν τη δόξη σου εις έπίγνωσιν τής άληιίείας (= у славн Твојој. на познање 
истине). В. Бен. стр. 176, нап. 34.
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ΤΒΟΙΕΓΟ. 1ДКО твои кстк ц(д)р(к)сТВО II 

СНЛД И СЛДВЛ ш(тк)цд II с(к|)нд II с(в~

3 е)т (д)г О Λ(θγ)χΛ н(м)н1Д и. [прискно]  

И П0Л\Д’4ДИТК ΙΕΓΟ Λ\γρθΛ\Κ 1ДК0ЖЕ II 
НОВОПрОСВ^ЦЈЕНИК.2 ТОЖДЕ ПрирЕЧЕНШЕ II

1

6 НД ТОЛ\К СТКДрДК. рЕККШЕ ПЕЧДТК ДДрћ 
с (ве)т ДДГО Α(θγ)χΑ. >1 110 CEA\h IIAKKI 

л\(о)л(н)тк c e c (be)t (h t e)ai».

9 Г(оспод)и б(о ж )е ндшк с п о д(о )биввп 1 

СВрБШЕНД ПОКД^ДТИ рДБД ΤΒΟΙΕΓΟ ИЛ\Е 
р(екв). иж е бк тебе прдвов^рнввЕ рдди 

12 в-ћрм. и п ечдти л\урд с (ве)т (д)г о  ΤΒΟΙΕ-

ΓΟ. Thlll вл(д)д(м)ко всћхк ИЖЕ ВВ ТЕБЕ 

ΙΚΤΙΙΗ'ΗΟγίΟ ВВ Н№Л\В Β^ρογ СКБЛ10ДИ.

15 вв^рдсти нго вк прдвд-k И ВБ вскхк 

ИЖЕ оу ТЕБЕ ддровднинхк. И ПОТОЛМ» 

ПрИШБкЦЈИТК СЕ. И ПрШЕЛХЛЕТБ ^АПО" 
18 в-к|дв. .^. д(к)нии τ-^χκ л\ес в n e гасти.

НИ ΟγΛΜΙΒΛΤΚ ЛИЦД. НК 1ДК0ЖЕ κρ(κ)ψΑ- 

КЛХИИ ΤΑΚΟ Пр-кБМВАТИ. и вк .и. д(0НВ 

21 ΟγΛΜΑΤΗ СЕ. НЕСТОрИМНОМВ ЖЕ И 1ЕВТИ" 
χΗΙΑΗΟΛΧΚ ПОд(о )бА1ЕТБ творити nuca-

lium3 И ПрОКЛИНДТИ CBOIO lEpECk. И НЕСТО- 

24 рига. и квтихА. и дишскора. и лммрдрк-
ΟΤΒΟγίΟψΕΙΕ 1АЖЕ СОуТК Τ^χΒ. И ВСЕ 

np-кжДЕ PE4EHLIIE ЈЕрЕСИ. И ПрИЧЕЦЈАТИ СЕ 
27 с (ве)т (д)г О WBhipEHIItA. ΚΒΝΟΛΛΗΙΑΝΚΙ ЖЕ 

ΟγΒΟ ИЖЕ КК ИДИНО ПОГрО\(ЖЕНШЕ Кр(к)- 

ψΛίοψΕίΕ. и мондднитм γλ (αγο λ)ε λ\µ ιε  

30 фриги. И ΛΧΑΗΚχείΕ. II СДВЕЛИГДНШ с(ш)-

ΗΟΜτ(04Β€ΤΒθγ4 0γ4ΕψΕΙΕ. И дроггдгд 

ΝΊΚΑΙΑ ^ЛАЈД ΤΒΟρΕψΕΙΕ. И ВСЕ TAKOBhHE 

33 крЕси. сир-кчк ИЖЕ шт(к) ΗΗχΚ χοτεψ-

сила и слава Оца и Сина и Светог; 
Духа сада и [увек]“*.

И помазује га миром баш као ново 
просвећене2, исте речи и на томе из 
говарајући, односно: „Псчат даре 
Светога Духа“. А по овоме, свети 
тељ се оиет моли:
„Господе Боже наш који си удосто· 
јио да савршена покажеш Твога слу· 
гу, рекавши име, који ради правове- 
рне вере у Тебе и печата светог мира 
Твог, Ти Владико свих, сачувај у ње- 
му истиниту веру у Тебе; узрастај га 
у правди и у свим даровима који су у 
Тебе“. И потом се приопшти и прима 
заповест да тих седам дана не једе 
месо нити лице да умива, него као 
крштавани тако пребива. а у 8. дан да 
се умије. Несторијани пак и Јевтихи- 
јани треба да праве писанија3 и да 
проклињу своју јерес, и Несторија и 
Јевтиха и Диоскора и оне који мисле 
као ти, и све раније речене јереси, и 
да се удостоје светог општења. А 
Јевномијане, дакле, који једним по- 
гружењем крштавају, и Монданите 
зване Фриги, и Манихеје и Савелија- 
не који уче синоочинству4, творећи 
и нека друга зла; и све такве јереси, 
односно оне од њих који хоће да се

2 и'т(н)цох Р I 2-3 ш(тк)цд... и нема А1377 I и с(и)нд... н(и)нм и нема РI 3 и] и присно Μ I 
5 нокопроск-кциник. νεοφωπστάς I 5 прирЕЧЕВнк] причЕциник С; у А 1377 έπίρρησιν I 6 ддрд М С I 
6-7 реккшЕ... д(о0хд нема А 1377 I 7 и нема Р I 9 Г(оспод)и] б(о ж )е С I 15 bl  прдвд11, у Бен. έν 
δικαιοσύνη σου 116 ογ] вк С118 с едмв  Р С М; у А 1377 ζ' I мес в н е тсти, у Бсн. µή φαγεΐν 
κρέας ή τυρόν ή ώόν I 20 .η .] w c amj h Ρ C Μ, Α 1377 I 24-25 Λ\8ΑρΒ£ΤΒ©γκ>ιµιικ Ρ Μ, 
Λ\€γΑρΒ(Τβογκ>ψΗχΒ C 128-29 кр(в)цЈдк>ЦЈИк Ρ С Μ 131 ογ4Εψιικ Ρ С Μ I 33-1 χοτεψιικ Ρ С
1 [присвно] (άεϊ) додато према Μ. а у Бен. άεϊ και εις τούς αιώνας των αιώνων αµήν.
2 Новопросвећени (ум. одомаћеног грецизма неофипш - νεοφώτιστοι) су у древној Хришћан- 
ској цркви новокрштени, који су од времена свог крштења носили, од Пасхе до Томине 
недеље, бслу одеИу.
' В. напред стр. 400, нап. 1.
■*  В. напред стр. 358, нап. 1.
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ΕΙΕ ПрИАОЖИТИ CE Kh HCTHIll. 1ДКОЖЕ 

lEAHIIbl ПрШЕМЛЕЛЊ.
3 КДКО 11Од(о )бД1ЕТБ IIHCAHHMAAh ПрОКЛИ" 

НДТИ lEpECh CKOIO. Шт(к) ЛЧДКИ^ЕИ ПрН~ 

ХОДЕ1|ЈИ1Л\11 Kb с (ке)т 1ј и б(о )ж ии с во -

6 pilin А1|(о)с(то)лБСц1и Цр(к)к(к)вИ.||

,мл Дд БОуДЕТК lipOKAETb ЛХДНЕНТК ИЖЕ 
lECTb ΛΙΛΙΙΙΐχΕΙΙ. KOlfMBpUKb И С ПОВ^ЛЕ"

9 НИИ ΙΕΓΟ. И Cb Bc+iAM И'{Л0ЖЕ1Њ1МИ И СПИ“ 
CAIIbllAVH Wt (k ) НЕГО. И Cb всћл\И ПО" 

CAOlfUIAIOipHHMH ΙΕΓΟ. И 1ДКОЖЕ пр-кждЕ
12 pi^b Cb 1ЦЛ0ЖЕШИЛМ1 шт(к) НЕГО НЕ- 

MbCTHBHO IlETOpbfAUI КНИГДЛМ1. ЈЕЖЕ IIД" 
рЕЧЕ СИИЦ-k. ЖИВО1Е 1Ев(д)|1г (е)лИ1Е. 1ЕЖЕ

15 AipbTBbl TEOpilTb. И СКрОВИЏЕ Ж1Ц11Н. 

1ЕЖЕ lECTb СКрОВИфЕ CAipbTH. II ΤρΕΤΙΙΙΕΙΕ 

КНИГН1 TAHHb. ИЖЕ COlfTb ΟγχΕΙψρΕΙΙΕΙ
18 wr(b) HH^b HA ρΑ'^ΕρΑψΕΙΙΗΙΕ ξΛΚΟΗΟγ Η 

прор(о)кол\в II ψΟψΑΟΒΕ д4|ДНИ1Д и 

Гл(дГ0л)еАШ1Е CEAMbCAOBb ΑΓΛΠΙΙΙΕΒΒΐχΕ.

21 II САЛХОГО ДГДПИ1Д. II ВСЕ Ιΐχκ KHlirbl. II 
всдкоу л\ол(и)твоу г л(дг о л)ел\о \(к > w t (b) 

lll^b ПАЧЕ ЖЕ ШБАМНИ1Е. KAbHMf ЖЕ II 

24 проклиндк». ^орддд. и воддднд. и ск^-
■0-ДНД. EblBUlEIE Пр’кжДЕ ΑΧΑΙΙΙφΙΑ. II ΙΕψΕ 

проклиндк» и cbciiNiiiA пркилжникд ТОГО 

27 Л\ДНЕН'ТД. II ДДДНА | ИЖЕ И ДДНЛХДНТЕ НА“

рИЦДЈЕТ' СЕ. 1ЕГОЖЕ ПОСИЛДШЕ Tb HE4b~ 

CTIIBbl AAANENTb Bb pA^AlHHbllE CTpAHbl.
30 K СИЛХ ЖЕ KAbHOlf II npOKAHNAK) Cb BciiAUf 

Пр^ЖДЕПКСДНШМИ. [u]1 1ЕрДКД. II (И)рдк- 

лидд.1 2 и дфденим о^чн теле и п длх ето -

1 [н] додато према гр. - και.
2 Исправљено у: (И)рдклндд према А 1377.
3 |1дл\ЕТ011Ис‘цк (υποµνηµατιστής) је Γιιατιη cehaiba. inutlieibti. успомени (меморијалнст).

33 ПИСЦЕ3 ТОГО НЕПр-кпОД^БНДГО II скврмг-

припоје истини. примамо као Јелине.

Како треба писанијем да ироклињу 
своју јерес они који од Манихеја iipit- 
лазе Светој Божјој Саборној Апо- 
столској Цркви.
Да буде проклет Манент који је ма- 
нихеј Кумврик: и са учењима (дог.ма- 
ма) његови.м: и са сви.м излагањима и 
списима од њега: и са свима који га 
слушају: и. како раније рекох. са без- 
божно од њега изложеним петорим 
књигама. које назва овако: „Живо је- 
ванђсље". које мртве твори: и „Скро- 
виште живота". што је скровиште 
смрти: и „Три књиге тајни". што су 
дела вештих од њих. на развраћањс 
закона ипророка и великана: изване 
„Седмослове" Агапијеве: и самог 
Агапија; и све књиге њихове; и сваку 
молитву изговорену од њих. а прева- 
сходно - бајање. Кунем пак и про- 
клињем Зорада и Воддана и Скитана. 
који су пре Манихеја били. Прокли- 
њем join и Сисинија. наследника ис- 
тог Манента; и Адана који се и Ада- 
мант назива. кога посла тај нечасти- 
ви (безбожни) Манент на разне стра- 
не. Уз ове пак куне.м и проклнњем, са 
свима раније записанима. п Јерака 
[и]1 (И)раклида2 и Афтонија - учите- 
ље и па.иетописце ' истог непреподо- 
бног и скврног Манента и Томе и

7 лчалченктк С; А 1377 µάνεντος I 8 коул\врнкн] и коулњрнкк Р: у А 1377 τώ κουµβρίκω 8-9 
πο βΙλ ε η ιι, δόγµασιν I 17 кннгм нема A 1377 I 19 џоудовк] стоуд^вк М: у А 1377 των γιγάντων 
д-fciainE Μ 120 седол\ксловн СI 24-25 '4орадд... л\дн н\ег д не.ма А 1377 125 вмвшик Р С М мднн\ек 
С126 сиснним Р С Μ I того, του αύτοϋ 127 диннтд Р: у А 1377 µάνεντος иж е нема А 137“ 27-28 
нлрицдкт' ce нема А 1377 I 29 мдлмнтк С: у А 1377 µόνης I стрдии. κλήµατα 30 к с елк к М 31 
пр-ћждЕпнсднмми, προγεγραµµένους I крдкд. ίέρακα I 31-32 (И)рдклидд, ήρακλείδην 32 дф<к'ни1д, 
άφθονων I оучителЕ. έξηγητάς I 0\'чи теле] н оучитЕЛЕ С Μ 133 ΗΕΐιρίιιθΑ(ο)ΒΗΛΓθ. άνοσίου
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3

6

9

12

■ 15

18

21

24

27

30

33

НАГО МДНЕНТД. II ·0·ΟΛ\θγ Н ^OWp«(. ГД“ 

ВрИДЛМПД. II №1|ΙΕ ПрОКЛИНДК». И Л\ДрКВ|- 

WHA. И «[АЛЕНТИНА. II ВДСИЛИДД. II ВСД~ 
КОГО 4ΛΟβ(Ί1)κΑ. ДрВ^АК>1|ЈАГО ΉκΛΚΟ 

χαρΛΙΙΤΗ II ГЛд(гОЛд)т11 IIД ΒΕΤχΚΙΙΙ Μ НД 

ΗΟΒΚΙ '^АвктБ. И ИЦЈЕ ΠρΟΚΛΙΙΙΙΑΙΟ НЕ прц- 
ΙΕΛ\ΛΚ·ψΙΙΙΐχΒ MOHC-blA II ιιρορ(ο)κκ. II 

ВС-Цк ИЖЕ Wt (k ) ΙΗΐχΒ СЛОЖЕНВ1ХВ ρεκ- 

ШЕ ΕΠΙΚΑΗΒΐχκ. Η ΚψΕ ПрОКЛИНДК» ΠΟΚ- 
ЛДШДК>ЦЈДГО СЕ сл(в)нцоу. И Λ0γκ4 и 

•^вк^ддмв вскмв |дко б(о )г о л\в . про- 

КЛННДК*  ЖЕ ВСДКОГО 4ΛΟβ(^)κΑ Гл(аГО“ 

л)к»1|ЈДГО ДВ-к НДЧЕЛ-k вмти. и сии про- 

ΤΗβΉ СЕБ^ 1ДКО НЕрОЖДЕН^. 1ЕДИНО ОГБО 

НДЧЕЛО || лоукдво ДрО^ГОК ЖЕ Бл(д)гО. 

ПрОКЛННДЈО ЖЕ И Гл(дГОл)|ОЦЈЕ1Е гдко Ή-

λ ο w t (k ) лоукдвдго НДЧЕЛД СВСТДВИ СЕ. 

ИЛИ ИСт(в)сТВОЛ\Б БК1ТИ ΙζΛΑΙΛ. ПрОКЛИ“ 

НДК> ЖЕ всдкого члов(’к)кд н е и с п о в^дд- 

Κ>ψΑ н (е)б(е)с Д II ^ЕЛ\(в)лЕ И Л\ОрД И ВСД 

1ДЖЕ Bh Ηΐΐχκ твдри БВ1ТИ кдиного б(о - 

г)д К СИЛ\В ЖЕ ПрОКЛИНДК» \λ>τ(0Λ\εψθγ- 

ЦЈДГО НАЛ\’ЖЕ И ηρΈ0Λ\0γ ЧЛОВ^^КОу CE 

ж е k c t b дддл\8 п о д(о )бн о . л\о\ркдл\в (!) 

HE БМТИ СВуДДНСД' Wt (0 ^ЕЛ\(в)лЕ б(о - 

го)л\в К СИЛ\ ЖЕ проклиндк» 1ЕЛИКД ЖЕ W 

ВЕЦЉСТВ·^ И W тлгћ И W НДрИЦД1£Л\ЕЛ\к 

СДКЛ^. И W НЕВрФД^. И W рд^личнмхв 
Ν<ε)Ε<£)Ήχκ И W В-кц^ХВ БДСНОСЛОВЕЦЈ- 

ιιχκ. и испов-кддк» КДИНОГО И ТОГОЖДЕ 

БМТИ ВЕТБХДГО И НОВДГО ^ДВ^ТД б(о г)д . 

И ВВ К01ЕЛ\ЖД0 5ζΑΉΉ просшдвшЕ« и 

ΙΙΟχΒΛΛΙΛΚΛΧΒΒΕ с (ве)тбие И ДрО\ТВ1 б(о )- 

Зоора Гавриамија. Проклињем још и 
Маркиона и Уалентипа и Василида и 
сваког човека који сс нскако дрзнуо 
хулити и говорити против СтароГ и 
против Новог завета. Проклињем 
још ii оне који не прихватају Мојсија 
и пророке, и све њихове састиве, од- 
носно списе. Проклињем још и онога 
који се поклања Сунцу и Месецу и 
свим звездама као боговима. Про- 
клињем пак сваког човека који го- 
вори да постоје два начела и да су ова 
међусобно противна као нерођена. 
Једно, дакле, начело - лукаво, а дру- 
го - добро. Проклињем пак п оне ко- 
ји говоре да је тело саставл>ено од 
лукавог начела, или да зла природно 
бивају. Проклињем пак сваког 
човека који не исповеда да су небеса 
и земља и мора, и све што је на њима, 
твари јединог Бога, а уз ове прокли- 
њем онога који одбацује сличног на- 
ма првог човека, што ће рећи Адама 
- да неће бити да је Богом саздан од 
земље. С овима пак проклињем све 
који о природи (материји) и о тами и 
о званом Саклу и о Невроду и о раз- 
личним небесима и о вековима ба- 
снослове, те исповедам јединог и ис- 
тог Бога Старог и НовоГ завета\ и у 
оба Завета просијале и похваљене 
свете и друге Божје знане [и воље-

1 ·οοΛ\ογ. Οωµάν I ιςοπιροχ, ζοράαν I 1-2 гдвридми1А, γαυριάβιον I 2-3 мдркквинд, µαρκίονα I 3 
о\'длЕн’тинд. ούαλεντίνον I 6-7 ιιε πριιΚΜΛίοψΗΗχίι нема Ρ I 7 лхоискга, µωσίαν I 9-10 ποκ- 
ΛΛίκΔίοψΜΗχκ c e (мн.) С Μ; Α 1377 τον προσκυνούντα (једн.) I 11 вскл\Е ιακ ο  поновљено у Ρ I 12 
всдко (!) Ρ I 13 дв41] нд дв-k Μ I 14 нЕрождЕн-ћ. άγεννήτοις I 16 г л(дг о л)к >ц ј и к  Ρ Μ I 20 н (е)еа Ρ С 
Μ i 21 кднного βκ ιτ ιι инв. Ρ Μ I 24 п о д(о )бн о моукдмв (!)] п о до бн о мо х н амв Р С Μ, А 1377 
όµοιον ήµϊν I 26 проклинд»] и нроклинд!« Μ I w] w t (b) М; у A 1377 περ'ι I 27 βε ψβο τ βΊι , ύλην I 
28 сдкл-k, σάκλα I нЕврод-k. νευρώδου 129 в-ћц-ћ Μ 131 и нема ΡI новдго и ветв\дг о  инв . Ρ Μ I 32 
просшдкшик Р С М
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ЖИК СВ'кдЕ. И ЕЕЛИКДГО Б<Ог)д И С11(д)сА 

п ашег о 1с(о^сд) х(рист)д рож(дн)ство и

3 Cn<A>CKIIlUfC стр(д)сти. И 1ЕЖЕ И7, л\рк-

I ΒΒΐχΐι ВКСКр(0с (е)нИ1£. ΙΙΕ ЛЛМГТАНИКМК

I НИ ПрИВИД'к||И1ЕЛ\В СЛОВЕСЕ" BblBUIE. Ilb

6 110 САЛ\ОИ ИСТИН-k СћД-к|ДЕШЕ CE. IAKO 

ΐΕΑίπιοεογψιιογ и w<Tb)uoif и н амк то- 

л\о\[ ςογψογ.

9 4»iHb ΒΚΙΕΑΙΟψΙΙΗ НАДВ ШБрДЦЈА10Ц1ИМИ СЕ 
w t (l ) срдципв Kh ч(н)ст-ки истшгц-ки 

Хр^стшанксц-ки н ашеи в-кр-к.

12 HpKB^klE O\fGO. пристоупд!£ Kb ПрдвО" 

в-крн-ки в-кр-к. п о с тите с е дв-к НЕд(-к)- 

ЛИ. II ОуЧИТЕ СЕ ИЖЕ Bb С^ТШХк Кв(д)||-

15 г (е)лиих в пр-кдАн-ки ндл\в w t (b) г (о с - 

п о д)а н ашег о 1с(оусд) х(рист)д мол(и)- 

тв-к сииркчк w (t 04e н ашв . и с в(е)ц ј е-

18 ΙΙ0Λ\0γ СЛ0ЖЕНИ10 B^pbl. рЕКВШЕ Β^ρΟγίΟ 
Bb 1ЕДИН0Г0 б(о г)а . и п о CEA\b УМБЛ-кк' 

CE Bb Св(Е)цЈЕНИЧВСК0у10 1УДЕЖД01(· c (be)“

21 т (иТе)лК3 Bb кр(ћ)стил’ници. COlfipilMb 

с нимв и дроугшлхв в-крншлм» члов^-к)- 

KOA\b 1ЕЛИЦИ ЖЕ χΟΤΕΤΒ. ΠρίΙ’ζΒΙΒ AIETb 
24 с ег о и постдвитв 1£го пр-кдв с (ве)то к » 

ΚΟγΠΕΛΙΙΙΟ4 ΗΕΠΟΚρΚΒΕΗΟγ Ι1Λ\θγψθγ ГЛА- 

ΒΟγ. II Гл(аГОл)ет(б) К ΗΕΜΟγ. Р'ЦИ ИЛ\Е

27 CBOIE HApEKb. ШНВСИЦА WT^b) срдцинв 

д(в)н бс (н ) прихождоу кв в-kpi II кр(в)- 

стигднксц^ки. ни w t (0 к кп е ноужде или

30 Б^ДШ. НИ Cb AbCTHIO ЖЕ НЛИ С ЛИЦЕЛГк- 
pillEAAb. Hb wr(b) BCEIE д(оу)шЕ Ii Cp(b)“ 

д(0ЦД ЧИСТД II NEAbCTbHA х(ри)с(т)д

33 ΛΙΟΒΕψΑ И ИГО В-крОХ И WT(b)pilHAK> СЕ

не]1: и великог Бога и Спаса нашега 
Исуса Христа рождество: и спасоно- 
сна страдан.а: и васкрсење из мртвих 
- не претпоставком ни привиђењс.м 
Речи1 2 3 4. нсго се уистину догодило Тој. 
(тј. Речи) као једносуштној и Оцу и 
нама.

1 [и вољене] додато у прев. према гр. και φίλους.
2 с ло вес е (λόγου) тј. Речи. а то је Исус Хрнстос.
3 В. напред стр. 4(Х), нап. 3.
4 В. напред стр. 400. нап. 4.

Чин који се вриш над они.ча који се 
од Срацина обракају чистој xpuuilum- 
ској вери нашој.
Најпре. дакле. онај који приступа 
правоверној вери пости две недеље и 
учи молитву која нам је у Свешом је- 
ванђељу предана од Господа нашега 
Исуса Христа. то јест ..Оче наш", и 
свештени састав вере. односно ,.Вс- 
рујем у једнога Бога". После тога све- 
титељ3, обукавши се у свештеничку 
одежду. у крсгионици са онима који 
су с њим и другим верујућим људима 
који хоће (да присуствују). позива 
овога и поставља га гологлавог пред 
свету купку4 и говори му: „Реци своје 
име, рекавши: Ја. тај и тај. од Сраци- 
на данас приступам вери хришћан- 
ској ни из какве присиле или беде, 
нити са преваром илп са лицемерјем. 
него из све душе и срца чиста и ис- 
крена. љубећи Христа и всру Њего- 
ву. И одричем се све срацинске вере;

5 с ло вес ел\к  Μ I 7 и1 нема Μ; Л 1377 има - και I 10 срдцннк. σαρακηνών 110-11 Хр(и)£ти1анкст-ки
НАШЕН и истиимгки «ipi инв. Р Μ I 12-13 прдБов-крн*«.  τη ορθή
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ВСЕК СрДЦННКСКМК κί<ρΚΙ. И ПрОКЛИНДК» 

Л\ОДЛ\ЕДД ИЖЕ И rt\O\'\OVrt\ETK НДрИЦД1ЕТК 
се. к г о ж е срдцини чтоутк |дко дп(о)- 

с(то)лд б(о )ж шд н пророкд. и толхоу 

СВ-кфДКДКЧЈЈМС II Гл(дГ0л)к»1|1О\г TLI ЖЕ 

гл(дгол)к1. или сдмомоу с о бо к». или 

ТЛККФЛХК. Д1|1Е СДМК НЕ рд^оулгкитк. Ι1ΛΙ 
вксприил\лк>ц1ил\к нго w t (e) κρ(κ)ψε- 

НИ1Д дц ј е д^тиц ј к иств. nAKhi с(ве)т (и - 

те)лк ' г л(дг о л)ет(0 посд-кдохрофдгд. и 

ТДКО БВ1ВД№ТК WT^B^Tli 110 Т0Л\8ЖДЕ 

и’БрД'4О\(. И КЛЕТВДЛХВ вскл\к скончд- 
вшимс е . Гл(дг о л)ет(к ) ДШДк(к). Г(о )- 

с(под)о\' ПОМОЛИМ СЕ. Лк>д(и)к. Г(ос- 

под)и пол\(и)лоу(н). Пот(о)мк ЛЛ(о)- 

л(и)тво\\ И СВЕ по редоу 1ДКОЖЕ npt- 

ЖДЕ ПИСДНО KCTh. И ПО ДЛ\Ин11 ^НДЛ\Е~ 
ндвв кго кр(в)стдкмврд^но. νντ(κ)πογ- 

ститк. и вв др«1гми д(0НБ ПрИЧТЕТК 

ИГО КК и’ГЛДШЕНВ1ИЛ\В.2 И ГДЖЕ ПО €κχκ. 

Кј СТВ ЖЕ ПрОКЛЕТШЕ срдципол\' CILfii. 
Онвсицд ИЛЛЕ р(ек0. w t (b) срдцинк 

д(б)н (к )с б приходе кк хр^стжанвсц-ки 

B-fep-k. ни КВВЕЖЕ НО\рЖДЕ или

Б-кдК1. НИ ЛВСТИКЈ ЖЕ ИЛИ С ЛИЦЕЛХ^рЦ- 

№A\b. НК WT<0 ВСЕ№ д(<М()шЕ И Cp(b)" 

д(к)цд ЧИСТД И НЕЛБСТБНД х(ри)с(т)д 

ΛΙΟΒΕψΑ И КГО В-крМј·. ЦЈт(в)рИЦДК> СЕ 

BCEIE СрДЦИНБСКМК B^ptJ. И ПрОКЛИНДК» 

Л\ОДЛ\ФДД. ИЖЕ И ΜΟγχΟγΜΕΤΚ НДрИЦДЈЕ- 
Tb СЕ. КГОЖЕ срдцини 4Τ0γΤΒ 1ДКО Дп(ф)- 
с(то)лд б(о )ж и г д и прор(о)кд. Прокли- 

НДК> ДЛИЛХД ПО ДВЦЈЕрИ ^ЕТИ Л\ОДЛ\ЕДОВД. 

и проклињем Моамеда који се и Му- 
хумет зове, кога Срацини поштују 
као апостола божјег и пророка“. И 
кад тај прихвати и изговори тс рсчи, 
или лично или преко тумача ако сам 
не разуме, или, ако је дете, преко 
онога који га је прихватио од крштс- 
ња (тј. кума), светитељ1 опст гово- 
ри оно што следи, те тако на исти на- 
чин бива одговор. И пошто се сва 
проклињања заврше, ђакон говори: 
„Господу се помолимо"! Народ (од- 
говара): „Господе помилуј"! Потом 
(чита) молитву и све по реду како је 
напред писано, те после „амина“, 
знаменавши га крстообразно. отпу- 
сти. А другог дана приброји га огла- 
шенима2 и (чини) оно што по томе 
(следи). Проклињање пак Срацина је 
овако: „Ја тај и тај, рекав име, данас 
приступајући од Срацина хришћан- 
ској вери ни из какве нужде или беде, 
нити пак са преваром или са лице- 
мерјем, него из све душе и срца чиста 
и искрена што љуби Христа и веру 
Његову, одричем се све срацинске 
вере и проклињем Моамеда који се и 
Мухумет зове, кога Срацини поштују 
као апостола божјег и пророка. Про- 
клињем Алима зета Моамедова по

2 Λ\ογχΕΛ\£τκ Р; у гр. µουχούµει) I 2-3 ндрицдктв с е нсма rp. I 3 срдцини] и срдцинн Р М; Ц 11 
нема и ! 7 н е ρ4^ογΛ\ΪΕτκ М; у Бсн. ούγραικίζη I 8 вксприкл\лн51рил\н, τοϋ άναδόχου 113 дшдконк 
Р М ii гр. - διάκονος I 15 Пот(о)л\к] попк (!) Р М; у Бен. καί τά έξης των αιτήσεων I 24 w t (h ) 
нема Μ I кмкж е ] ки кж де Р Μ I 33 длили, άλείµ I

’ В. напред стр. 400. нап. 3.
2 В. напред стр. 400. нап. 2.
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и дпоупикЕртА. и Ео^кикерд. и оумара.

И ΤΑΛ'χΑΗΑ. И Апоупдкрд. САДИКИНА. И

3 ЛМВШО. И ^оупеирд. И АВДЕЛАНА. И %£И~ 

ТА. И ΗίζΙΙΤΑ. И САИТА. И «р-ЛХАНА. И 
ПрОЧЕЈЕ BCE CbTAHBIIMKbl И CIlOClHlUllIHKhl

6 II npliHMHHKbl Л\ОДЛ\£ДОВМ. ПрОКЛИНАК) 

^АДИ^. И ДИС’кк> I И '^EHHEIlb. И ШЛ\£- 
Λ·0·θγΐΙθγ. npbBbllE И СКВрМгкиШЖЕ WT^b)

9 JKEHb A\OAA\EAOBbI^b. И φΑΤΟγΛΧΑΗΟγ 
AbipEpb ΙΕΓΟ. проклиндк» Γα(αΓΟλ )ε Λ\Ο№ 

KOypAHb 1ЕЖЕ lEC^Tb) BCE СПИСАНИ1Е A\OA~

12 Л\ЕДОВО. 1ЕЖЕ ЛВЖЕТВ Γλ (αΓΟλ )ε . ΙΑΚΟ 

WT^b) АРХАНг (е)лА ГАВрИЛА Cb HECEIIO 

BblC^Tb) 1ΕΛ\θγ. H BCE ОуЧЕНШЕ H НАКА^Д-

15 HHIA. H ПОТА1ЕНА1А ΟΚΑ'ξΑίΙΙΙΙΑ. H TAHHbl H 
Пр-кд^НША H χογΛΒΙ ΙΕΓΟ. npOKAHIIAW 

рАИ Л\ОАЛ\ЕДОВВ. Bb Н1ЕЛ\ЖЕ BblTH Гл(д~

18 ГОл)ет(в) METbipEAXb ρ4κΑΛ\Β. 1ЕДИ11А BO“ 

ДМ MHCTbl НЕМОуТЕЦЈЕ CE. ДрОуГА1А Α\λ4“ 

KA HE И^ЛгкнШОЦЈАГО. СЛАДОСТН CBOIE1E Η

21 ΤρΕΤΗΙΑ БИНА СЛАД’КА. METBpbTAIA Л\ЕДО\' 
Ц-кжДЕНА И χΟΤΕψΗΗ BblTH д(в)|Љ Bb 

НЖЕ OyCTABAIAIETb TlETb ДЕСЕТВ THCOVflJJb
24 Л'кт(в) np-kBbIBATH Bb рдн СрАЦИНОЛ\В 

Cb СВОНЛХИ ЖЕНАЛМ1 HAbTbCKH И CKBpb" 
HbllO ЖИВОуЦЈЕАХК. >1 ПОДВ ctllAUI η1κ ~

27 ΒΙΙΐχΐι ApliBECb 1АЖЕ НАрИЦАКЈТ СЕ. СИДрИ. 

Η ΤΑΛΕχΒ АЛЕСА 1АДОу1|ЈЕЛ\Б ПТИЦВ ИЈ^ЖЕ 

EbC^OTETb. И ШБОЦЈИ1Е BCAKOIE. ПИ№ЦЈ~
30 HA\b ЧИСТО^ ВОДО^ WT(b) НСТОЧНИКА.  H 

Wt (0 ^ИНГНвкрНА ПОТОКА НАрНЦА№А\А~ 

ГО. CAAbCABHAA И ВННО ПрИНОСЕЦЈЕЛЛВ.

1

33 1ЕГОЖЕ чрВПАНИК WT^b) ИСТОЧНИКА НАр- 

1 Иза нсточникд у гр. следи назив: καφουράς.

кћери. и Апупикерта и Вукикера и 
У.мара и Талхана и Апупакра. Сади- 
кина и Мавију и Зупеира и Авделана 
и Зеита и Изита и Саита и Утмана и 
све остале сутајнике (сувернике) и 
сарадникс и наследнике Моамедове. 
Проклињем Задизу и Аисјеју л 
Зејнепу и Омелтуну - прве и најсквр- 
навије од жена Моамедових: и Фа- 
туману кћер жегову. Проклињем 
звани Куран што јесте сав спис Моа- 
медов. који лаже, говорећи да је од 
архангела Гаврнла њему снесен. И 
све учење и законе и потајена (тј. 
лажна) казивања и шајне и предања 
и хуле љегове. Проклињем рај Моа- 
медов у којем ће. каже. блти четири 
реке: једна - чисте воде што се не му- 
ти: друга - млека што не мења сла- 
дост своју: и трсћа - вина слатка: че- 
тврта - меда процеђена. И доћи ће 
дан у којем ће се установити да ће пе- 
десет хпљада годииа у рају пребива- 
ти Срацини са својим женама. живе- 
ћи телесно и скврно: и под хладови- 
ном неких дрвета која се називају си- 
дри и талех. једући месо птица које 
усхтедну. и плод свакојаки: пиће чи- 
сту воду са извора [Кафура]1 и по- 
тока Зпнгиверна. званог Салсавила: 
π (биће) служени вино.м захватаним 
са извора званог Стеним. Тада ће му-

1 Λΐιογιΐϋκερ’τΛ. άπουπίκερ I воукикЕрА. βουβίκερ I оулирд. ούµάρ ί 2 тал\ана . τάλχα\· АпоупдкрА. 
άπουπάκριν I с ади кин а . σαδίκην 13 л\дкик>, µαεβίε I ίζογιίΕΐιρΑ. ζουπέίρ : u eaeaah a Μ. άβδελαν 3-4 
’<еи тд . ζέϊτ 14 ιγ<ιιτ α . ϊζίτ I сдитд, σαΐτ I стре-линд. ούΟµάν ί 5 СкТАИБннкм. συµµύστας 7 ^л^идоу 
Ρ Μ; Бен. ζαδίζε, Ц βάβιζε I лскк» Ρ. άϊσε I ^eiih e iik . ζείνεπ I 7-8 WMEA^Hoy ύµκυλΟοΰµ 8 
сккрк1гкиш810 Μ. µιαρωτέρας I 9 фдтслриноу. φιτοϋµαν I 11 коурлнк. κουράν 14-15 нлкд^днни. 
у Ц. Бен. τάς νοµοθεσίας I 15 потдкндм, άποκρύφους I t ah iiu . µυστήρια I 18 кдннд нема Ц. Бен.
19 дроугдгд нема Ц, Бен. I 20 н нема С I 21 трЕтига не.ма Ц. Бен. чЕТврнтди нема Ц. Бен. 22 
ц’кждЕнд, ΰλιστοϋ I 25-26 скврннћно. έµπαϋώς I 27 сидрн. σίδρη I 28 тдле\к . ταλέχ 29 шк^ц ј и к . 
οπώραν I 31 ^ннгив^рнА. ζιγγίβερ I ум. потокд. у гр. πηγής I 33-1 нарицдкмдго нема Ц. Бен.
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ИЦДКМАГО (♦EHHAVh. ИЛ\ЖЕ ΒΚΙζρΛΕΤΚ ТО“ 
ГДД Б«^ДЕТ1» ДОСГ<Д№ 1|(е)б(е)с е . Λ\θγ- 

3 ж ел\к ж е и ж ендл\к . ii срдмкнии оуди
,Л\. ЛДККТК.1 СКЛ\к|11АК>1|ЈЕ CE НЕШТНО 

пр-кд(к) в(ого)л\к. ПОНЕЖЕ б(о г)е реч(е) 

6 НЕ СрДЛ\Л1Д1ЕТК СЕ. ПрОКЛННАКЈ ИЖЕ WT^Ii)

Л\ОДЛ\ЕДД ΙΙΛΧΕΗΟγΚΜΜΚ ДНг (е)лМ. ДрЕ-О-Д 

ж е ii вдро-о-д. и тн^дфд. и лчдро^вд.
9 11\ЖЖЕ Wt (k ) ч(к )с ТМ1Н^11 Б(о)жихк ББГ 

ТИ БЛЕДОСЛОВИТК. КБ СИЛХБ ЖЕ II Ιΐρθ“ 
КЛИНАК>. II БАСН0СЛ0ВИЛШ1Е WT^b) НИГО 

12 προρ(ο)κκι II дп(о)столи. ИЖЕ со^тк.

X«fAh И ^ДЛЕТБ. И СДЛЕХБ И С0Д1ПЉ. И 

идриск II ДОДЛНфиЛБ. И AOKMANh. II 
15 ΙίρΟΚΛΙΙΙΙΑΙΟ всд с в^д^телбс тСвЈд М0Д-

ЛУЕДОВА. НЛИКДЖЕ WT(h) ΒΕΤχΛΓΟ ПИСД- 

ншд л\нитк СЕ пр-кводЕ. рд^врдџдк СИ№ 

18 ii ποχογΛίηκ. и тклхдлхи лкжоу гл(дго- 

л)е . н а н о г а ж е и Аврддмд. и исдкд. и 

1ДКОВД. и нд ишсифд. И I1WBA. и л\ои- 
21 с4|Д. и ддронд. нд д(д)в(и)дд и соло-

Л\ОНА. И НЛИК). II υυιιιιοχ. (!) и нд ^дрик» 

ш(тк)цд ИШДНА πρΪΑ<0τ(4)4Ε. И ΙΕψΕ 

24 проклиндк» 1ЕЛ11КАЖЕ рОДОСЛОВИТВ ПО~
ГАНВСКБ! Н НЕВ-кжДБСТВБНО W ΗΙΙ^χΚ 
б(о )ж их к створЕниихк и w с л(0н (е)ци .

27 и ACAfifk г л(дг о л)е с ил\а ко н бни ко ма  

БВ1ТН. проклиндк> ИЖЕ КК СрДЦИН^ХК 

ТДИНО1Е MfMEIIHIE И ШБЕЦЈАНИ№ МОДМЕДО"
30 ВО 1ДКО РЕч(е) КЛЈОЧАр-к СЕБЕ ББ1ТИ рА1Е- 

ВИ. И ВКВЕСТИ М,'БО Eb lib. СЕДЛ\Б ДЕСЕ~ 
Tb ΤΙΚΟγψΑ срдцинк ΓίρΑΒΕΑΗΚίχΚ. гр"к-

33 ШНИКОЛГЖЕ соудити CE Wt (0 б(о г )а . И 

шкарцима и женама узраст досезати 
небеса, а срамни удови 40 лаката*.  
спајајући се ненасито пред Богом, јер 
се Бог, рече. нс посрамљујс. Прокли- 
њем анђеле који су од Моамеда име- 
новани: Арета пак и Варота и Таза- 
фа и Марува, за које брбља да су од 
частних божјих. Са овима пак προ-ι 
клињем и измишљене од њега про- 
роке и апостоле који су: Худ и Залет 
и Салех и Соаип и Једрис п Доали- 
фил и Локман. Проклињем и сва све- 
дочанства Моамедова, која из Ста- 
роГ писма (тј. завета), тобоже, преу- 
зе, изопачавајући ово и хулећи, и 
мноштво лажи говорећи против Но- 
ја пак и Авраама и Исака и Јакова и 
против Јосифа и Јова и Мојсија и 
Аарона; против Давида и Соломона 
и Илије и Јоне; и против Захарије 
оца Јована Претече. Проклињем још 
и све што родослови, погански и не- 
зналачки, о другим божјим створе- 
њима, и о Сунцу и Месецу, говорећп 
да ће ови коњаници бити. Прокли- 
њем тајно учење Срацина и Моаме- 
дово обећање да ће, рече, бити кљу- 
чар Раја и у њега, дакле, увести се- 
дамдесет хиљада праведних Сраци- 
на, а грешницима ће се од Бога суди-

3 срАлхкнии «хдн. τό µώρια I .м.] четирЕДЕСЕТЕ СI чЕтирЕДЕСЕти Μ. τεσσαράκοντα 14 снл\'кшА1оцЈЕ, 
συνουσιαζόντων I 7 дрЕ-в-д. άρώύ I 8 вдро-е-л] вкротд орт.-јез. црта М: у гр. µαρώύ I тв^дфд, τζαφά I 
лмроувд, µαρούα I 9 и х вж е] иж е М; Ц. Бен. ο ς I 13 χο^Ακ. χούδ I ^длетв . τζάλετ I содипк, у Ц σωιάπ, 
aj Бен. σοάιπ I 14 кдрисв. έδρης I дохдлнпилв С, δουαλκιφίλ I и2 нема С М, Ц, Бен. I 17 мнитк с е . 
δήθεν I 18 тдмдлш орт.-јез. црта Μ; µυρία I 19 ном, νώε I дврддмд, άβραάµ 1 и нема С; гр. има - και I 
исдкд. ίσαάκ I 20 гдковд. Ιακώβ I 20 ишсифд. ίωσηφ 1 ишв'д, ΐώβ I 20-21 моискгд. µωσέως I 21 ддронд, 
άαρών I нд нема гр. д(д)в(и)дд. δαυίδ I 21-22 сололхонд. σολοµώντος I 22 илик>, ήλιου I wn'noy 
грешка писара. треба жин'ноу, ιωνά I нд не.ма гр, ^дрик»] нд '^дхдрик> С; гр. και ζαχαρίου 123 ишднд, 
ίωάννου 126 с л(в)н (в)це Μ 129 тдннок. άπόκρυφον I 30 кл(очдр|д С Μ I 31 вк] вд орт.-јез. црта М 
1 лквтв (ό ττηχυς) - лакат као мера за дужину за осиову има дужину подлактицс, тј. од лака- 
тног до шачног зглоба. Није у свим вре.менима и народима била увек иста та дужина; кретала 
се од 0,46 цм до 0.64 цм.
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χΑρΤΜΙΕ NAIlHCAIIhl HA ΒΚΙΙΑχΕ ΙΐχΚ ίφΗ~ 

BEi£4BlUEAtb. ТДК0 BbHHTH СИЛМ» Bh рДИ.

3 НДриЦА101|1ИЛ\ СЕ ироциници Л\0ДЛ\ЕДОВИ. 

ИрОКЛИНАК» '4ДК0НОП0ЛО/КЕ11И14 Л\ОДЛ\ЕДО~ 
ВА. 1ДЖЕ W ВрДЦ^ХК И W рд^Др-кшЕНИИ

6 Брдковк. И W ШЧИЦЈЕНИИ 1ф'кл10БИ ΛΪΚ>- 

ΐµκχίΑ ЖЕНВ. и w µ η ε λ Ίϊ ж енв и н ало - 
ЖНИЦЕ. И ВСД 1АЖЕ W ΤΑΚΟΒΜΙΐχΒ НЕч(и)-

9 СТД П0ВЕЛ-кнИ1Д. проклиндк» л\о ал\едо во  
χογΛΙΕΙΗΙΚ Гл(дГОл)к>1|ЈИ1£ 1АК0 в(0г)в К~ 

Г0ЖЕ Х0ЦЈЕТ11 Г1р-клМ|ЈД1ЕТК. 11 1ЕГОЖЕ
12 χ0ψΕΤ1ι HACTAEAIAIETb НД Бл(д)гО1Е. И 

1ΑΚ0 б(о г )1а ΑψΕ НЕ БИ χΟΤ^ΛΒ ΙΙΕ EblLLlE 

врдни илгкли члов^ци МЕЖдар с о бо к».

15 Hb CAA\b TB0pi1Tb 1ЕЖЕ χ0ψΕΤΕ II ВСАКО" 
Λ\0γ ΙζΛΟγ И Бл(д)гоу· Tb IlOBHHIIb Кс(тв) 

И П0ЛОуЧАИ И ЧАс(тћ) 11BC^L· ДрВЖИТВ.

18 ПрОКЛИНА10 Л\ОАЛ\ЕД0ВО БЛЕД0СЛ0В1НЕ 
Гл(дГОл)|01|1Е1Е. IAKO Г<ОСПОд)б н [а]шК 

1с(0усн> x(pn)c(TOc)h Wt (0 Λ\ΑρΐΠΕ СЕС-

21 трм AVOlIckWBbl И ДрОН0ВК1 роди СЕ БЕ- 
скл\ЕНЕ w t (b) СЛОВЕ б(о )ж И1Д II Α^ογ)- 

χΑ. И ΙΕψΕ МЛАДБ CblH. ПТИЦЕ Bb КАЛ^

24 rtillAIAUJE И A^pHO^Bb HA IIIE TBOpiAUlE ΙΕ 

жнвмн ιι caiiibiiE иц-клгдшЕ. II A\pb~ 

TBbllllE ОуСТАВААШЕ IAKO OlfMOAIEHb BbIBb 
лЖ. 27 WT(b) An(o)c(T0)Ab ПрОСИ Ογ б(ог)д II 

cnoifCTH ΐΕΛ\0γ c н(е)б(е)с е ΤρΛΠΕίζΟγ u 

ндиит к Ιΐχκ. И IAKO IUI рАСПЕТК CE IUI ЖЕ

30 110 ИСТИЦ-к 0γΛ\ρΐ. IAKO ЧЛ0в(-к)кВ flb 

ПрИВНД-кнИЕЛГ TbKAAO CHIA w t (b) ЖИ- 

A0Bb П0ДВ1£Т*.  И IAKO BblipOLlJEHb BbIBb
33 WT(b) б(о г)а ΑψΕ ИЛХЕНОВА CE в(ог)в Eb

ти и на њихови.м вратовима бнће 
привезане написане хартије. да тако 
ови уђу у рај. називајући се проште- 
ницима Моамедовим. Проклињсм 
законодавст ва Моамедова. која с\ о 
браковима и о раздрешењу бракона: 
и о очишћењу жсна које су учиниле 
прељубу; и о броју жена и наложни- 
ца: и све нечисте наредбе о томе. 
Проклињем Моамедово хуљење које 
говори да Бог кога xohe об.мањује и 
кога хоће упућује на добро: и да. \ ко- 
лнко Бог не би хтео. људи не би има- 
ли ратове међу собом, али са.м твори 
оно што хоће: и сваком злу и добру 
Он је узрочник: и држи судбину и 
срећу свнх. Проклињем Моамедову 
брбљивост која говори да се Господ 
наш Исус Христос роди од Марије 
сестре Мојсијеве и Аронове бесеме- 
но - од Речи божје н Духа. И да је. 
још док је био млад, вајао птице у 
блату и, дунувши у њих. оживљавао 
их; и исцељивао слепе и подизао мр- 
тве: да је. замољен од апостола. од 
Бога испросио да му спусти са неба 
трпезу и нахранио их. И да није ра- 
спет, нити умро уистину као човек. 
него само привндно то од Жндова 
поднео: и да се. пошто је од Бога упи- 
тан - да ли је себе и.меновао за Бога 
у свету, одрече. говорећи: ..Пошто ти

3 процЈЕННЦИ, άπελευύέρους I 4 ^ако н о п о ао ж ени к  C I 4-5 лхо дмедо ко  С 6-7 пр кдкч;од Ιίκ'ψΐιιχκ 
Μ I 9 повЕлкншд, προστάγµατα I 10 г л(дг о л)к >ц ј ек C I 16 нл(д)гл(· н ^A«f инв. С повнн нк, ανπο; 
к с (те) п о вн н  н е ин в . C I 17 п о ао^чдн и чдс (т н ). τύχη και ειµαρµένη 18 блед -х ло ви к . 
βλασφηµίαν I 22 с ло вес е C Μ I 23-24 вн кдл! aIiiau iu e] к к кдл^к пл кшЕ М 24 творЕШЕ М 26 
оХс тдвддше] ввс тдкл1Дше С. оустдклкшЕ Μ I 28 трдпЕ^ох c н (е)б(е)с е инв. Р I 31 сим] си М
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лчнр^к и'т(к)кр11ЖЕ СЕ Гл(дГОл)е . 1ДК0 Tbl 

ксд свкси и вксн гдко н е ιιλ \ε ηο βα\·β с е 
3 в(ог)в НИ c(bl)nb ТВОИ. рдвк БО ТВОИ

IEChA\b И НЕ СТМЖДК СЕ СИИЦ'к НДрИЦАТИ.

ПрОКЛИНАК*  ФуЧИТЕЛВСТВФ Л\ОАЛ\ЕДОВО 
6 Γλ (αΓ0λ)κ ·1|ΙΕ»Ε. utcTb х(ри)с(тос)к c(bl)nb

в(о)жн Hb дп(о)с(то)лв и прор(о)кв.

ПОНЕЖЕ РЕч(е) б(о г)в WBbqjHHKA НЕ 

9 HA\ATb. И ВСИ ТКОрЕЦЈЕИ ΙΕΛ\θγ WBbqiHH-
КД х(рн)с(т)д XOTETb Л\О\(ЧИТИ CE Bb 

ДВБрИ шгнкн-ћи. Проклиндк» вдснотво- 
12 рЕНИК Л\ОДЛ\ЕДОВО Bb ИЕЛ\ЖЕ рЕч(е). Bbl~

ти в(о)жик> Д0л\о\· л\ол(и)тв,нол\оу 

WT(b) дврддли И ЈЦБЛДИЛД (!) Bb лх-кст^ 

15 НДрИЦДИЛХ^ЛАВ ΒΑΚ’χΑ ИЖЕ Η Л\ЕКЕ. НДр-

ИЦДЈЕТВ СЕ. 1ЕЖЕ HA\EHOyi£Tb. ΠΟΚΛΟΗΗψΕ 
ШБАК>ДЕНИ1Д. Μ ΠΟΒΕΛ^ΒДl£Tb ДД Ид кЖЕ 

18 I ДЦЈЕ EMfAMfTb И A\OAETb СЕ ДД WBpAqj-

AK»Tb лнцд c bo ia нд τογογ ετρΑΗογ. 
ПрОКЛИНДК» И Tb CAA\b долхв л\ол(и)т- 

21 BbNblH ИЖЕ Bb AvtcT-fe НДрИЦАЈЕА^ћлХВ.

ЛХЕКЕ. Bb НЕЛГЖЕ р^ШЕ ЛЕЖИТВ 110 Ср'к" 

Д-k KAASEHb BEAHKb WBpA^b HA\bll< лфро~ 

24 ДИТИНН. ПОЧИТЛТИ ЖЕ СЕГО ГАКО НД HEA\b

CbBKOYHH CE Cb ДГДрИЕК» ABpAAAAb. ИЛИ 
1ДКО ПриВЕ^ДЛВ βΊ1 Κ ΗΕΑ\θγ BEAbBAO^Ab 

27 КГДА XOT^UJE ПОЖр-ктИ ИСААКА. HA A\O“

ΛΗΤΒΟγ ЖЕ ΤΑΛ\Ο ΠρΗχ0ΑΕψΙΠ1Λ№. ΠΟΒΕ~ 
л-kBAiETb. кдиноу ογεο ρογκογ свок> προ- 

30 стр-кти Kb КДМЕНИ. ΑρογΓΟγΚ» ЖЕ WBb-

ИТИ ογχο СВОЈЕ. И ТАДКО ВрВТ^ТИ CE HA\b 

WKOAO ПОЧЕСТОХ ДОНД-ћжЕ ПАДОуТЉ CE 
33 WT(b) ^ABpbT^HHia WA\pA4MBUJE CE. ПрО"

све сазнајсш, знаш и да се нс назвах 
Богом, ни сином твојим, јер сам слу- 
га твој и не стидим се да се тако нази- 
вам“. Проклињем учење Моамсдово, 
које говори: „Христос није син Бо- 
жји, већ апостол и пророк. јер Бог 
рече да нема заједничара, а сви који 
Христа чине његовим заједничарем 
биће мучени у паклу огњеном. Про- 
клињем измишљотину Моамедову, у 
којој рече да ће молитвени дом Бо- 
жји бити онај који су [основали] 
Авраам и Измаил у месту званом Вак- 
ха, које се и Меке зове. што именује 
- поклониште смотреноспш, те на- 
ређује да, ма где да буду и моле се, 
своја лица окрећу на ту страну. Про- 
клињем и сами тај молитвени дом, 
који је у месту званом Меке, у којем, 
каже, лежи по средини велики ка- 
мен, имајући лик Афродитин, па га 
треба поштовати зато што се на ње- 
му спојио Авраам са Агаром, или зато 
што за њега беше привезао камилу 
када хтеде жртвовати Исаака. Они- 
ма пак који тамо долазе на молитву, 
наређује да једну своју руку испруже 
ка камену, а другом да обујме своје 
ухо и тако се непрекидно врте док не 
падну помрачени (тј. онесвешћени) 
од окретања. Проклињем и само Ме-

2 св^си нема С I 6 г л(аг о а )1о ц ј £и Μ I 11 дисри] допри (!), у гр. γέεναν I 11-12 вдснотворЕник, 
µυϋοποιΐαν I 14 и^бланла (!)] и^мдил-ћ Р. г цмаиаа С Μ, ΐσµαήλ 115 βκ κ\α орт.-јез. црта М; гр. 
βάκχα I 15-16 нж е и au k e ндрицдктк с е , у гр. ήτοι µάκε ή µάκεχ 116 кж е имЕноуктв] кмоужЕ 
ил\е Р М; у гр. ον ονοµάζει I 17 w baw aeh h ia. παρατηρήµατος 118 бо хдет к  CI a io aet u c e] πο µ ο λ ε τ ' 
c e C I 20 Проклинд»] И проклинд» P Μ I и нема Μ I 21 вк AiliCTi ндрицдклгклхи нема Ц. Бен. I 
22 ΑίΕΚΕ. µέκε I 23-24 дфроднтинк, άφροδίτης 125 сввк«[пи c e, όµιλήσαντος I ct дгдрик» P C Μ, τή 
άγαρ I 26 в! нема C I 27 пожр-кти χοτ-kiuE инв. Р; пожр-кти χοτ^ΐΛΐιΐΕ Μ I исддкд. ίσαάκ I 30 
Αροχεοκ» P С Μ I 32 п о чес то х  нема Ц. Беи. I 33 w t (b) ^ΑΒρκτΙιΐΗίΑ нема Ц, Бен.
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КЛИНД10 И ΤΟ СДМО ЛЛЕКЕ. И и'ДрВЖДНИ1£ 
ιε γο вс е . и ижс w t (b) срдцинк тдмо ме- 

3 ψΕΜΒίχΐι СЕДЛМ1 КАМЕИИИ НА Хр(и)сТИ~ 

lAHhl. И BCAKOlf мол(и)ткоу И СЛОуЖБОу 

.,.м„ II WBLI4AIE ΗχΒ. ПрОКЛИНАК» 0γ4Ε||ΐΙΗΙΕ 

6 МОАМЕДОВО ИЖЕ W ΒΕΛΒΕΛΟγΑΗψΙ. К>ЖЕ 
г л(дг о л)етв жрицоу οογψογ в(о)жик> 

ОуВШЕНОу ЖЕ Wt (b) ТАЛ\О ΕΟγψΙΙΜχΒ ЧЛО" 

9 в(-ћ)к11. и того рдди б(о г)о \· ВрДЖДЕВА-

ТИ HA НЕ. ΠρΟΚΛΗΙΙΑΙΟ ПОКЛД НГЛ1ОЦЈИ Ιΐχκ 

СЕ ΟγτρίιΗΙΙΙΙ '^В-к^Д-к 1ЕЖЕ IECTB ДМГНИЦА.

12 ii дфродиН 1о ж е рдвитвскмли> е^в ј ко мв  

χΟΒΑρίι (!) ΚΛ\Ε)ΙθγΚ>ΤΒ. СЕ ЖЕ ИСТВ ВЕЛИ’ 

КА1Д. ΠρΟΚΛΙΙΗΑΙΟ ВСЕ '^АПОВ^ДИ л\од-
15 Л\ЕДОВВ1. ЕК НИ^ЖЕ Кр(в)сТИГДНОЛМ1 poif- 

ГД1Е СЕ Шт(0Л\ЕТНИКВ1 ΙΕ ΗΜΕΙΙΟγίΕΤΒ. И 

ШББЦЈНИКБ!.1 И ДВОБОГВ1. И ВБЗДВИЖЕТБ

1 Основно значење нм. ^вмрникв (κοινωνιστής) је заједничар. у смислу - социјч.ии ш. ко.кг- 
нист, али овде сс односи на свето причешНе вернпка.

18 срдциш НЕНДВИДЕТИ CH^B. и πογτκ б(о )- 

Ж1 HMEHOyiE ^ДКОЛЕНШЕ И ИЖЕ НД Kp(b)" 

CTbltAHhl БрДНБ. И ВВ ТАКОВ^И БрДНИ
21 ΟγΛΠίρΑΙΟψΕΙΕ срдцинн c(hl)nKI б(о )ж ше И 

ДОСТОИНВ1 рД1ЕВИ НДрИЦД1£ТБ. Проклиндк» 
1ЕЖЕ W МОл(и)тВДХБ CKBphHHhllE И НЕЧИ"

24 CTLIIE ^ДПОВ-ћдИ Л\ОАЛ\ЕДОВВ1. Bh н и хвж е  

II СЕ ПрИЛДГД1ЕТВ. ДД ДЦЈЕ НЕ WBptTAIOTB 

ΓΟΤΟΒΒΙ ВОДШ. ДД | ΠρίΙΙΕΛΧΛΙΟΤΒ првств 

27 дровноу и ток> потирдкугв лицд свогд и 
poifljt. ПрОКЛИНАК> ИЖЕ W свздднии чло- 

β(£)κ Α ОуЧЕНИЈЕ ЛХОАЛЛЕДОВО. ВК НЕЛ\ЖЕ

30 рЕЧЕ 1ДКО СБ^ДДНБ БШс(тк) 4Λ0β(4)κ Β 

пр(в)сти и w t (k ) кдп ле . шт (в ) 

ПШДВИЦВ и Шт(в) СМ^ШЕНША. и гдко

33 4ΛΟβ(ί)κθγ СК^ДАНОу БШВШОу ИНИИ оуво

кс и сву његову обдаст: и седам каме- 
нова што су их Срацини тамо бацили 
на хришћане: и сваку молитву и слу- 
жбу и обичаје њиховс. Проклињем 
учсње Моамедово о жснки камили 
за коју каже да је свештеница божја. 
а убијена од та.мошњих људи. те због 
тога Богустаде против н»их. Прокли- 
њем оне који се поклањају јутарњој 
звезди, то јест Даници. и Афродити 
коју арапским језиком именују Ха- 
вар, то јест велика. Проклињем све 
заповести Моамедовс. у којима хри- 
шћане. изругујући се. нменује одмет- 
ницима и заједничарима} и двобош- 
цима, тс подиже Срацине да их мрзе. 
А пут божји именује - заклање и оно 
што је рат против хришћана. те Сра- 
цине. који у таквом рату умиру. на- 
зива синовима божјим и достојнима 
раја. Проклињем прљаве и нечисте 
заповести Моамедове о молитвама. у 
којима и ово додаје - да. уколико не 
нађу обнчну воду. узму ситну земљу 
ii њо.м да потру своја лица и руке. 
Проклињем Моамедово учење којс 
је о саздању човека, у којем рече да 
је човек био саздан од земље и од ка- 
пље: од пијавице и од мешавине (тј. 
теста); и да се човеку, када је саздан 
био, сви. дакле. други анђели по на-

1 кудрждник. περιοχήν I 3 седлмЈ .χ. С13-4 кр(к)стшдни Р 14 слоужв^-. λατρείαν ! 5 шбмчди Р 
С Μ: έθη I 6 w велвбл^дици . περί της καµηλοΟηλείας Ц. a y Бен. грешком καλούηλείας 7 
жрицоу, ίεράν I 11 оутркнин] ввтрвннн С I 9-10 враждЕвлти. άµύνεσΟαι 11 двн ницд. τώ 
έωσφόρω I 12 рдвитвскмдмЈ дрдвнтксккшмк Р С Μ: κατά τήν άρράβων I 13 ховлрв (!)] \двдрк 
С, χαβάρ I 15 хр(в)сти1днол\в Р С Μ I 16 к нема С. Ц. Бен. ! 17 дво во п ј . έταιριαστας 19 
χΑΚΟΛΕΗΗΚ, σφαγήν 119-20хр(в)стшдни Р С122 ндрицдк Р С Μ 126 готоки] тсгокм (!) Р: у Ц. Бен. 
έτοιµου I првств, χοΰν I 27 дровноу. λεπτόν I 30 члов(-к)кк] 1дко чл(ов4)к М 31 пр(0стн. 
χώµατος I w t (b)3] ii w t (k ) Μ 132 crtvkui£iinta. µασσήµατος
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КСИ АНг (е)лН IIOBEA^NHMAXb б(о )ж и 1ел\в  

П0КА0НИШЕ СЕ lEMCAf. №ДИН' ЖЕ COTOIIA МЕ 
3 покорн СЕ ПОКЛОНИТИ СЕ. и нддв всклхи1

1 Иза вскми (πασι), у Р С М следи сил\и (τούτοις). као и у Ц. Бен.
- Ича испов-кдд» (οµολογώ), у Ц. Бен. следи καί πιστεύω.

проклинАк» ВОГД Л\ОДЛ\ЕДОКД. WH'?KE (!) гл(д- 

ГОл)еТВ IAKO ТБ ИСТВ б(о г )в КДШШ Г1(ог)к

6 BCbCKOBANb НЕрОДШ. HII ЖЕ роди СЕ. 
ни бшс (т в ) ж е п о д(о )бкн в Ι£Λ\θγ кто. 

РЕч(е)н Д1Д о \г бо всд и того сдл\ого лход- 

9 А\ЕДА Н СКОВАНДГО 1ΕΓΟ б(о г )д . ПрОКЛИ~

ндк> н и’т(0рицдк> c e n^b. Обец ј авак » с е

ИСТИННОМОу II 1£ДИНОЛ\0\Л Х<ри)с(т)оу 

12 в(ог)о\·. и ккроучо sb ш(т0цд и с(м)нд

И с (ве)т ДГО д(оу)хд. Bb ЈЕДИНО^ И 1ЕДИ- 

ΝΟΕΟγψΙΙΟγΚ» И с(в£)тоук> И HEpA^AOlfMb- 

15 ноук> тро(и)цмр И llAbTbCKOIE СЛ\ОТрЕ"

НИ1Е И Kh 4λ ο β(^)κ ο λ\β пришкствиЕ II 

испов-кддк·2 WT(h) Тро(и)цЕ 1ЕДИНОГО и 

18 1ЕД1н о чеддг о с(ш)нд и с ло ва б(о )ж и г д .

Wt (k ) км(т0ЦА Пр^ЖДЕ Bck^b B^Kb 

рОЖДЕНАГО ИЛХЖЕ ВСА BbILiJE. БШТИ CEAAMf 
21 ΙΓζβ-^ΕΤΒΟγίΟ 110 HCTHH-k 4Λ0β(4)κθγ ΝΕ- 

νυτ^οτογπΛβίιιογ свокго в(о)ж(^ствд. 

и EbiTH томоуждЕ s(or)oy истинноу и 

24 4ΛΟβ(4)κογ HCTHHIIOy. NECwkcHO НЕПр^к-

ЛОЖНО. И НЕИ^ЛГкнНО. Bb CbCTAB^ кди- 

HOA\b И Bb ДВО1О (ECTbCTBOy. ΒΟΛΕΙ0 ЖЕ 

27 ВСА ПОСТрАДАЕШОу·. И рАСПЕТОу HAbTHIO.
б(о )ж (0СТВ0Х BE(^b) стр(л)сти npt- 

БШВШОу. и ПОГрЕБЕНОХ И ТрЕТИИ д(01Ш 

30 BbCKp(b)cUJOY. И IIА н (е)б(е)с Д Bb^HECb- 

шоу С£. И приити χοτεψογ Bb CAAfiii 

соудити ЖИВМИЛ^ И AApbTBblHAAb. И ПО 
33 riAbTii с ег о p^AbtuoYio с (ве)то \(1о α(^)-

рсђењу Божјем поклонише, а једино 
се сотона не покори да се поклони. 
Изнад свих1 проклињем бога Моаме- 
дова, за кога каже да је тај једиии бог 
искован. који не рађа нити је рођен, 
нити је ко био сличан њему. Све, да- 
кле. што је речено, и тог самог Моа- 
меда и његовог скованог бога про- 
клињем и одричем их се. Припајам се 
истинитом и једином Христу Богу и 
верујем у Оца и Сина и Светога Ду- 
ха; у једну и једнобитну и свсту и не- 
раздељну Тројицу; и телесно провиђе- 
ње и долазак ка људима. Од Тројице 
исповедам2 јединог и јединородног 
Сина и Слово Божје, од Оца рођеног 
пре свих векова, кроз кога је све по- 
стало. Овај је постао, извесно знам, 
уистину човек који није одступио од 
свог божаства, и Он је истинити Бог 
и човек несмешано, непромењиво и 
неизмењиво у једном саставу и у 
двема природама, а вољом сва стра- 
дања поднео и телесно распет, док је 
божаство остало без страдања; и по- 
гребен, и трећи дан васкрсао и на не- 
беса се вазнео; и доћи ће у слави да 
суди живима и мртвима. И (у) Свету 
Деву Марију која је Овога телесно

1 днг(е)ли ВСИ ИНВ. С I б(о )ж ИИМК Р Μ I 2-3 НЕ покори С£ ПОКЛОНИТИ c e] НЕПОКОркСТВОЛ\(в) HE 
поклони c e 6a\s  М; у Ц, Бен. ούκέπείσΰη προσκυνήσαι αύτω 13 вскми] всћми силхи Р С М: Ц, 
Бен. πασι τούτοις I 4 шн ‘ж е] w  н кл\'ж е Р С М; Ц, Бен. περί ού I 5 б(о г)в 2 нсма М; Ц. Бен. има - 
θεός I 6 роди се) с е родн инв. Р Μ I 9 кго нема М; Ц, Бен. има - αύτοΰ I 10 Обец ј лва10 с е , 
συντάσσοµαι I 15-16 слхотрЕник. οικονοµίαν I 18 с(м)нд и словд б(о )ж 1н а] с(и)нд Б\о)жша и 
слово С; у Ц. Бен. υίοϋ καί λόγου του ύεοϋ 121 no истин-k H^BkcTbCTBoyio инв. Ρ123 истшГнолл« 
.Μ I 25 и нема М: Ц, Бен. има - και I вв снстдв-к, έν ύποστάσει 128 бе стр(д)сти Р, БЕстр(д)сти С 
М (= бе^в стр(д)сти); Ц. Бен. απαθούς I 31 χοτεψΑ Ρ
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κογ м(д)рИ10. II ηρΙΐΕΒΙΒΙΙΙΟγ πο рож- 

(дк)стк^ д(-к)во1о. Bb ρΊιοιιοτογ и ис- 

3 τηιΐ’ΐιογιο в(огороди)цоу. и κΐιρογιο и

гл^дгол)».1 и вл(д)д(и)ч(и)цоу Bb ел(а)- 

г (о \д(а)т И BblBUlOIf вски твдри пок- 

6 λ αη ιαιο се и 4τογ. и иж е w t (k ) χρ(η)-

1 Иза гл(дгол)». у Ц. Бен. следи: „και ώς κατά αλήθειαν µητέρα ιΐεοϋ ένανύρωπίσαντος. και διά 
τοΰτο κυρίαν".
2 [да примим] додато у прев. према Ц. Бен. - δέξασίίαι.
3 [оно] (тј. крштење) додато у прев. према Ц. Бен. - αυτό.

CTlIIAHb ТДИНО Св(е)1рЕ11Од4иСТВОХ1£МК1И 

ХЛ-кБК И ВИНО 1ЕГОЖЕ Bb б(о )ж (0СТв(0- 

9 llbl^b СЛОуЖБДХБ Пр11ЧЕЦЈAIOTb СЕ. И в4л\Б

и Ј1спов'кдд1о и в-kpoyio. Ήλο и KpbBb 

no nCTHtli BblTII г(оспод)д 1с(оусд) х(ри- 

12 Ст)д ΠρΙίΛΑΓΑΙΕΛΙΑ того б(о )ж (0с т вбн о к >

СПЛО1О AAblCAbllO ЖЕ И НЕВИДИМО. ПАЧЕ
ВСДКОГО lECTbCTBbllAIO О^ЕлХд] 1ДК0ЖЕ 

15 siiCTb TbKAIO CAAAb И ТДКО И A'4b при-

ЧЕЦЈАТИ CE CllXb ШБЕЦЈАВА1О CE. IAKO Bb 

nCTHHOlf ΕΟγψΕΙΕ HAbTll И KpbBE ИГО. И 
18 Bb с(ве)тшшо  д(оу)ши ж е η Ήλου и Bb

Ж1фЖ Б-кчНОу1О И Bb НДСЛ^ДШЕ ц(д)р- 

СТВА 1|(е)б(е)с НАГО ПрИ1ЕЛ\ЛЕЛ\ОЛ\В. ИЖЕ 

21 T-kxb B'kpOIO CbBpbLBEHOIO ΙΐρΐΙ4ΕψΑΙΕΤΚ
СЕ. И с (ве)т О1Е х(ри)с(то)во Κρ(κ)ψΕΝ1ΙΙ£ 

ЧИСТО1О И HEAbCTbIIOIO д(оу)шЕ10 И Cp(b)" 

24 д(0ЦЕЛ№ И B'kpoio ИСТИН’НОК> προιιιογ.

H'4B'kcTbCTBOYlEA\b ΠΟΙΚΤΙΐΉ ШЧИЦЈЕНИ1О 
ΙΙΕΪζΑΒΙΚΤΜΙΟγ (!) BblTH И ПОрОЖДЕНИК» Α(ογ)- 

27 ШИ ЖЕ И Т-клЕСИ. И 4(b)cTHbI ЖЕ Kp(b)cTb

ИСТИН’НАГО х(ри)с(т)д и б(о г)а ндшег о .

О^ЖЕ К ΤΟΛΧΟγ НИ ТЛ"кнИИ НИ KAETBbl 

30 CbCOlfAb Hb СВОБОЖДЕПИ1А И Ж1ЦНИ
В'кчНМ1Е И ’ξΗΑΛΙΕΙΙΙΙΙΕ №ЖЕ HA CAXpbTb И 
НА ДШАВОЛА 11ОБ'кдК1. И ЕЕЦЈЕ ЖЕ || И 

33 ч(0СТНВ11£ HKONbl. ИЖЕ ПО ПЛВТИ Kb

родила и уистину остала Дева по ро- 
ђсњу: истиниту Богородицу верујем. 
и говорим1. којаје у благодати поста- 
ла Владичица све твари. Поклањам 
се и поштујем тајно свештенодеј- 
ствујући код хришћана хлеб, и вино. 
којим се на божаственим службами 
причешћују. И знам и исповсдам и 
всрујем да су тело и крв Господа 
Исуса Христа упстину претворени 
Његовом божаственом силом. ми- 
саоно и невидљиво, изнад сваког 
природног поимања. онако како Он 
сам зна. те се тако и ја придружује.м 
да се њима причестим. јер су уистину 
тело и крв Његова. а на освећење ду- 
ше и тела. и на живот вечни и на на- 
слеђе царства небесног они.ма који 
примају. који се њима вером саврше- 
ном причешћују. И свето Христово 
крштење чистом и незлобиво.м душом 
и срцем и вером истинитом тражим 
[да примим]1 2, заиста убеђен да ће 
[оно]3 бити појмљиво очишћење и 
препород душе и тела. И часни Крст 
истинитог Христа и Бога нашега. ко- 
ји више није сасуд нп труљења ни 
клетве. него слободе и живота ве- 
чног; и знамен победе протпв смрти 
и против ђавола. Још пак и часне 
иконе које су људима јављање у телу

2 вћ р4снотоу, κυρίως I н нема С. Ц. Бен. I 9 с ло \'Жбдхн . τελετάϊς 1 и нема Р С М. Ц. Бен. ' 12 
пр-клАгдкл\л, µεταβαλλόµενα I 17 крнвн Μ I 20 прикл\лкл\о Р М; Ц, Бен. µεταλαµβανοµένων 
21-22 причЕЦЈлотв α Р М; Ц. Бен. µετέχουσιν I 22 кркциник х(ри)с(то)во инв. Р М 24 прошоу] 
прошоу примити Р; прошоу приктн Р С М; Ц. Бен. επιζητώ δέξασόαι! 26 ум. нцдкнсткнсд·. у Ц. 
Бен. νοητήν I порожденик». άναγέννησιν 128 и нема С; Ц. Бен. има - και i 30 скс^дк. δργανον
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члов(-к)кол\к iabaeh iiia б(о г)д с ло ба . и 

НЕ1ЦрЕЧЕН'НО ТОГО рОЖДВШЕ1Е ч(и)сТк1№ 

3 д(-к)вн и к(о)гом(д)тЕрЕ. и б(о )г о ен -

ДБЦК ANIMAE. И BC-k^h с (ве)т К1ИХВ. IAKO 

WBpA^hl Ιΐρΐ\ΒΟ\λ'ΒρΑ73ΙΜχΚ. и прикмлк) и 
6 чтоу И VUEAOEbl^AIO. И ΤΚΙ ЖЕ с (ве)т БПЕ 

дн г (е)лм И с (ве)т ЕПЕ бс е в^ог^оу оуго- 

ЖДКШЕИ. II рДББ! ТОГО И K^pHLIlE ОуГОД" 
9 НИКБ1. 4Τ0γ II СЛАВЛ1О. ч(в)сТН рдди ИЖЕ 

к τοΛ\ογ. и τ άκ ο  w t (b) bc eie д(о^)ше η  

ср(0д(к)цд И Н^ЕОАЕНША ИСТИБШГО. 

12 πρικτογπΑίο κκ ккрк xp(n)cTnmHkcirkH.

АЦЈЕ ЖЕ Cb ЛИЦЕЛгкрН1ЕЛ\К И Ch AbCTHIO 
CHIA ρεκοχκ. A NE B^pOIO ВСЕд(оу)шкНО1О 

15 H Ср(к)д(к)цЕЛ\к х(ри)с(т)д ΛΙΟΕΕψΗΛΧΒ.

ДА ΒΟγΑΟγ КЛЕТк И lipOKAETb. И д(о\()шА

Л\О1А ДА ОуЧИНЕНА EOIfAETh Cb COTONOIO 
18 И Ch sicbi.1

1 Такав је крај и у Ц, а у Бен. текст се насгавља у виду кратког упутства о томе да после 
проклињања следи веронаука и свето крштење обраћеника.

Г(оспод)и Ιο(ογςε) х(рист)с е(о ж )е нднљ  

Π0Λ\(ΐΐ)Λ0γΗ NAc(b) АЛ\Ин(0.

21 СКОН‘ЧДШЕ СЕ ΒΟ^ΓΟ^Α^χΗΟΒΕΗ'ΝΒΙΙΕ сии 

кшгш. H0A\0KAH0Hb. ποΜοψκιο с (ве)тен е  

Тро(и)цЕ. И СИЛО1О ЖИЕОТВОрЕЦЈААГО Kp(b)" 

24 СТА. И А\Ол(н)тВАА\И Пр^Ч^СТВНЕ

Вл(д)д(ш)ч(и)цЕ | НАШЕК Б^ОГОрОДИ^ЦЕ. 

и вскхв с (ее)тмхв ал\ии (н в )

27 Прои^идоше н а свктв слов-кнвскдго к- 

^ζΜΚΑ Бо(го)д(0ХНОВ£Нк11£ СИ№ КНИГК1. 

НАриЦА№Л\В1№ HOMOKAHOHb. ПОМрДЧЕНВ!
30 во εΐχοχ np-кжДЕ СЕГО WEAAKOAAb A\Olf- 

дрости 1ЕЛИНВСКАГО lE^blKA. н(в|)н1Д ЖЕ 

WBAHCTAHIE. рЕКШЕ ИСТЛБКОВАНБ! БШШЕ.
33 И Βλ (α)γΟΑ^ΤΙΗΟ б(о )ж ИИ1О IACHO СИ1А-

Бога Слова и чисте Деве и Богомате- 
ре која је Тога родила, и боголиких 
анђела и свих светих - као ликове 
праликова прихватам и поштујем и 
љубим. И свете пак анђеле и све све- 
те који су Богу угодили, те Његове 
слуге и верне угоднике поштујем и 
славим, части ради према Њему, и 
тако из све душе и срца, и истините 
воље приступам к’ вери хришћан- 
ској. Уколико пак са лицемерјем и са 
обманом ово рекох, а не сведушном 
вером и срцем љубећим Христа, нека 
будем клет и проклет, и душа моја да 
буде стављена са сотоном и са 
бес1ша1.

Господе Исусе Христе Боже наш 
помилуј нас. Амин.
Окончаше се ове богонадахнуте 
књиге, Номоканон, помоћу Свете 
Тројице и силом животворног Крста 
и молитвама Пречисте Владичице 
наше Богородице и свих светих. 
Амин.
Произиђоше на светлост словенског 
језика богонадахнуте ове књиге, зва- 
не Номоканон, јер пре тога беху по- 
мрачене облаком мудрости јелин- 
ског језика, а сада заблисташе, одно- 
сно протумачене бише и благодаћу 
Божјом јасно сијају, одгонећи таму

5 WBpa^Ki. σύµβολα I 7 c (k e)t u k  нема С; Ц. Бен. нма - τούς άγιους I 7-8 о т ј то ж деши к С I 14 
ρεκοχκ] ιίΑρΕκοχκ Μ I 15 λ ιο βε ψε λµ » Ρ С Μ 118 с в нема С; Ц, Бен. I 19-20 Г(оспод)и... αλ λη η(κ ) 
нема С I 21-26 Ско н  чдше с е... дмии(нв). нсма С Μ I 26 дл\(и)нв Р
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IOTL·. ΙΙΕΒ^Α^ΙΙΗΙΑ TMOlf Шт(к)гОЈ1Е1р£. и 

вс е просвкцЈдкнре св^томв рд^оум- 

3 llhIMh. И шт(0 Γρ4ΐχκ 1ЦБАЕЛ1А10фЕ. ВСАКВ

БО О^ЧИТЕЛК ρεκογ ж е ип(и)с(коу)пк или

ГфЕ^ВуТЕрВ ИЛИ И1Њ КТО О^ЧИТЕЛВСКВШ 
6 САНК Г1р41ДрКЖЕ. ΑψΕ CH^h КНИГВ IIE

CBiCTL довр-к. το ни сдмв с ебе н е ^н а- 

ΙΕΤΚ КТО IECTK. ПрИНИКНОуВВ ЖЕ Bh ΓΛΟγ- 
9 BHIIOlf Β^ΓΟΑΚχΗΟΒΕΙΙΙιΐχΒ ΟΗχΒ КНИГВ

1АК0ЖЕ ВК зрвцдл-к И САЛГ CE OV^pHTh
КАКОВВ IECTB И ΚΑΚΟ Г1Од(о )бА1ЕТК ΙΕΜΟγ 

12 BLITH. И ДроуТКИЕ ΠΟ^ΝΑΙΕΤΒ И НАМ[- 
читк. и^нде ж е н а с в^т к н ашег о κ υβικ ά 
б(о )ж (0СТВКНО1Е СЕ ПИСАНИ1Е. н(м)н1А 

15 WT^noyCTH Ba(a}a(k i)k O рАБА ТВОЈЕГО С

MipOAV.

незнања и све просвећујући светло- 
шћу разума, и од греха избављајући. 
Јер сваки учитељ. хоћу пак да кажем 
- епископ или презвитср или нско 
други ко има учитељски чин. ако не 
сазна добро ове књиге, то ни сам се- 
бе не зна ко је. Λ проникнувши у ду- 
бину ових богонадахнутих књига. 
као у огледалу угледаће и сам себе 
какав је и како му приличи да буде, и 
друге ће познати и научити. Изиђе 
пак на светлост нашсг језика овај бо- 
жаствен (тј. свети) спис. Сада отпу- 
сти владико слугу Твога с миром.
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> IWi
CTflNNH трггин 

прдпрд- 
Л^дк

IpCTHM 

прдпрд- 
БДВД

сродкствд

. СТрМЕВЕ 
npltlOA' 

lllllll

t.hTopw 

прдпрд- 
Л^ЛК

ктордгд 

прдпрд- 
БДБД

трстии(! 

npliEO- 

Λ'ΙΒΙΙΙΙΑ

1рДТ1,- 
IIU 

Ч£ДД

СТрМД 
ΠρΙίίΟΛ'

ШДГО 

внзчггд

стрмд 
iipinOA- 

шдго
чвдд

СТрМККЕ 

BOAh” 

шни

ирдпрд 
д-кдк

прдпрд 

БДБД
тггкд
Б0ЛШ1
II1Д

τίτκω 
lipifiOA’- 

ШИИ1Е

чедд
БрДТД 

кго пр-
SkHOy

ЧбТД

стрмд 

вгликд- 
го прдв- 
но^чггд

• стрми 

в е л и к д- 
го чедд

стрмквс 

КЕЛНЦИ!
no w (t k ) 
ци

нрдд-клк

-

ПрДБДБД теткд 

ВЕЛНКДД 

по д \д т е - 
рн

ΊΈΤΚΒΙ 
великм- 
1£ ЧЕДД

TCTKhl
1ИЛ1К1Ј-
16 πιιογ- 
ЧЕТД

крдтд
кго прд-
БКНОу- 
чггд

стрмк-

КД Ч1ДД
стрииве Д-ћлв БДБД ТЕТКД 

по л\д-
ТЕрИ

теткчи- 

нд чедд
ΊΈΤ4Ι 
МД ББ“ 

НОуЧЕТА

тггчинд

прдкћ- 
ноучггд

нрдв·- 
ноуци

1>рдт’ 
и’т(к)чк:

110

цн3

ШТћЦЕ
Д

лити

X
110 м(д)- 

τεριι СЕ- 
стрд д\д- 
ТЕрННД

сестри- 
нд чедд

сестрн- 
НД ΒΙιΙΙΟγ- 

Ч6ТД

сестри 

нд прд- 
κιιογ- 

Ч6ТД

CECTpH- 
нд прд- 
ПрДББНОу- 

четд
д. CUHh ДКЦЈН в.

Г ΙΙΙΟγΚΕ БНОуКД д.

1. 1рдв- 
ΙΟγΚΕ

прдв- 
ноукд

2.

ч 
снн врдцн

фАПрДВ- 
lOyKL

прдпрдв- 
ноукд

ii

Кћ’{БрД кпи согт

cui ;к£ врдцн 

НЕЕВфрдцкнН

iptiBhl
1рдпрдв
<θγκ*

lipkKA 

прдпрдв- 
Н8КД

CIlpE^AIOTh СЕ

rropkl

1рдпрдв- 
IbKh

вторд 

прдпрдв- 
Н8КД

1

■рети 

1рдпрдв- 
ικκκ

грстиа 

прдпрдв- 
1оукд

Γ'^ ι*  ιΊ A^e^eH’e Η3Β0ΡΗθΓ текста шаблице сродства, као најсличнији користим онај у А 1371 и 

. у односу на које. нпр., онај у V 2184 има извесне разлике.

2 ум. третии (грешка писара), треба тет кд . као у С, А 1371, CS 1116 - θεία.
(Bo^dT WT'K'4.h W У A 1371, CS 1116 άδελφοΰ υιός καί ύυγάτηρ, што he pehn брашучеда 

no'' TP брашанац или братаница; синовац или синовица.
ит\1>/ци грешко.м је одвојено од стрикке у горљем квадрату.

416



'fiptiiiiibd 
'(сгри- 
мсва) 
јчсда1 2

стспсни

| стриц 
преве- 
лики

трећи 
прапра- 
дед

други 
прапра- 
дед

трећа 
прапра- 
б.чба

друга 
прапра- 
баба

гетка
прсве- 
лика’

сродства

стрина 
преве- 
ликог 
унучета

стрина 
прсвс- 
ликог 
чеда3

стриц 
велики

прапра-
ДСД

прапра- 
баба

тстка
велика

преве- 
ликс 
тстке 
чсда

брата
Н.СГОВО1 
црауну- 
Јчад4

стрица 
вели- 
ког пра- 
унучад

стрица 
вели- 
ког 
чеда5

стриц 
велики 
по
оцу

прадед прабаба тетка 
велика 
по 
мајци

велике 
тет ке
чсда

вслике 
тетке
унучад

брата - 
његови 
пра- 
унуци6

стри- 
чева 
чеда7

стрнц 
по оцу8

дед баба тетка 
по 
мајци9 10 11

тетки-
на чеда

тетки- 
на
унучад

теткина 
пра- 
унучад

[брата]1( 
прапра- 
унуци

брато- 
вљсва 
чеда

[брат]11 отац

1

мати

7

по мај- 
ци сс- 
стра мај- 
чина12

сестри- 
на чеда

ссстри- 
на уну- 
чад

сестри- 
на лра- 
унучад

сестри- 
на пра- 
прауну- 
чад

1

3

5

7 
ови бракови

син

унук

пра- 
унук

прапра- 
унук

кћи

унука

пра- 
унука

прапра- 
унука

2

4

6

8
су заорањени

ови бракови 
су незабраљени

први 
прапра- 
унук

прва 
прапра- 
унука

сједнњују се

други 
прапра- 
унук

трсћи 
прапра- 
унук

друга 
прапра- 
унука

трећа 
прапра- 
унука

1 теткд πρ ΙίΒΟΛ’ιηιπΑ, ύεία µεγίστη (чревелчка тешка) јс очева тетка.
2 cpATbina чеда , у А 1371. CS 1116 ύείου προέκγονος και προεκγόνη. У гр. θείος је и стриц и ујак; 
разликују сс питањем: ..по оцу“ или ,.по мајцн".
3 стрш „ркБолшдго ч кда , у А 1371. CS 1116 θείου µείζονος υιός καί Ουγάτηρ.
4 БрАта кго прББНо^чЕТА. y A 1371, CS 1116 αδελφού προέκγονος καί προεκγόνη (нема кго).
5 стршд веаикаг о чеда . у А 1371. CS 1116 θείου υιός και Ουγάτηρ.
6 БрАТА кго npABhiioif4ETA. y A 1371. CS 1116 άδελφού έκγονος και έκγόνη (нема кго).
7 стриквд чедд . y A 1371. CS 1116 θείου υιός και ύυγάτηρ.
8 Ум. стрмквЕ ιιο шт(к)ци, y A 1371. CS 1116 θείος πρός πατρός καί µητρύς. a у следећем 
квадрату: αδελφός.
9 Ум. ТЕТКА по А\АТЕри. y А 1371. CS 1116 ύεία πρός πατρός καί µητρύς.
10 [брата] додато према A 1371. CS 1116.
11 |брат| додато према А 1371. CS 1116.
12 Ум. по А\(д)тЕрн СЕСтрл МАТЕринд, y А 1371. CS 1116 αδελφή.
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Записи*

* Записи са ове стр.. као и записи са следећих двеју стр. (400а—4006), верно су пресликани и 
објављсни у: Зиконоправило или Номоканон СветоГа Саве, Иловички препис 1261. Година. 
Фототшшја. Приредио и прилоге написао Миодраг М. Петровић. изд. ,.Дечје новине", Горњи 
Милановац 1991.
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Eh СЛДБОу вели кдг о  б(о г)д и с п(д)с д нд- 

ШЕГО 1с(«рСд) х(рист)д. И 1|(к|)шД сло-

3 ЖЕНД1Д. C11 Св(е)ц 1Е1111К1Л\И прдкилм.

Ε^ΒΕ^ΤΙιΐχΐ» ЖЕ И Бл(д)жЕ1Њ1ХЕ Дп(о)~ 

с(то)лБ. И СТОПДЛХк Ιΐχκ НД К01ЕЛ\'ЖД0

6 СБОр-k ПОСЛ'кдОБДЕШИИХБ пр('к)под(о)Б- 

ΗΚίχκ Wt (l )u L·. ИОТБЦЈДНШЕЛАк И Л10БО-

ВИ1О ΛΧΙΙΟΓΟΙΟ И ЖЕЛДНИИЛХк млддд.
9 б(о )г Оч(б)с тИЕДДГ0 И ВСЕкМСЕЕЦЈЕНДГО 

1ЕП<и)с(ко)пД BCEIE ^ЕТ’СКБ11Е КУБЛДСТИ 

г(о)с(поди)ид л\и и а’(тк)цд кур HEW- 

12 фитд. ИСПЛБН1Д1О1|ЈДГО ВСЕ НЕДОСТДТБ- 
чно1Е с (ве)тб1и х к писдни) с (ве)то и  

Цр(0к(к)ви ДРх (д)н г (е)лС>Х ΛΜίχΑΙΙΛΚ нд

15 лгкст-к γλ (αγο )λ ε λ\^λ \Ιι ило вицФ. при- 

Аоучи СЕ И лигк ΛΜΙΟΓΟΓρ^ΙΙΠΙΟΛλΟχ БОГ“ 

ддноу Пр^ПИСДТИ СИ1Е КНИГБ1. ПОВЕЛ-к-
18 ншелх к г(о)с(поди)нд лли. г л(дг о л)елш 1Е 

ГркЧСКк1ЛЛк IE^klKOA\k НОМОКДНОНк. НД~ 
шилх ж е ^дконникк. тш ж е вл(д)д(ш)ко

21 л\ои с (ее)тб 1 бл(д)г (о )с (ло )ви . вк Л-к- 

т(о) .Д.ф.о.

И бл(д)г (о )с (ло )би Б<ог)к д(к)нк СЕДЛ\М 

24 СЕ БО IECTB Бл(д)гОСАОВЛЕНДГД СОуБОТД Ек

Н10ЖЕ ДОПИСДХ'.

Всдко д-кло Е ндчело стрдшно кончд- 

27 вшоу ж [е]

У славу великога Бога и Спаса наше- 
га Исуса Христа и сада - сложена са 
свештеним правилима светих и бла- 
жсних Апостола и на сваком Сабору 
преподобних Отаца који су следили 
њихо в ј ш стопама, старањсм и мно- 
гом л>убављу и жељом из младости 
богочастивог и свеосвсштсног епи- 
скопа све зетске области, господина 
ми и оца кир Неофита који је попу- 
нио све u it o  јс недостајало од светих 
списа светој цркви Архангела Ми- 
хаила на месту званом Иловица - до- 
годи се и мени многогрешном Богда- 
ну да препишем ове књиге. дозволо.м 
господина ми. које се грчки.м језиком 
зову Номоканон, а нашим - Зако- 
ник. Ти, пак, владико мој свети. бла- 
гослови. Године 6.770.

И благослови Бог дан седми. То наи- 
ме јесте благословена субота у којој 
дописах.
Свако дело је у почетку страшно. а 
кад се заврши...
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О стрижењу браде...........................................................................................37
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снимци
неколиких страница грчких рукописних 
кодекса, коришћених за ово издање





Слика 1. AC 42, φ. 20α: Крај правила ап. Павпа u почетак правила an. Петра и Павла.
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Слика 2. АЕ 263, φ. 29α: Иочетак правила Првог васељенског сабора у Никеји 325. године.
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Слика 3. Petropolit. 208, ψ. 60β: Почетак правила помесног сабора у Картагини 419. године.
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Слика 4. Patui. 205, φ. 235а: Епифанија Кипарског почетак списа о јересима.
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Слика 5. V1167, φ. 18β: Почетак„Виђења“ Дијадоха Фотикијског (питања и одговори).
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Слика 6. V 2198, φ. 1092α: Указивање на нека рђава учења и творења Латина.
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Слика 7. Ц 11 (непагинирано): Проклињање сарацинске (мухамеданске) вере.
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Слика 8. ЕВЕ1377, φ. 218β: Почетак Избора из закона Богом даног Израилћанима преко Мојсија.
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Слика 9. AL B 93, φ. 217α: Почетак Зборника у 87 глава.
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Слика 10. Patm. 205, φ. 351α: Почетак „Градског закона" (Πρόχειρος νόµος).
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Слика 11. CS 1795, φ. 386α: Ο сродству.
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Слика 12. ΕΒΕ, φ. 376α: Таблица сродства.
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ПОКАЗАТЕЉ 
књиге 1.

а) Особна имена
Авакум, пророк

- књига 578, 579
Авдија, пророк

- књига 578, 579
Аврам, праотац 30
Аврилијан, цар римски (270-275) 18, 19, 

187,224, 225
Аврилије, епископ Кархидонске цркве 

322,359,403
Агапије, епископ востроски 82, 111, 413, 

414
Агапит, епископ римски (535-536) 25
Агатон, папа римски (678-682) 13,100
Агеј, пророк

- књига 578, 579
Агрикола, епископ Кесарије кападокијске 

20,187
Адам 1,12, 391,392,417
Адријан, папа римски (771-795) 15, 58, 

112,563
Адријан, царримски (117-138), звани 
Јелиј 176

Александар I, папа александријски (313—
-328) 1

Алексије Аристин, ђакон и законохрани- 
тељ, в. Аристин

Алексије I Комнин, цар византијски 
(1081-1118) 114, 673,678

Алексије, патријарх цариградски - Алек- 
сије Студит (1025-1043)603

Амон Адријанопољски 413
Амос, пророк 564

- књига 578, 579
Амфилохије, епископ иконијски и 
светитељ 3, 62, 112, 113, 146, 343, 413, 
499,511,542, 545

Амфилохије Селеук, светитељ 578
Ананија, апостол 168
Анастасије, архиепископ антиохијски 115
Анастасије I, цар византијски (491-518) 

23, 24
Анатолије, митрополит солунски 7
Анатолије, патријарх константинградски 

(449-458)7
Антим, епископ у Трапезунту, јеретик 12, 

25
Антоније, епископ, јеретик 565
Апиар, презвитер Сикијске цркве 411,412
Аполинарије, епископ лаодикијски, јере- 
тик 3,416

Аполинарије, патријарх александријски 
(551-568)11

Аполон, епископ 589
Аравијан, епископ анкирски 413
Арије, презвитер Александријске цркве, 

(IV в.) јеретик, 1, 2, 3, 21, 29, 168, 
414,415
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Аристин, ђакон и тумач канона (XII в.) 
XVII, XX, 117, 120, 126-129, 133, 134, 
137,175,176,180,182,185,203,211,215, 
253-255, 264,265,267,268,275,280,281, 
286,289,302,304-308,312,323,336,337, 
345,348,351-355,370,377,386,393,435, 
452,455,463,478,488,498,529,539,552, 
587
- Аристинов Номоканон XVII, 269,276, 

597
- Аристинов текст 125
- Аристиново тумачење XV, XVII, 390

Аристина XX, 117
- Аристинин манастир XX, 117

Аркадије, цар византијски (395-408) 46, 
413

Арон, старозаветни архијереј 606
Асел, презвитер 322
Атанасије Велки, архиепископ александ- 
ријски (328-373) и светитељ 112, 146, 
342, 509, 575, 577

Атанасије Јевтић, епископ у „оставци” 
XXVIII

Атик, архиепископ константинградски 
(406-425)324,409-411

Атинодор, епископ, брат св. Григорија Чу- 
дотворца - епископа неокесаријског 19

Афингије, епископ 98
Ахар 151,573
Багрородни, в. Константин VII Порфиро- 
генит

Бајлћ, рођ. Обрадовић Јелена XXXIV
Богдан, писар рашке преписивачке школе 

XXII, XXVIII
Богдановић Димитрије XIV, XVII, XXI 
Богородица 5,17,29, 30,277,416,463,594, 

602, 603
Брадати, в. Константин IV Погонат 
Вагадије, епископ востроски 82,111, 414 
Валент, цар византијски (364-378) 246

Валентин, првопрестолник Нумидијске 
области 322

Валсамон, в. Теодор Валсамоп
Варда, чувар палате и први судија моћни 

678
Варух, пророк

- књига 268, 276
Васас, епископ 216
Василид 66, 72,109
Василије Велики, архиепископ кесаријски 
и светитељ 47, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 68, 
69, 73, 78, 83, 84, 86-88, 90, 93-96, 99- 
105, 109, 112, 170, 186, 195, 199-204, 
207-209,234,245,250,284, 328, 387, 403, 
422,437,438,443,444,446,451,485, 499, 
503,504,511,538,539,542-545, 553, 563, 
565, 604

Василије, епископ 216
Василије, епископ амасијски 20, 188, 206
Василије I, цар византијски (867-886) 675
Вигилије, папа римски (538-555) 11
Виз, епископ селевкијски 413
Вијанор, презвитер 511
Викентије, епископ банатски XIII
Вист, презвитер 588
Вителије, епископ Антиохије сиријске 

(308-314)20,187
Витиник, епископ 216
Вотанијат, в. Никифор III Вотанијат
Врум, в. Дионис
Гавадије 413
Геласије, епископ кесаријско - палестин- 
ски 3,413

Генадије, архиепископ константинградски 
(458-471) 566, 597

Генадије, архимандрит 593
Генадије, епископ Нове Кесарије и свети- 
тељ 103

Георгије I, патријарх константинградски 
(679-686) 13

Геронтије, епископ клаудиопољски 413
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Гијезије 564
Гнојетазни, в. Лав III Копроним, цар визан- 
тијски

Григорије I Богослов, епископ констан- 
тинградски (379—381 )и светитељ 3, 47, 
112, 113, 146,273,343,391
- Писмо Григорију 422, 553
- беседе св. Григорија Богослова 577 

Григорије, епископ ниски и светитељ 3,53, 
89,101,104,105, 108,109,113, 413, 580 

Григорије, презвитер 78, 83,170, 544 
Григорије Чудотворац, епископ Нове Ке- 
сарије и светитељ 19,103,112, 225 

Давид, цар израиљски (око 1011-972 или 
1004-965)31,559, 560, 578, 609

Далв В. XXVII
Дамас I, папа римски (366-384) 3 
Дамјан, епископ созопољски 11 
Данило, пророк 394

- књига 268, 342, 576, 578, 579 
Даница, звезда 2
Дева, Девица, в. Марија 
Дидим, јеретик 11,417 
Дијадох, светитељ 116 
Димитрије, епископ кизички 113, 601 
Диодор, епископ тарсијски 100, 112, 499, 

543
Дионис, грчки бог пијанства и винодавац 

455,456
Дионисије Велики, архиепископ алексан- 
дријски (248-265) и светитељ 199, 476, 
567

Диоскор епископ јермопољски 413 
Диоскор I, патријарх александријски 

(444-451), јеретик 6, 7, 23, 24, 283, 305, 
416,418

Домн, патријарх антиохијски (443-450) 
11,54,62,71,79, 82, 90,91,113,591

Донат, јеретик 354
Двлченко Г. XXVII
Евагрије, ученик Оригенов, јеретик 11

Евлогије, патријарх александријски (579- 
607)113, 591,593

Евстатије, патријарх антиохијски (324- 
332) 1

Евтих, архимандрит, јеретик 6, 7, 23, 24, 
283,416,418, 601

Евтихијан, епископ расколник 96, 319
Евтихије в. Евтих
Евтихије, патрлјарх јерусалимски (552- 

564) 11
Евтихије, патријарх константинградски 

(552-565), (577-582) 11
Екитије, епископ ипонски 364, 365, 372
Елен, епископ тарасијски 19
Елефтерије, епископ пафлагонски 603
Емануил 594, 595
Епигон, епископ 359
Епифаније, архиепископ и васељенски па- 
тријарх (520-535) 627

Епифаније, архиепископ кипарски и све- 
титељ 116

Захарија, пророк 
- књига 578, 579

Златоусти в. Јован Златоусти
Зонара XVII, 125, 150, 175, 176, 178, 180, 

250, 253, 267-269, 281, 337, 370 
- тумачеља XV, XVII

Зор, јеретик 12
Ива, епископ едески 5, 13, 25
Илија II, патријарх јерусалимски (770- 

797) 16
Именеј, епископ јерусалимски (260-298) 

19
Инокентије I, папа римски (402-417) 386, 

391
Ипатије, епископ 216
Ираклије, цар византијски (610-641) 13, 

26
Ирод, звани Антипа 519
Исаија, пророк 608

- књига 158, 268,342, 565, 576, 578, 579
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Исус Христос XXVIII
Исус Навин 32

- књига 157, 268, 342, 576, 578, 579
Јаков, брат Господњи 394, 437, 438,

- књига 158,268, 342, 576, 578, 580
Јаков, јеретик 601
Јаков, чатац 589
Јарчевић Слободан XXXV
Јачов Марко XXXIII
Јевагрије, јеретик 417
Јевгеније, епископ 216
Јевлалије, еплскоп 216
Јевномије, епископ, јеретик 2
Јевсевије, епископ 216
Јевсевије, епископ никомидијски 2
Јевсевије, епископ памфилијски 225
Јевстатије, епископ памфилијски 281
Јевстатије, јеретик 220
Јевтић Атанасије, в. Атанасије Јевтић
Јездра

- књига 157,268, 342, 576, 578, 579
Језекиљ, пророк 605

- књига 158, 268, 342, 576, 578, 579
Јекитије, в. Екитије
Јеладије, епископ Кесарије кападокијске 

413
Јелиј, в. Адријан, цар римски
Јелијан, епископ 216
Јелисеј, пророк 564
Јелпидије, епископ лаодикијски 413
Јепагат, епископ маркијанопољски 413
Јеракс 590
Јерина, царица византијска (797-802) 15, 

26,475
Јсровоам, цар израиљски (око 932-912/11) 

564
Јестир

- књига 157, 268, 342, 577, 579
Јефтих, в. Евтих
Јов, праведни 558

- књига 157, 268, 342, 576, 578, 579,610 

Јован Богослов, апостол и јеванђелист 
XXXIII, 214, 393, 394, 568, 604 
- књига 158, 268, 342, 576, 578, 579

Јован, епарх војводски 631, 633
Јован, епископ и првопрестолник Кипа- 
рског острва 442

Јован, епископ Тракисије 687
Јован, митрополит загребачко-љубљан- 
ски и целе Италије XXXIII

Јован, монах 15,115
Јован I, епископ антиохијски (427-443) 5, 

30
Јован I Златоусти, патријарх цариградски 

(398-404) 41, 264, 437, 438, 455, 565
Јован Крститељ, претеча и пророк 465, 

519
Јован VIII Ксифилин, патријарх цариград- 
ски (1063-1075)679, 691

Јовановић Срећко XXXIII
Јоил, пророк

- књига 578, 579
Јона, пророк

- књига 578, 579
Јосиф, праведни 558
Јувеналије, патријарх јерусалимски (422-

-458) 4, 7
Јуда, апостол

- књига 158, 268, 342, 576, 578, 580
Јуда, издајник 545, 564
Јудит

- књига 159, 342, 577
Јулијан, епископ 358
Јустин I, цар византијски (518-527) 24
Јустинијан I, цар византијски (527-565) 

10, 24, 25, 417, 418, 599, 612, 623, 624, 
627, 631,644, 723

Јустинијан II Ринотмит, цар византијски 
(685-695) и (705-711) XIX, 13, 52, 53, 
415,418

Кајафа 604
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Келестин I, папа римски (423-432) 4, 96, 
277 -279,324,390, 391,411,412

Кир, епископ александријски (630-643), 
јеретик 13,14,26,417

Кирадија 591
Кирило I, папа александријски (412-444) 
и светитељ4, 6, 12, 54, 62, 68, 71, 79, 82, 
90,91,95, 324,409, 
411,419, 591

Кирило I, патријарх јерусалимски, (350- 
-386)3

Климент I, епископ римски (88-97)? 146, 
158, 269,419

Констант I, цар западноримски (337-350) 
21,306

Константије, цар византијски (337-361) 
21,225, 306

Константин I Велики, цар византијски 
(324-337) 1,21,168,225,306,415

Константин IV Погонат, цар византијски 
(668-685) XX, 13,26,417-419

Константин VI, цар византијски (780- 
-797) 15,26,475

Константин VII Порфирогенит, цар виза- 
нтијски (913-957) XX, 116

Констас, в. Констант I
Копроним, в. Лав III Копроним
Кореови синови 167
Кресконије, епископ 355, 356, 372
Крњонос, в. Јустинијан II Ринотмит
Куодвулудеј, епископ 377
Лав III Копроним, цар византијски (717— 

-741) XIX, 475
Лав VI Мудри, цар византијски (886-912) 

286,288, 680,691,695
- Философ 688

Леон 304
Леон I, папа римски (440-461) 7, 305
Лин, епископ римски (64-76)? по некима: 

(67-79)? 322
Лука, јеванђелист 568

- књиге 158, 268, 576, 578, 579
Лукије, епископ јерапољски 413
Љубица Штављанин - ТјорђевЈгћ, в.
Штављанин - "ђорђевић Љубица

Маврентије, епископ Нове Германије 385
Макарије I, епискол антиохијски (656- 

-681), јеретик 14
Макарије I, епископ јерусалимски (314- 

-333) 1
Македоније, патријарх цариградски 

(342-346), (351-360), јеретик 2, 3, 22 
- духоборац 284, 415, 418, 564, 585 
- Македонијева јерес 564

Максим 590
Максим, јеретик 96
Максим Киник, расколник 272, 273
Максим, партијарх антиохијски (450- 

-456)7
Максимијан, епископ 378
Максимила 247, 500
Малахија, пророк

- књига 578, 579
Манасија, цар јудејски (698-643) 457
Марија 5,29,38,163,186,247, 277,463, 594
Марин Персин 13
Маркијан, цар византијски (450-457) 7, 

283, 305,416,418, 601
Маркион, јеретик 527
Марко, јеванђелист 568

- књига 158, 268, 576, 578, 579
Мартирије, епископ антиохијски (461 —

-465) 113,598
Матеј, апостол и јеванђелист 568 

- књига 158, 268, 576, 578, 579
Мелетије, патријарх антиохијски (354-

-360), (376-380) 3
Мемнон, епископ ефески 4, 6
Миклошић, в. Miklosich von Franz
Miklosich von Franz XXVII
Милијић Душан XXXIV
Мина, епископ 108
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Мина, епископ и патријарх васељенски 
(536-552) 632
- архиепископ 644

Митровић Божидар XXXIV
Митрофан I, патријарх цариградски (315—

-327), по некима: (306-314) 1
Михаило, владар бугарски (852-889) 15
Михеј, пророк

- књига 578, 579
Мојсије, Мојсеј, пророк и законодавац 32, 

153, 165, 186, 559, 606, 607, 609
хМондан, јеретик 246, 247, 499, 500
Мосеј, Мусеј 96
Мусеј, епископ, расколник 319
Навукодоносор II, цар вавилонски (605- 

-561)607
Наум,пророк

- књлга 578, 579
Нејеман 564
Нејеман Сирски 510
Нектарије, епископ XIII
Нектарије, патријарх константинградски 

(381-397)3
Несторије, епископ константинградски 

(428-431), јеретик 5,6,12,13,22,29,33, 
96, 113, 277, 278, 279, 283, 390, 416, 418, 
593,640

Никита, митрополит ираклијски 115
Никита, монах презвитер 114
Никифор, светитељ 116
Никифор III Вотанијат , цар византијски 

(1078-1081)679, 691
Никола III, патријарх константинградски 

(1084-1111) 115
Николај, митрополит дабробосански 

XXXIII
Нил Црноризац, светитељ 114, 605
Новат, презвитер Римске цркве 176
Обрадовић Јован XXXIV
Озија (Хошеа), цар израиљски (око 732- 

-724) 167

Олимбијс, епископ 216
Онисим 156
Онорије, папа римски (625-638) 13, 14, 26, 

417,419
Онорије, цар западноримски (395-423) 46, 

321
Ориген, јеретик 11, 25, 26, 417, 418
Осије, пророк

- књига 578, 579
Павле, апостол 124,162, 168, 380, 486

- велики Павле 144, 152, 156, 258, 603, 
605

- књиге 158, 268, 342, 576, 578, 580
- правила Петра и Павла 110, 162
- правила св. Ап. Павла 85, 86, 104,105, 

108, 110
Павле, епископ ираклијски 413
Павле, епископ оксејски 413
Павле, епископ самосатски, јеретик 18,19, 

186,187, 224, 225, 246
Павле II, епископ константинградски 

(641-653), јеретик 13,14, 417
Пануф 589
Пап 216
Пелагије, јеретик 390, 391
Петар, апостол 9, 128, 162, 214, 479, 564, 

565
- врховни 156, 321,478
- књиге 158, 268, 342, 576, 578, 580

Петар, архиепископ александријски (300-
- 311)72, 73, 104,112
- св. александријски свештеномученик 

569
Петар, епископ константинградски (654-

- 666), јеретик 13,14, 417
Петар, звани епископ 591
Петар, јеретик 12
Петар, монах из Александрије 13
Петар Побожни, презвитер римске цркве 

XV
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Пстар II, архиепископ антиохијски (1028- 
-1051) 114,603

Петровић Драгаиа, рођ. Митровић 
XXXIV

Пстровић М. Млодраг XI, XIV, XX, 
XXXIII

Петровић М. Никола XXX, XXXIV
Пилат 164

- Понтијски 38, 39
Пир, патријарх царлградскл (638-641, 

654),јеретик 13,14,417
Погонат, в. Константин IV Погонат
Политијан, папа александрлјскл (787- 

-801) 15
Полихроније, јеретлк 14
Поповић Евстатлје XXXIV
Порфирије, јеретлк 96
Порфирогенит, в. Константлн VII Порфл- 
рогенит

Прискила, јеретик 247, 500
Проватије, епископ вероникијски 413
Проереслје, епископ 216
Прокл, епископ 592
Радевић Милорад XXXIII
Радојчић Никола XIII, XIV
Reijnhart Ј. XXIII
Релић Владан XXXIII
Ринотмит, в. Јустинијан II Ринотмит
Роман Старац, Роман I Лакапин, цар влза- 
нтијски (920-944) 116

Рут
- књига 157, 268, 342, 576, 578, 579

Руфинијан, епископ 99,112, 577
Сава I, архиепископ српски (1219-1233) и 
светитељ IX, XI, XII-XIV, XVII, XVIII, 
ХХ-ХХШ, XXVII, XXIX, XXXII, 
XXXV, 2

Савелије, епископ ливијски, јеретик 3, 
246,416

Савић Љиљана, рођ. Христовски 
XXXIV

Севир, јеретик 23-25
Селеук 578
Сергије, патријарх цариградски (607-610), 
јеретлк 13, 417, 419

Силвсстар, папа рлмски (314-335) 1
Слмон, врачар 128, 479, 564, 565
Сисиније, архлеплскоп константинград- 
ски, Сисинлје II (996-998) 100, 115

Соломон, цар израиљски (око 971-929)
- књиге 157, 268, 342, 577-579

Сотлр 33
Софонлја, пророк 

- књига 578, 579
Спас, в. Сотлр
Стефан, еплскоп ефескл XV, 7
Стефан,ученлк Макаријев, јеретлк 14
Стефан Првомученлк 163
Στεφανίδης В. XVIII
Стојлћевлћ Богољуб XXXIII
Стојичлћ Ђоко XXXIV
Сур, свештенлк 589
Тараслје, архлеплскоп константлнград- 
скл(784-806) 58,112, 475, 563 
- патријарх 15

Теодор Валсамон, патрлјарх антлохијскл 
(1185-1199) 250,267

Теодор, епископ мемпсуестијскл 12, 25, 26 
- Мопсуестлјскл 413

Теодор, епископ у Памфлллји 281, 282
Теодор, еплскоп фаранскл 13, 14, 26, 417
Теодорлт, еплскоп Клра 7, 12, 13, 25, 419
Теодорит, патрлјарх антлохлјскл (757- 

-797) 15
Теодослје I Веллкл, цар влзантлјскл (379- 

-395) 2, 269, 271,413,415,418
Теодослје II Малл, цар влзантијски (408- 

-450) 4, 6, 276, 277, 321, 416, 418, 464
Теофан, латрлјарх антиохијски (681-687) 

13
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Теофило, архиепископ александријски 
(385-412) 54, 59, 68, 71-73, 87, 90, 98, 
100, 108, 113, 391,413, 585, 587

Тимотеј, апостол 152
- Kibiira 269

Тимотеј 1, архиепископ александријски 
(380-385) 65-69,72, 78, 96,106,109,110, 
113,585
- папа александријски 3

Тимотеј, презвитер 116
Тит

- књига 269
Тома, монах 15
Товија

- књига 579
Троицки Сергије XI-XIII, XV, XXIII, XXX
Урван, епископ сикијски 409
Фалерије, епископ тарсијски 413
Фаустин 605
Фаустин, епископ пикенски 322,412

6) Имена народа
Азијци 30
Армени 437,438,452
Бугари 673
Варварл 303
Воради 574
Готи 574
Грци XX, XXIII
Египћани 304
Жидови 39, 95, 97, 103, 147, 148, 150, 164, 

165, 280,425,481, 604, 706, 709
Израилћани 114, 153,462
Исавријци 708
Јевреји 65, 380, 472, 481, 578
Јелини 19, 95, 147, 276, 373, 375, 389, 405, 

406, 426,455, 456, 470, 525, 599

Филимон
- књига 269

Филип, ђакон 168, 214
Филип, презвитер 322
Филит, епископ 216
Фирмилијан, епископ Кесарије Кападо- 
кијске 19

Флавијан, епископ антиохијски (380-403) 
23

Фотије, патријарх цариградски (858-867), 
(877-886)15

Фотин, јеретик 246
Хариклије, презвитер 114, 605
Христородица 5, 29, 30, 277, 416
Цанзал, в. Јаков, јеретик
Цернић Л. XXII
Штављанин - Ђорђевић Љубица XI-XIII, 

XV, XXIII, XXV, XXVII, XXX
Шапов Л. Η. XXIX

Јелиспонтијци 442
Јудеји, Јудејци 39, 119, 148, 227, 256, 257, 

259,406, 426, 576, 581
Коринћани 605
Латини 114,115
Миси 679
Понтијци 303
Римљани 175,426, 451
Руси XXII, XXIII
Срби XIII, XIV, XIX, XXIII
Тракијци 303
Франци 115
Фрижани 679
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в) Јереси
авдијани 257
ангеловци 97,258
аполинарити (аполинаријани) 275, 470, 

598
апотактити 527
аријани 275,306, 469, 588, 598
бабуни 602
богомили 114, 602
богострасници 601, 602
валентинијани 470, 500, 501
водослужећи 437,438, 501
врећеносци 527
донатијани 354,361,365,367,376,379,380, 

384,385, 389,395-398,402, 501
духоборци 269, 564
евномијани 275, 470, 598
лконоборци 18,475
јаковити 113,601
једновољници 601
једноприродници 601
јевтихијани 470; евтихијанска јерес 23 
македонијани 275,469, 564, 598

г) Земљописна имена*
Александрија 13, 24, 283
Анкира 19, 20, 28, 56, 59, 63, 68, 74, 80-84, 

86, 87, 89, 90, 93, 100-102, 104, 108-110, 
142,171,187,423

Антиохија 19,20,53-59,62,65,75,76,80, 81, 
84, 90, 91, 97, 106, 107, 110,122,123, 175, 
187,195, 333,348,389, 485, 648 
- сиријска 224-226

Антипатијанија 322

* Обухваћена су и имена градова и храмова.

манихеји 470, 500, 581
маркионити 470, 500, 501
масалијани (молабници) 114, 501, 602;
масалијанска јерес 221

мелхити 601
монданити 470
наватијани (чисти) 176, 177, 246, 247 275, 

396, 469, 499, 501,527, 590, 598, 606
несторијани 469, 470, 602
павликијани 470
пепузини 499, 500
саватијани 275
савелијани 276, 470
севиријани 470
суботарство 588
уздржанлци 501, 527
фотинијани (фотијани) 246
Фриги 247, 276
хацицари 113,601
четрнаестници (средници) 246, 247, 275,

470, 527, 598

Арабија 225
Арменија 216

- Арменска земља 439, 472
Атина XXXIII, 475
Африка 53

- Африканска земља XVI, 348, 354, 361
- Африкија 321, 325, 345, 346, 367, 370,

376, 378, 381,388, 402
- Африкијско море 402
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Ахаја 578
Белорусија XXXV
Београд XXXII, XXXIII
Беч XXIII
Бугарска XIII
Ватикан XXXIII
Велика црква, Света Софија 111,113
Визакинија 322
Востр 413
Гангра XXXI, 21, 28, 63, 65, 70-72, 83, 92, 

95, 100, 102, 107,110, 216, 220, 224
Гемина 591
Египат 30, 173,268,271
Едем 546
Ефес 4, 6, 22, 23, 26, 52-54, 57, 96, 99, 107, 

111, 174,276,277,416,418,442,443,640
Жича XXIII
Загреб XXIX
Израиљ 32
Ијевус 175
Ипон XVI, 348, 357, 365, 372
Исаврија 226, 700
Италија XXXIII, 578
Јелија 175,176
Јелиспонт 700

- Јелиспонтска област 442
Јерусалим 175,176, 248
Кападокија 700
Картагина 28, 52-56, 58, 59, 61-63, 66-70, 

72-82, 84-87,89,90,92,94,96,100,103- 
105, 111, 146, 186, 231, 321, 325, 413

Кархидон 46, 321, 334, 339, 349, 357, 359
Кентиријат 377
Кесарија 322

- Стратонова 175
- кападокијска 19, 20,413
- палестинска 413

Киликија 225
Кипар 443

- Кипарско острво 442
Кир 5, 13

Константинград 1-3,5,7,10,11,13-15, 22, 
23, 25, 26, 51-55, 58-67, 69-79, 81, 84- 
-108, 111-113, 115, 116, 125, 175, 269, 
270-272, 279, 283, 299, 300, 303, 306, 
314, 321, 330, 405, 411, 413- 415, 417, 
419,440-443,475,486,491,498,513,522, 
527,537,563,566,585,597,598,603, 614, 
619, 639, 640, 648, 661,701,704

Лаодикија 22, 28, 54-56, 60-65, 67-70, 72- 
-76, 78, 79, 81, 84, 86, 88, 89, 94, 97, 98, 
100,103-106,111,220,244,294,342, 352, 
437,450,453,463, 527, 701

Леонтов град 700
Либија 54, 95,173

- Ливија 68, 271
Мавританија 322, 338
Међуречје XVIII, 225
Месопотамија XVIII
MocKBaXV, XXXIII
Назијанз 3
Никеја XII, 1, 15, 21, 22, 26, 51-54, 56-59, 

61,63,64,68,69,75-79,81,83,85,86, 88- 
-92, 94, 96, 98, 104, 109-111, 117, 122, 
123,133,168,173,187,206,213, 240, 245, 
270-272,280,285,297,302,306, 307,323, 
326,328,333,339,409,410,414,474,544, 
639,700

Нова Германија 385
Нова Кесарија 20, 28, 55, 59-61, 63, 64, 68, 

78, 82, 84, 87, 89, 100,101,103, 108, 110, 
112,181,206,216, 428

Новгород XXII
Нови Јустинианград 442
Нови Рим 272, 303, 640
Нумидикија 322, 338
Оасан 6
Обећана земља 32
Палестина 225
Памфилија 54,111, 231, 282
Патмос XV, XXXIII
Пафлагонија 700
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Пендапољ 54, 68, 95, 173,271
Пепузан 248
Петроград XV
Понт 20, 39
Понтијско море 206
Рај 546
Рим XV, 15,24, 174,187, 240,272,303, 321, 

388,409, 451
Русија XI, XIII
Салима 175
Самарија 214
Сарајево XXXIII
Сардикија 21, 28, 111, 306, 307
СветаГора XV, XXXIII, 115
Света Екатерина, манастир XV, XXXIII
Свети Град 175
Синај 15, 33
Србија ΧΙ-ΧΙΙΙ, XX, XXXV

_________________________________ ПОКАЗАТЕЉ КН.ИП 1

Средец 21, 22, 28, 53-55, 57, 58, 64, 74-76, 
80,81,91,96, 99, 111, 169, 175, 182, 230, 
267, 306, 307, 321, 323, 342, 389, 414, 
415,429

Стари Рим 303, 306, 441, 640, 648
Трапезунт 25
Трипољ 322, 333, 334
Трст XXXIII
Удолија сиријска 225
Феникија 225
Фригија Капатијанска 700

- Фригијска област 247
Халкидон 6, 11, 23, 26, 52-55, 57-60, 63, 

74-77,79-83,87-93,95,98,100, 101,103, 
111,123,125,175,197,248,272,283,305, 
306,312,337,359,373,416,418,432,433, 
440,449, 469,483, 565, 597, 640

Цариград XV, XX, 24, 25, 29, 117, 418, 482, 
620, 626, 635, 662, 663, 707, 709
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ПОКАЗАТЕЉ 
књиге 2.

а) Особна имена*
Аарон 408
Авделан 407
Авирон 302
Авксентије, епископ западни, јеретик 368
Авраам (Аврам) 291, 292, 330, 335, 408
Аврас, јеретик 298
Агапије, јеретик 403
Агара 330,335
Агатон, папа римски (678-682) 28, 31, 33,

35
Адам 290, 300, 316, 323, 374, 404
Адам, јеретик 306
Адамандије (Ориген други), јеретик 309,

346
Адамандије Састављач 309
Адан- Адамант, јеретик 403
Аделфије, јеретик 320, 321
Адемије карицски, јеретик 345
Адријан, јеретик 345
Аисјеја 407
Ајерије, јеретик 312
Ајетије киликијски, јеретик 313, 356
Ајетије, јеретик 346, 368
Ајитије, в. Ајетије, јеретик
Акакије, патријарх цариградски (471-

-489), јеретик 346
Александар ковач, јеретик 345

Александар Савић LXIII
Алексије Аристин XXVII
Алексије I Комнин, цар византијски 

(1081-1118)250
Алексије Студит, патријарх цариградски

(1025-1043)238, 245
Алим, зет Муамедов 406
Аллах 331
Амфилохије, епископ иконијски 374
Амфилохије, епископ 254, 321
Ана 242-246, 248, 249
Ана, жена Ламбудија 233
Анастасије апозигарски, јеретик 348
Анастасије, патријарх антиохијски, свети- 
тељ (594-599) 45,47

Анастасије, синђел XIII
Анастасије, цар (491-518) 346
Анатолије Исповедник 363
Аникит, папа (155-166?) 361
Антим трапезунски, јеретик 347
Антим, протоспатар 235
Антихрист 330, 356
Апелије, јеретик 304,345,362
Аполинарије лаодикијски, јеретик 346, 

368
Аполинарије Магн, јеретик 346
Аполинарије Сиријац, јеретик 329, 368

’ Обухваћена су имена и из Предговора, али не и из Библиографије.
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Аполон, митолошки бог 291
Аполонид, јеретик 345, 398
Апупакр 407
Апупикерт 407
Ареј, митолошки бог 291
Арет 408
Арије 391
Арије, презвитер у Александрији, јеретик 

346,367
Армасије ђубрави, јеретик 349
Армоније, јеретик 345
Арон 308, 331, 339
Артемон, јеретик 345
Архе 396
Асклипијад, јеретик 398
Асклипиод, јеретик 345
Асклипиодот, јеретик 363
Астерије, јеретик 346
Аганасије Велики, архиепископ алексан- 
дријски, светитељ (328-373) 252, 253

Атанасије Сирин, јеретик 348
Атанасије Атонски, светитељ 252
Атина, митолошка богоња 297
Афродита, митолошка богиња 330, 335
Афтоније, јеретик 403
Beek, Hans-Georg XIII
Богдан 419
Богдан, писар XXIV, XXVI, 419
Богородица 41, 52,273,339,413,414
Валентинијан 300
Варвара 244-246, 249
Варвела 298
Вардисијан, јеретик 307, 345, 354
Варот 408
Варсануфије, јеретик 372
Варсум, јеретик 346
Василид Египћанин 353
Василид, јеретик 298,345,404
Василије 238
Василије Велики, архиепископ кесаријски, 
светитељ 33,224-226, 235,236, 254,259

Василије, епископ барски 18
Василије, митрополит иконијски 217
Василије, митрополит помпијупољски 217
Василије, цар византијски 275
Вахтан 334
Венијамин Александрињанин, јеретик 348
Вероја, јеретик 298
Викентије, епископ и мученик 363
Виктор, папа римски (189-199) 363
Виктор Савић XXVIII
Власт, јеретик 345
Воддан, јеретик 403
V Mazuranic LVII
Вук Караџић LVI
Вукикер 407
Гаврило архангел 407
Гајан Александријски, јеретик 324, 347
Гајан, папа александријски (537-538), 
јеретик 381, 383

Gajus Falcidius, трибун 134
Георгије, епископ аријански, јеретик 313
Георгије, митрополит трајанопољски 217
Георгије, монах 339
Георгије, страстотрпац XVIII
Герман, монах XX
Григорије I, папа римски (590-604) 47,48
Григорије II, рашки епископ ХХ-ХХП, 

XXIV, LIII
Григорије Богослов, епископ цариградски 

(379-381)369
Григорије, епископ акрагански 28,31
Давид, цар и псалмопевац (1011-972 ) 50, 

283, 292,408
Дамјан, јеретик 348,370,373,381,386,387, 

389
Данило, митрополит халкидонски 217
Датан 302
Дидим, јеретик 346
Дидои, јеретлк 320
Диј, митолошки бог 291,297
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Дијадох, епископ фотикијски (око 450. 
године) 275, 289

Димитрије 238, 240
Димитрије Синђел, митрополит кизички 

239
Диоскор александријски (444-451), јере- 
тик 324, 325, 345, 369, 372,380, 381

Диоскор, Евтихов помоћник, јеретик 346
Диоскор, јеретик 402
Доалифил 408
Додона, мотолошка богиња 330
Домат, јеретик 346
Доментијан, животописац XX, XXIII, 

XXVII
Донат, јеретик 328
Доротеј, јеретик 345,347
Доситеј, јеретик 345
Доситеј Обрадовић LVI
Драган Митровић LIX
Ђорђе 238
Ђорђе Трифуновић XXV, XXVIII
Ђуро Даничић XX, LVI, LVII
Ева 316
Евагрије, јеретик 346
Евгеније, јеретик 347
Евдоксије LVII
Евдоксије, епископ на западу, јеретик 346, 

368
Евдоксије, партијарх цариградски (360-

-370), јеретик 356
Евион, јеретик 345
Евномије, ученик Ајетијев, јеретик 313, 

346, 356, 357
Евтих, јеретик 346
Елкесеј, јеретик 346
Епиген, јеретик 346
Епифаније Кипарски (367-403) 289
Епифаније Памфилијски, епископ 373
Епифаније, јеретик 300, 345
Ермоген, јеретик 345
Ермофил, јеретик 345

Еуфрат пречанин, јеретик 345
Задиза 407
Залет 408
Захарија 408
Зевс, митолошки бог 297, 330
Зеит 407
Зејнепа 407
Зефир, епископ 363
Зид 336, 342, 343
Зинон, јеретик 346
Зинон, цар византијски (474-475; 476-

-491) 346, 372, 381
Зоја Карвунопсина 268
Зоор Гавриамије, јеретик 403
Зоор, јеретик 346
Зорад, јеретик 403
Игин, епископ 303
Изит 407
Измаило 330
Ијевињеј, јеретик 360
Илија 408
Илксактин, лажни пророк 307
Инокентије, папа римски (401-417) 364
Ираклеон, јеретик 345
(И)раклид, јеретик 403
Ираклије, цар византијски (610-641) 35,

329, 330
Ираклион, јеретик 303
Ирод 296
Ирод Антипа, цар 341
Исаија, јеретик 346, 373
Исак 335, 408
Исидор, јеретик 300, 345
Исус Навин 296
Исхан 396
Junonis Monetae, римска богоња 201
Јаков 231
Јаков Сиријац, јеретик 369
Јаков Сирин, јеретик 324, 347, 369
Јаков старозаветни 292, 408
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Јаков, писац и пошиљалац посланице у 
Антиохију 361

Јевдоксије 313
Јевномије, в. Евномије
Јевстатије, епископ 312
Јевтимије Велики, светитељ 252
Јевтих, јеретик 323
Јевтихије, јеретик 324, 345
Једрис 408
Јездра 294
Јелена 238
Јелена, блудница 297
Јелена, кћер Јована I, удата за Константи- 
на VII Порфирогенита 268

Јелин 291
Јелисавета 248,249
Јелица Стојановић XXVIII
Јерак, јеретик 310,403
Јеремија, пророк 294
Јерина 232
Јерма, јеретик 320
Јермофил, јеретик 398
Јефтик, јеретик 380,402
Јов 408
Јован 240-249
Јован александријски Граматик, јеретик 

347,380,388,389
Јован Богослов, апостол и јеванђелист 

LVI, 20,21,22,26,275,284,289,306,361, 
366, 371

Јован Дамаскин, светитељ (+749/50) XI, 
330, 339

Јован Златоусти, светитељ XII
Јован Зонара XXVII
Јован из Киликије, јеретик 346
Јован Ионополит, књигохранитељ 233
Јован Кувукиларије 238
Јован, монах и молчалник у Св. Гори 250
Јован Обрадовић LIX
Јован Постник 261
Јован Претеча и Крститељ 259,408
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Јован Сиранин, јеретик 348
Јован Трибоги, јеретик 324
Јован, архиепископ деркаски 218
Јован, архиепископ левкадски 218
Јован, митрополит анкирски 217
Јован, митрополит ираклијски 217
Јован, митрополит каријски 217
Јован, митрополит силејски 217
Јован, митрополит тијански 217
Јован, презвитер у Халкопратији 350
Јован, сестрић Константина, епископа 
памфилског 261, 262

Јовијан, цар (363-364) 320
Јоин 291
Јона 408
Јосиф 408
Јосиф, заручник Маријин 315
Јуда, издајник 302
Јуда, четврти син Јаковљев 292
Јулијан, јеретик 346
Јулијан Акарнасејски (аликарнасејски), 
епископ, јеретик 324, 347, 381, 383

Јупитер, митолошки бог 297
Јустин II, цар византијски (565-578) 373
Јустин Философ 304, 305, 353
Јустин,цар (518-527) 372
Јустинијан I, цар византијски (527-565)

65, 372, 373
Каин 302
Калакавс, варварско име 298
Калија 235
Карпократ, јеретик 299, 345,360-362
Касијан, јеретик 345
Кекроп 291
Келестин I, папа римски (422-432) 364
Келестин, јеретик 346, 364
Кердон, јеретик 303, 345
Кинтила, јеретик 306
Кир александријски, јеретик 329, 349
Кир из Киликије, јеретик 346
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Кирило I, епископ александријски (412-
-444)364, 374

Кирило Хиландарац LXIII
Киринт, јеретик 299, 345, 360, 361
Клеовије, јеретик 345
Клеомсн, јеретик 346
Кллмент, епископ римски (88-97)? 30, 34, 

260
Климент, презвитер александријске цркве 

260,261
Коловарс, јеретик 301, 345
Кондовавдијан, јеретик 380
Конон, јеретик 347, 380,387, 388
Константије, цар византијски (337-361) 

356,357
Константин I Велики, цар византијски 

(324-337)356
Константин IV Погонат, цар византијски 

(668-685) 28, 35
Константин V Копроним, цар византиј- 

СКИ (741-775) 344
Константин VII Порфирогенит Багро- 
родни, цар византијски (913- 959) 53, 
254,268

Константин блажени (верни) 368
Константин Кавалин 344
Константин, архиепископ килијски 218
Константин, архиепископ суглајиски 218
Константин, војник 266
Константин, епископ памфилски (XII век) 

261
Константин, митрополит патраски 238
Константин, митрополит хонски 238
Константин, цар византијски 275,304,313
Кордон, јеретик 351
Кореј 302
Корнилије 361
Корнилије, епископ римски (251-253) 366
Крон, митолошки бог 291
Кронос, митолошки бог 297
Кумврик, јеретик 403

Лав I, цар византијски (457-474) 323
Лав III Исавријанац, цар византијски 

(717-741)344
Лав V, цар византијски (813-820) 341
Лав VI Мудри, (Премудри), цар византиј- 
ски (886-912)53, 268

Лав, архиепискип кипселаски 218
Лав, митрополит катански 217
Лав, митрополит сардички 217
Лав, митрополит серски 217
Лаврентије, митрополит дирахијски 238
Ламбет, јеретик 328
Ламбетије, јеретик 346
Ламбудије из хрисопољског предела 233
Леонт 231,235
Леонт, митрополит атински и синђел 239
Литој, епископ 321
Литој, епископ мелитински 374
Локман 408
Лука, јеванђелист 352
Лукијан, јеретик 304
Љубица Штављанин - Ђорђевић XXVI, 

XXIX, XL, LIX-LXI
Макарије антиохијски, јеретик 349
Македоније, патријарх цариградски (342- 

-346; 351-360), јеретик 346, 368
Максим Исповедник 345
Максимила, јеретик 346, 355
Манасија, цар јудејски (698-643) 50
Манент (Маније) Персијанац 309, 346, 

355,356
Манент, јеретик 403
Маније Персијац 309
Марија (Богородица, Дева) 23,41,52,266, 

273, 300, 309- 311, 314-316, 323, 331, 
339, 357, 360,375,413,414

Марија 231, 232, 240-249,266
Марија, сестра Мојсијева и Аронива 409
Марилна Цибранска-Костова ХС
Маркел из Анкире (Анкирски), јеретик 

311,358
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Маркелин, јеретик 299
Маркијан, јеретик 304
Маркијан, цар византијски (450-457) 323, 

324
Маркион (Маркионит) понтски, јеретик 

303-305, 345,351,352,362
Маркион Трапезунтски, јеретик 373
Маркион, јеретик 404
Марко 231,247, 248
Марко чаробњак, јеретик 351
Марко, јеванђелист 26, 278
Марко, јеретик 301, 302,345, 362
Марта 248,249
Марта, јеретик 307
Мартина, јеретик 307
Марув 408
Масмотеј, јеретик 345
Матеј 231
Матеј, јеванђелист 26
Мелетије, расколник и јеретик 346, 369
Мелхиседек 307,365,395, 398
Менандар (Менандр), јеретик 297, 298, 

345,359, 361
Miklosich von Franz 11,141,240, 283
Миклошић, в. Miklosich von Franz
Милаш Никодим 263
Милослав Рајковић XXIX, LXIII
Мина Александрињанин, јеретик 348
Минерва, богиња (в. Атина) 298
Миодраг М. Петровић XXI, XXVIII, XXIX,

LVII, LIX, LX, CVI
Миринт, јеретик 299,345
Мита Живковић XII
Митар Пешикан LVIII, LXIII
Михаило 242-249
Мица 235
Моамед (Мухамед, Муамед, Мухумет) 

331,335, 336, 338-340,406-409
Мојсије (Мојсеј) 1, 2, 4, 28, 37, 292, 294, 

296,308, 326, 331 332, 339, 404,408
Мондан, јеретик 305,346, 355,357
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Моноим Аравићанин, јеретик 345
Муавија, арабљански државник 289
Нават Римљанин, јеретик 308, 346, 366, 

367
Навуходоносор, цар вавилонски (око 

604-561 пре Христа) 294
Натан, пророк 50
Неврод 404
Нектарије, патријарх цариградски (381 —

-397) 369
Немања XXVI
Немањићи XXI
Неофит419
Непос (Непот), јеретик 346,364
Несторије, јеретик 346, 364,402
Никита Халкуц 235
Никита, митрополит анкирски 238
Никита, митрополит ираклијски (око 

1030-1110)261,268
Никита, монах и презвитер 18
Никифор, патријарх цариградски (806-

-815)341
Никола 238, 240
Никола III Граматик, патријарх констан- 
тинградски (1084-1111)250

Никола, ђакон, јеретик 298, 354
Никола, митрополит неопатраски 217
Никола Петровић LIX, LXIII, 524
Нићифор Дучић XVII, XIX
Нифонт, светитељ 260
Ноит змирски, јеретик 346
Ноит, јеретик 307,308
Ноје 290, 408
Н. Радојчић CVI
Омелтуна 407
Омир 299
Онорије римски, јеретик 349
Ориген други, јеретик 309, 346
Ориген, јеретик 308, 346
Орије - Оривије 391
Павле 231, 244-246, 248
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Павле I Исповедник, патријарх цариград- 
ски (337-339;341-342; 346-351) 368

Павле Самосатски, јеретик 309, 311, 346, 
357, 363
- Самосатејски 309

Павле Црни, јеретик 347,381,385-387,389
Павле, апостол 23-25, 204, 222, 226, 292, 

299, 361
Павле, јеретик 349,370
Пелагије, јеретик 346, 364
Петар 231, 232, 236-238, 245, 246, 249
Петар Белллник, епископ Антиохијски 

(405-466); (474-475), јеретик 346
Петар Вомвила 235
Петар Гугниви, епископ Антиохијски 

(465-466; 474-475), монофизит, јеретик 
346, 372

Петар Гугнлви, папа александријски (482-
-490), јеретик 380, 381

Петар други, јеретик 346
Петар Сирин, јеретик 348
Петар, апостол 18, 20, 39,49, 50, 297, 361
Петар, еплскоп, јеретик 381, 386, 387, 389
Петар, јеретлк 349, 373, 381
Петар, млтрополлт гангрски 217
Петар, презвитер 47
Петровић Μ. М 166
Пир, јеретлк 349
Плтагора 292, 299
Питон, јеретик 345
Плотлн 240-242
Полемон, јеретлк 346
Поликарп, епископ смирнски 352, 361
Полихроније (нови Симон Врач), јеретлк 

349
Потим, јеретлк 345
Препон, јеретик 345
Прискила, јеретик 305, 306, 346, 355
Продик, јеретик 345
Протерије преподобни, еплскоп алексан- 
дријски (457-460) 372
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Протонлк, варварско име 298
Птоломеј, јеретик 301, 345
Рагав 290
Радин 242-249
Роман 246, 248
Роман I Лекапин, цар визнтијскл (919- 

-944)268
Роман III, цар влзантијскл (1028-1034) 

239
Сава Освећени, преподобни 252
Сава, јеретик 320
Саватије, јеретлк 346
Саватије, презвитер, јеретик 367
Савелије иливијски (ливијски), јеретик 

346, 357, 358
Савелије пендапољски, јеретлк 358
Савелије, јеретик 311,348
Садук, јереј Садукеја 296
Саит 407
Сакердон, јеретик 345
Сакло 356,404
Салех 408
Сарра 330
Саторнило, јеретик 297, 298
Саторнин, јеретик 345,361
Свети Сава XIV, XVI, XX-XXIV, 

XXVI-XXVIII, XL, XLIII, XLV-XLVII, L, 
LII, LIV, LVI, LVIII, LXII, LXIII, CVI, 
CVII, CXV, CXVI

Севир, јеретик 304, 348,371
Севир, патријарх антиохијски (513-518), 
јеретик 324, 347, 381, 384-387, 389, 391

Севир, презвитер, јеретик 373
Секунд, јеретик 345
Серафим (Глигић), јеромонах XII
Сергије I, патријарх константиноградски 

(610-638), јеретик 329, 349
Сергије Арменин, јеретик 348
Сергије Викторович Троицки XII, XIII, 

LIII, LVIII, LIX
Сергије Сиранин, јеретик 348



Сергије, јеретик 373
Серух 290
Симеон, јеретик 320
Симеон, светитељ XXI, XXII;
Симеун XXIII
Симон Врачар 297, 299, 345, 351, 358, 359, 

361
Симон Киринејски, носилац Крста на 
којем је разапет Христос 353

Сињер, јеретик 345
Сисиније II, архиепископ и патријарх кон- 
стантиноградски (996-999) 217, 218, 
233,248

Сисиније, јеретик 403
Сит 302
Скитан, јеретик 403
Склир 246-249
Соаип 408
Соломон 408
Солон (630-560 пре Христа) 10
Сор 396
Сотона (Сатана) 315,317,352
Софроније I, патријарх јерусалимски 

(634-638)345
Станка Стјепановић XII
Стефан Мудрац- Ниовин 391
Стефан Ефески XXVII
Стефан, јеретик 349
Стефан, митрополит катијански 217
Стефан, митрополит никомидијски 217
Стефан Хиландарац LIII, LXIII
Стилијан, митрополит лариски 217
Тазаф 408
Талхан 407
Тар 290
Татијан Сирин, јеретик 304,305, 345
Темистије, јеретик 325,347,381
Теодор мемпсуитски, јеретик 346
Теодор Сикеот, светитељ 260
Теодор Студит (+826), светитељ 344
Теодор фарански, јеретик 349
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Теодор, архиепоскоп тројиски 218
Теодор, митрополит атински 217
Теодор, митрополит мелетински 217
Теодорит 320
Теодосије Александранин, јеретик 324, 

347, 371
Теодосије, животописац XXVII
Теодосије, папа александријски (537), 
јеретик 381, 384-387, 389, 391

Теодот кожар, јеретик 398
Теодот Трапезунски, јеретик 345, 363, 398
Теодот Усмар, јеретик 307, 345, 363
Теодот, епископ антиохијски (418-427) 

374
Теодотија 233, 238
Теодотина 232
Теофан 232
Теофилакт, митрополит антиохијски 217
Теофило, епископ александријски (385— 

-412)364
Теофило, епископ будимљански XII-XIV, 

XVII-XXII, XXIV, LIII
Тесарандапих, јеретик 342
Тиберије, император (14-37) 341
Тибор Живковић LX
Тимотеј 255
Тимотеј II Елур, епископ александријски 

(457-460)372
Тимотеј звани Дахор, јеретик 346
Тимотеј, презвитер константиноградске 
цркве 350

Тимотије, ђакон александријски, јеретик 
381

Тома 248
Тома Сиранин, јеретик 348
Тома, јеретик 403
Уал, епископ западни, јеретик 368
Уалент, цар римски (364-378) 320
Уалентин I, цар римски (364-375) 320
Уалентин, јеретик 307,345, 353, 354,404
Уаленти(ни)јан, цар 324
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Уалентинијан, јеретик 300, 301, 354
Улид 343
Умар 407
Утман 407
Фалек 290
Falcidius, в. Gajus Falcidius
Фатумана, кћер Муамсдова 407
Филикнсим, јеретик 347
Филип, архиепископ парски 218
Филип, јеретик 345
Филон Философ 45
Филумена, јеретик 362
Флавијан I, епископ антиохијски (380—

-403) 321,322, 374

Флора, јеретик 301
Флорин, јеретик 345
Фотин, епископ из Срема, јеретик 311, 

357, 358
Franjo Ivekovic - Ivan Broz LVII
Хавар, митолошка богиња 335
Хисиод (750-700 пре Христа) 292
Хисихије, лексикограф (V век после
Христа) 9

Хомер 330
Худ 408
Цицерон, римски државник, беседник и 
писац 134

Л. Н. ЦЈапов XII, XIII

б) Имена народа
Агарани 330
Аламани, аламански народ 38
Амалфићани 38
Аравићани 291
Вавилољани 291
Варвари 292
Венецијанци 38
Византинци 126,235
Германи 38
Гортини 294
Грци61,179, 297
Достини 294
Египтијци јеретици 323, 324,326
Египћани 291, 310, 324
Есини 294
Жидови 204, 343, 364
Измаилћани 330
Израиљћани 1, 2,4, 7, 8,10, 339
Италијани 38,43
Јевреји 26, 331, 334, 360
Јевусеји 294
Јелини 39, 45, 291,292,315, 341

Јоњани 291
Јудејци, Јудеји 19, 25, 26, 29, 294, 296, 297, 

299, 300,311,331,340, 359, 367
Калабријци 38, 39
Коринћани 24,26
Латини 18, 38, 39
Лонгобарди 38
Пелазги 297
Римљани 18,19, 22, 24, 34, 43
Ромеји XLV
Роми (Цигани) 365
Самарани, Самарити, Самарићани 294, 

297,300, 340, 359
Сарацини 330, 331, 339, 343, 349
Скити 292
Срби XXVI, LIV
Трачани 290
Феничани 291
Франци 38
Фриги 291
Хрвати LIV, LVI, LVII
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в) Јереси
Авдијани 311
Агарани 330
Адамљани 306
Аделфијани 373
Ајеријани 312
Ајетијани 313
Ангеласци 308
Ангеловци 380, 381, 385
Апелијани 304
Аполи(на)ријани 368
Аполинарији 314
Апостоласци (Покорници) 308
Аријани 310, 367
Артеминијани 387
Асијани 349
(А)скодругити 305
Атингани 365
Бабуни 315
“Безглави” 350, 372, 380, 382
Бесловесни 306
Богозналци 327
Брашњавци 325
Варваријани 349
Вардилиоти 349
Вардисијани 307, 325, 350, 372
Василидијани 298, 353
Јермеји 353
Водопредстатељи 350
Војничасци 349
Ворворити који се зову Скверници 354
Врећеносци и одрицатељи света 352
Гајанити 324, 380, 381, 383
Гајанити који су Јулијанити 371
Гајанити- други Јулијанити 371, 381 371
Галати- колацокопачи 351
Гностици 354
Гортини 294
Дамијанити - Дамјанити 349,380,385,386

Димирити 314
Диоскоријани 372
Донатијани 328
Достини 294
Друга јерес Мелхиседекијана 365, 307, 350
Други Јулијанити 380, 383
Други Оригенити 309
Други Севиријани 380, 384, 385, 386, 387, 

389, 391
Други Трибози 371
Дулијани 350
Духоборци 312
Евионеји (Сампсеји и Јелкесеји) 299, 306, 

307
Евномијани 313, 314, 356
Евномијани који су Ајетијани 356
Евтихијани 323, 349, 350, 373, 382,
Египтијци 323
Епикурејци 291, 293
Есини 294
Змијиници 349
Измаилћани 330
Измаилћанска јерес 330
Ијеракити 310,350
Имиарији (Полуаријани) 312
Ираклионити 301
Иродијани 296
Исаијани 350, 373
Јаковити 324, 350
Јевномијани 402
Јевстатијани 373
Јевтихијани 380
Јевусеји 294
Једновољници 329,350
Једноприродници (Монофизити) 323
Јетвихијани 402
Јулијанити 380, 381, 383
Јулијанити - Гајанити 383
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Каианани 349
Каијани 302
Карпократијани 299
Катактисти 349
Катафригасти 305
Кваритељи обичаја 328
Кердонијани 303
Киринтијани (Миринтијани) 299,360; Ки-
ринтјани 360

Киртијани 350
Клеветници 341
Књижевници 295
Коленопоклаљајући 327
Колиријани 315
Коловарсеји 301
Кондовавдијани 380, 384
Кондовогдити 381, 385
Кононовци 380, 387
Лажни казатељи 328
Ламбетијани 328, 373
Ликовници 373
Лукијанисти 304
Македонијани 368
Манихеји (Аконити) 309; Манихеји 355,

365, 383,402, 403
Маркелијани 311, 358
Маркионити 303, 350, 373
Маркионити - хлебобљустели 351, 352
Маркосеји 301
Мартиријани 315
Масалијани 315, 350, 373
Маштари 383
Мелетијани Египћани 310
Мелхиседекијани 307, 350, 398
Менандријани 297,298
Молабници 315, 320
Монданисти 305; Монданити 355, 402
Монофизити 329
Мртводушни 326
Наватијани 396
Наватијани, који су Саватијани 366

Назореји 299, 350
Насаријеји 296
Начелници 302
Незнабожачкомислећи 327
Неовити 380
Неприкосновени 365, 398
Неразумни 380, 384; Неразумници 325,

350, 370, 383, 384
Несаздани 372
Несторијани 323, 350,402
Нетљеночајатељи 324
Николајити 298; Николаити 349, 354
Ниовити 370, 391
Ноитијани 307
О Апелију 362
О Јевиоњејима 360
О Јелкесајитима 363
О Карпократу 361
О Киринту 360
О Марку 362
О Менандру 359
О Непоту 364
О Пелагију и Келестину 364
О Саторнину 361
О Теодосијанима 370,307
О Теодоту Усмару 363
О Трибозима 371
Они који се свакога дана крштавају 296
Они који су по Сергију и Петру 373
Оригенијани 391
Оригенити 308
Осини 296
Офити 302
Павлијани 380
Павлијанисти (Павликијани) 309,357,370
Павлијанити 370, 381, 385
Пепузијани 350, 355
Пепузини (Црни) 305
Петријани 373, 380, 381, 386
Питагорани, Питагоријевци 291, 292
Платоници 291,293
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Похвалници 315
Пречани 350
Просвећени од Духа 373
Проситељи 326
Псатиријани 350
Птоломеји 301
Различни 371
Разумници 298, 354
Разумоборци 326
Расудници 391; Расуђујући 379
Савелијани 308, 358, 386, 387, 402
Садукеји 296
Самоспотичући 329
Сапсеји 306
Сарацени(Сарацини)330
Сатанијани 315
Сатурнијани 297
Севиријани 304, 380, 383
Секундијани 300, 301
Симонијани 297, 298, 358
Ситијани 302
Слуге 326
Средници 386
Стојици 291, 293
Суботници 396

Сунцообраћеиици 326
Супарници Маријини 314, 350
Таскодруги 350; Таскодрунги 351
Татијани 304
Темистијани 325
Теодосијани 324, 380, 384, 385, 386, 391, 398
Теодотијани 307
Тљенослужитељи 383
Трибожници 350; Тробожци 386,387
Трудољубци 389; Трудољупци 380
Уалентинијани 300, 301, 353
Уалисији 308
Уздржаници 305, 308, 350, 352
Фарисеји 295
Фоти(ни)јани 311; Фотинијани 357, 387
Фриги 350
Хлебобљуститељи 350
Христораздрешитељи 327
Христослужитељи (треба: Ктистослужи- 
тељи) 383

Хулници 327
Четиринадесетници 306; Четирнадесет-
ници 350; Четрнаестници 366

Чисти 308
Човекообразни 350, 372

г) Земљописна имена*
Азија 204, 299, 357
Антиохија 260, 321, 361,384
Алакарнас 381
Александрија 313, 349, 383-385
Ангелио 385
Анкира галатијска 311,355
Арабија 306
Арменија 312
Асирија 294

* Обухваћена су и имена градова и храмова.

Атика 291
Атина 291
Африка 204, 328
Афродита (планета) 330
Београд XVI, XXIV, LIX, LXIII
Вавилон 290, 294
Васељена 221
Византија 216, 250, 268, 307, 312
Галатија (област у Малој Азији) 305, 351
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Галатогреција (в. Галатија) 351
Галилеја 341
Гангра 32
Генисаретско језеро 341
Гетта, град самаријски 358
Гитон самаријски, село 297
Гора(Тавор) 278
Грчка LIII
Даница, звезда 330
Еврипос(Еврип)238
Европа 357,365
Египат 298, 364
Едеса 321
Ефес 164, 364
Жича XIV, LXI
Загреб LVII
Земља (планета) 49, 327,356
Земун LXIII
Зингиверн (звани Салсавил), поток 407
Измирна 307
Израиљ 8,11,221,292
Икарија, острво 291
Иловица419
Ираклија 267
Италија LXII
Јелада 235,291,320,330
Јелиспонт 357
Јерија (Хијерија) 344
Јерусалим 294, 305, 355, 361
Јонија, областу Малој Азији 291
Јонска лука 38
Јудеја 294
Кават 308
Кападокија 305, 312
Каперета (село)359
Кареја ХХШ
Кафур (извор) 407
Кизик, острво у Малој Азији 356
Киликија 346
Кипар 289
Кондовавд 384

Константинов град (Константинград) 55, 
65,141,164,217, 218,254, 256, 356,384

Констанца 289
Ледска земља 43
Леонтов град (Леонтопољ) у Египту 310
Либија 358
Мала Азија 291,311,312,351,355,356,358,

363,365, 369
Мегара 291
Месец (планета) 292,293, 309,355, 356
Месопотамија - Међуречје 305, 307
Мртво море 307
Назијанз 369
Небеса 327
Никеја 164, 392
Никшић XXV
Нова Јонија (општина у Атини) 291
Нова Кесарија 254
Нови Израиљ 221
Палестина 341, 358
Памфилија 323
Пендапољ, киринејски 358; -малоазијски

358
Пољска 43
Понт 303,312
PacXXI
Рим31,47,299,303,361
САД XXI
Саламина стара 389
Самарија 358
Самос (острво)291
Самосат 346
Сасим 369
Света Гора (Гора) 250,252,257
Сент Луис XXI
Синајска Гора 332; -Гора 335
Сирија 260, 297, 303, 322
Смирна 361
Србија XXI, XXVI-XXVIII, LIII
Средоземно море 359
Сремски Карловици LIX
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Српсказемља XXII, XXVI
Стеним (извор) 407
Студеничка посница XXVII
Суботица LIX
Тесалија 395
Тиверијада 341
Тир 359
Тракија 365
Трст LXII
Филокал, манастир XXVII

Фригија 305, 355, 365
Хавар 330
Халкидон 164, 323, 324, 344
Халкопратија 350
Хиландар XXI, XXII, XXVII, LIII
Хиос(острво) 391
Цариград (Цесарев град) 28,112,184, 254,

263, 268, 344
Црна Гора XXIV, XXVIII
Црно море 312
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Αγαπίου Ιεροµονάχου και Νικοδήµου µοναχού, ПБ Π II 22866 
ΠΗΔΑΛΙΟΝ τής νοητής νηός τής Μιας 'Αγίας 
Καθολικής και Άποστολικής τών ορθοδόξων
Εκκλησίας..., εν Άθήναις 1886.
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Лрославлв 1876.

ΆκανΒοπούλου Π., Κώδικας'Ιερών Κανόνων, Θεσσαλονίκη 1995.

АксеновЂ Π., Моисеево уголовное ηραβο, Спб, 1904.

Albertoni Aldo, Per una esposizioni dei Diritto
Byzantino, I, Imola 1927.

Alibizatos Amilika, Die kirchliche Gesetzgebung БВИ И. B. 71; 
des Kaisers Justinian, Berlin 1912. ПБ Π. II 5733

* Тачност преузете од C. Троицког библиографије (Како треба издати 
Светосавску крмчију - Номоканон са тумачењима - Споменик CII САН, Београд 
1952, стр. 22-33 нисам проверавао, сем неколико изузетака, а називе часописа сам 
представио скраћеницама.

Овде изложеној библиографији могу се придодати и други научни радови 
помоћу којих се још потпуније сагледава значај Законоправила Светога Саве.

* * Сигнатуре су пренете из библиотека у Београду. Библиотеке су означене 
скраћеницама. Без сигнатура су остале библиографске јединице којих нема у 
београдским библиотекама, и оне које су накнадно придодате.
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Исправке у књизи 1

страница: ред: уместо: треба:
XII 4. одозго Свс су оне представљене Сви су они представљени

15. одоздо τύν σηρικήν την σηρικήν

XIX 10. одозго έν άγνεία έν άγνεία
XXII 4-5. одоздо Србијје Србије
XXVI 5. одоздо σηµείωσαιί σηµείωσαι
XXVIII 9. одоздо скраћенице χ' скраћенице χκ
40 13. одозго поклањим поклањајем*
47 2. одоздо удео УДео
53 у апарату χειροτνοϋσι 29 χειροτονοΰσι
73 у апарату 1. 

ред одоздо ни једно ниједно
114 2. одоздо у задржавамо задржавам

165
нап. 1
16.одозго сме сме-

185
у преводу
4. одозго оствави остави

220 11.одоздо 79 7.и9.
323 12.одоздо нашође нађоше

513
у преводу
14-15. одозго девичанствовати девствовати

600 11. одозго треб треба
627 18. одозго усецању усековању
769 13. одоздо Бреднич Брендич

• Задржавам изворни облик поклањајем (поклдшаимв, гр. προσκυνούµενον - средњи 
род, јер се односи на Άγιον Πνεύµα наспрам Оца и Сина). Догматске је садржине и не трпи 
парафразиран.а. Та догматска садржина исказана је у 8. члану Символа вере. У званичном 
преводу на српски језик, одобрсном од Светог архијерејског синода СПЦ, догматски смисао 
облика скпоклдшдкмв (συµπροσκυνούµενον) исказан је речима: „заједно поштује". Уместо 
„поштује" правилније би било: „обожава", с обзиром да προσκυνώ значи и λατρεύω, а тај смисао 
је и у речи 11оклдшдкл\к садржан. Уосталом, пош)повање се одаје човеку, а Богу - обожавање. 
Зато са.м и у овом 2. делу књиге речи поклдн1лил\вие тро(и)це пренео такође у изворном 
облику: „поклаљајеме (προσκυνητής) Тројице" (стр. 345, ред 11. одозго).

Правилан превод Символа вере са грчког и црквенословенског језика в. у: Православни 
моллшпвеник, приредио Никола М. Петровић - Београд 2020, стр. 11-12. Усвајаљем тогтекста, 
отпали би недопустиви додаци Символу вере у Цркоеном календару: оно „а“ испред 
„нествореног" (чл. 2);оно „био“испред „погребен" (чл. 4), јерко мисли дајетоисправно, треба 
да се запита: зашто додатак „био“ није и испред „распет“ и „страдао"; оно „заједо поштује“(чл. 
8). Такви додаци су под осудо.м Васељенских сабора.
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