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ВИЂЕЊЕ АПОСТОЛА ПАВЛА У СРПСКОМ ПРЕПИСУ
ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТВРТИНЕ XV ВЕКА ИЗ ЗБИРКЕ
МАНАСТИРА НИКОЉЦА
Томислав ЈОВАНОВИЋ, Београд

У овом раду сагледава се Виђење апостола Павла на основу српског преписа из збирке
манастира Никољца број 52. Он припада краћој мешовитој верзији овог апокрифа.
Српски преписи сачувани су у неколико верзија – пуној, познатој у два непотпуна
преписа из ХV века, мешовитој, са дужом и краћом варијантом, и два извода из овог
апокрифа у којима су углавном издвојене сцене о исходу душе. Никољачки препис
писан је српскословенским језиком са недоследним ресавским правописом и са
неколико црта народног говора.
К љ у чн е р ечи : Bићeњe aпоcтoлa Павлa, никољачки препис, мешовита варијанта,
краћа верзија, издање текста

Међу апокрифним виђењима небеса обимом и сликовитошћу
фантастичних сцена, првенствено пакла, издваја се Виђење апостола
Павла, познато још и као Павлова апокалипса. Овај апокриф настао
је крајем IV века, а библијска основа са темом узношења на небеса
лежи у Другој посланици апостола Павла Коринћанима (12, 2-6).
Два средишња небеска простора у којима се Павле обрео везана су
за пакао и рај. Динамичност збивања огледа се у путовању небесима
на којима се Павлу откривају вишње тајне. У сусрету са грешницима
и праведницима смењују се краћи дијалози подстицани Павловом
знатижељом. Тематски се издвајају сцене са добрим и злим анђелима
приликом изласка душе из тела као и њен пут до Божијег суда и коначног
боравишта.
Сматра се да је најстарија верзија овог апокрифа сиријска (DESREUMAUX 1993: 65-82), а познат је још на грчком, латинском, коптском, јерменском (HENNECKE; SCHNEEMELCHER 1904: 401-430)
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и словенском (TURDEANU 1956), као и на неким другим европским
језицима са каснијим преводима. Виђење апостола Павла преведено је
са грчког на старословенски језик већ у охридско-преславском периоду (HERCIGONJA 1967: 209-255), када се појављују и први словенски
преводи апокрифа као што су Виђење Варухово (HERCIGONJA 1964:
63-93), Протојеванђеље Јаковљево (ŠTEFANIĆ; GRABAR; NAZOR;
PANTELIĆ 1969: 142-145), Дела апостола Андреја и Матеја (GRABAR
1967: 109-208), Псеудо-Томино јеванђеље (GRABAR 1969: 213-232),
Беседа тројице светитеља (ŠTEFANIĆ; GRABAR; NAZOR; PANTELIĆ 1969: 337-341). Са словенског југа распространило се Виђење
широм словенских простора. Током средњег века било је још превода
овог апокрифа на словенски, тако да је он данас очуван у стотињак
руских, бугарских, македонских, хрватских и српских преписа1 у три
редакције – пуној, краћој и мешовитој. Својом бројношћу нарочито
преовлађују руски преписи. Јужнословенски преписи разгранавају се
у неколико праваца предочавајући богату традицију овог апокрифа
(POLÍVKA 1894: 611-616; АНТИЌ 1978: 97-104; ПЕТКАНОВА 1981:
389-391).
Сачувани српски преписи Виђења апостола Павла познају неколико
верзија. За пуну верзију везују се два преписа. Оба припадају ХV веку
и нису целовити. У Руској државној библиотеци у Москви, у збирци
Севастјанова, број 43, постоји остатак Виђења на странама 111а-126б.
Њему недостају листови скоро до половине првог дела.2 Други препис,
писан српском редакцијом са елементима македонских језичких црта,
ушао је у такозвани Тиквешки зборник,3 у коме је овом спису несачуван
крај. Његова разночтенија у односу на препис из збирке Севастјанова
указују на могућност новог превода овог дела.
У осталим српским преписима среће се мешовита верзија, која није
1

2

3

Најобухватнији, али не и потпун, преглед словенских преписа Виђења апостола
Павла дао је SANTOS OTERO 1978: 170-187.
Приређујући руски препис пуне верзије Виђењa апостола Павла, Николај Савич
Тихонравов донео је разночтенија према два преписа, једном из збирке Севастјанова
број 43, а другом према Тиквешком зборнику. Видети ТИХОНРАВОВЪ 1863: 40-58.
(Репринт: Лондон 1973).
Тиквешки зборник данас се налази у рукописној збирци Народне библиотеке »Кирил
и Методиј« у Софији са сигнатуром 677. Виђење апостола Павла исписано је на
страницама 74-93 и објављено је у НАЧОВЪ 1892: 100-113.
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свуда истоветна и могло би се говорити о две подврсте. Прва од њих
дужа је за трећину од друге и заступљена је у препису бечке Народне
библиотеке број 125, који потиче из ХVI века и исписана је на странама
282а-308б.
Друга, краћа верзија Виђења апостола Павла, позната је у два
српска преписа. Први припада последњој четвртини ХV века4 и
налази се у зборнику рукописне збирке манастира Никољца у Црној
Гори, са сигнатуром 52 и на страницама 346а-367б. На крају преписа
недостаје један лист, који није изгубљени део рукописа на том месту,
него је предложак са кога је начињен препис био крњ. Указујући на тај
недостатак у изводу, писар никољачког преписа записао је на самом
крају запажање које га истовремено оправдава за непотпуност свог
посла: zde nedostanM ednq listq ne wbrytoh(q) vx izvodM. Између осталог, овај
зборник садржи низ других апокрифних састава: Варухово откровење,
Исаијино виђење, Слово како Давид написа Псалтир, Слово о пророчици Сивили и о цару Давиду, Јеванђеље младенства Исуса Христа,
Слово како Марта осуди Пилата, Слово Јована Богослова о другом
Христовом доласку, Слово апостола Томе како подиже панагију,
Слово како се написа Јеванђеље и Слово о препирању ђавола са Исусом
Христом. Тиме се никољачки рукопис број 52 сврстава у богатије
зборнике са апокрифним делима.
Другачија варијанта краће мешовите верзије налази се у софијској
Народној библиотеци »Кирил и Методиј« број 326, из XVII века, и
исписана је на странама 3б-7б. Она има низ различитих појединости
у односу на никољачки препис и језички припада српскословенском
језику са неким бугаризмима.
Међу словенским преписима постоје краћи или шири изводи из
Виђења апостола Павла. Најчешће су издвајане сцене о исходу душе
и од тих делова обликована засебна наративна целина. Један састав
такве врсте преузео је Божидар Вуковић из нама непознатог српског
рукописа и уврстио га као шездесет први по реду у свој Зборник,
штампан у Венецији 1520. године.5 Скоро истоветна варијанта налази
4

5

Према најновијем филигранолошком датирању рукопис би потицао из 1485/95. године. Видети СТАНКОВИЋ 1994: 182-183.
Зборник је штампан са делимичним изменама у још неколико каснијих наврата.
О томе постоји знатна литература: НОВАКОВИЋ 1877: 129-167; МАРИНКОВИЋ
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се у рукописном зборнику из збирке Музеја Српске православне цркве
у Београду број 218, на странама 168а-171б.6 Различитог склопа био би
извод у српском препису ХVII века, сада у Народном музеју у Прагу, са
сигнатуром IX. H. 16 (Š 19), на страницама 195а-198б.7
Никољачки препис Виђења апостола Павла писан је књижевним,
српскословенским језиком, који прати недоследан ресавски правопис.
Од црта народног говора запажају се три изразитије, две морфолошке
и једна фонетска. Указујемо најпре на показну заменицу tq која се
у номинативу множине јавља два пута у облику tQzi 360а, 364а, а у
осталим случајевима среће се као tQ 348б, 356а, 357а, или ti 356а. Ово
би се можда пре довело у везу са писарем никољачког зборника који је
из свог говора унео дати облик, него што је затечено одступање пренето
из предлошка. Други пример говорио би о глаголу esqmq који је само на
једном месту употребљен у трећем лицу множине у народном облику
sM 362а, наспрам свих других појављивања у књижевном изгледу: sMtq
349а, 349б, 350а, 357а, 359б, 360а, 360б (2х), 362а; sMt%q& 262б (3х), 349б,
350а, 357б, 359б, 360а, 362а (2х), 363б (3х), 367а, 367б (2х), 367б; sMtx
358б; soutq 356а (2х), 360а, 364б; sout%q& 362а. Из наредног примера увиђа
се колебање између коришћења књижевног и народног облика трпног
придева глагола осудити. Поред књижевне форме wsM/denq 361б, у два
друга наврата употребљен је народни облик овог глагола: wsMgEna 347а,
wsougEna 347б. Иначе, групе шт и жд показале су се као алтернативне у
писању једне исте речи: mnoga{i 346б, 347а (2х) : mnoga/di 346б.
Фонетска промена везана за једначење сугласника по звучности
запажена је код два предлога који се завршавају сугласником з. Поред
стандардног облика bezq 359а, као и bez 354б, јавља се и промењено bes
(bes prystanJa mM;et' se) 362а. Иста промена одиграла се и у предлогу из,
који уз облике izq 361б, iz' 357а, iz 355б, 361б, 364б, 365б, 366б има
чак четири пута is 350а, 350б (2х), 352б. Неколико претходних црта
допрлих из народног језика показује колико је изговорена реч имала
непосредног утицаја на књижевни језик.
Трагајући за могућом вокализацијом у којој се уместо јера јавља а,
наишли смо само на један пример. Он је утолико необичнији јер није
6
7

1989: 61-198; НОВАКОВИЋ 19043: 510-513.
ИВАНОВА 2008: 89. Овај препис до сада није објављен.
Препис је објављен у POLÍVKA 1889: 218-220.
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реч о примарној, већ о секундарној вокализацији: vqzahoditq 347б.
Мада су у препису присутни танко и дебело јер, као и пајерак,
они немају изразитију правилност појављивања. Најчешће је писано
танко јер, а далеко мање дебело јер и тек у ретким приликама пајерак.
Приметно је изостављање јера или пајерка нарочито на крају појединих
речи иза којих долази енклитика. Запажају се низови речи, чак и истих,
или у сличним склоповима, које имају једно од два јера или пајерак, а
на другој страни их уопште немају: bezq 359а : bez 354б; vqsi 358а, 364б,
365а (2х); vxsa 366а; vxse 352б, 355а, 356а, 359а, 363а, 364б, 365б, 366а;
vxsee 359а; vxseh%q& 359а; v'sa 364а; v'sakq 358а; v'se 351а, 358б (2х); v'si 358а;
v'symi 352а, 364а : vsa 347а, 347б; vse 346б, 347а (2х), 347б (2х), 348а,
348б, 351а; vsee 347б; vsei 347а; vsi 347б; vsou 347а; vsyh%q& 348б, 361б;
gor'ko 348б : gorko 354б, 364а; dob'ro 352б : dobro 364а, 364б, 365б; don'de/e
353а : donde/e 346б, 347а, 349а, 350а; dond%e&/e 347а, 364б; izq 361б; iz'
357а : iz 355б, 361б, 364б, 365б, 366б : is 350а, 350б (2х), 352б kq 346а
(2х), 346б (3х), 347а (2х), 347б, 348а (2х), 348б (4х), 349б, 350а (3х),
350б, 351а, 351б (2х), 352б, 353а, 353б, 354а, 356а (2х), 356б, 357б (2х),
358б, 361а, 364а, 364б, 367а; kx 353а, 354а : k 347а; mo/etq 347б, mo/etx
354б : mo/et 356а, 359а; slou/'bQ 361а : slou/bM 361а.
Неуједначеност писања појединих слова са истом гласовном
вредношћу приметна је најчешће код слова ou и M. Притом је друго
слово двоструко чешће у употреби. Навешћемо само примере у којима
се иста реч јавља исписана и једним и другим знаком: bloudi 347а : blMdi 346б, 351б, 352б, 361а, 361б; dolou 352б : dolM 349а, 350б, 363а; drougq
362а : drMgq 349а, 349б, 360а; drouga 362а : drMga 349б, 358а, 360а, 366б;
drouzi 348б : drMzi 348б, 354а; emou 355а, 358а, 359а, 361б, 363б : emM 348а,
359б; moemou 365б : moemM 365б; mouki 363а, moukQ 360а, 361а, 365б : mMki
363а, mMkQ 363а (2х), 364б; pom(i)loui 365б : pom(i)lMi 354б, 361а, 361б,
365а (2х), 365б; slavou 347б, 350а : slavM 362а; slou/'bQ 361а, slou/bM 361а,
slou/e{imq 356а; slou/iti 348а, 348б (2х), slou/i 361а, slou/ite 348б,
slou/ihq 354а : slM/e 353а; soudq 352а, soud%q& 355б, souda 352б : sMdq 354б,
361б, 364а, sMda 352б, 355а, sMdM 354а, sMdJa 354б, sMdJe 366а, sMditi 353а,
sMditq 360б; sou/dou 346б, sou/dM 347а (2х): sM/dM 349а; soutq 356а (2х),
360а, 364б, sout%q& 362а : sMtq 349а, 349б, 350а, 357а, 359б, 360а, 360б
(2х), 362а, sMtx 358б, sMt%q& 262б (3х), 349б, 350а, 357б, 359б, 360а, 362а
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(2х), 363б (3х), 367а, 367б (2х); sou{Ji 364а, 364б, sou{a] 348б, sou{ih%q&
348б : sM{Ji 365а (2х), sM{omM 355а, sM{ou 351а, sM{ih%q& 366а, sM{imi 356а
(2х); tvoemou 347б : tvoemM 354а; houlimi 348а : hMl][e 361б, hMly[e se 361а;
celovahou 351а : cylovahM 367б.
Извесно колебање видљиво је у писању слова o и w, при чему је
први знак много чешћи од другог. Неке речи нису лишене мешовитог
коришћења оба слова: vidyhomq 366а : vidyhwmx 365б; glasomq 354б, gl(a)somq 353б, 364а, 365а, 366а, gl(a)somx 364б : glaswmq 351б; gryhomq 346а,
348б : gryhwvq 364а; plodq 356б, ploda 347б, 356б : plwd%q& 354а, 364б; rodq
365б : rwd%q& 364а, 365а (2х). Ако би се могло говорити о неком виду
правилности, то би се односило на речи које почињу словом о. У том
положају преовлађује писање слова w, са малим изузецима у корист
другог знака.
Сасвим је ретко напоредно коришћење два основна слова која
означавају глас и. То су осмерично и десетерично и, која се појављују
само у једној речи као алтернација: radi 354б, 357б (3х), 362а, 366а :
radJ 348а. Необичније је то што се у једној другој речи десетерично и
смењује са јеријем: zapadnJe 357а : zapadnQe 360а.
Недоследност у писању јерија повезана је са његовом уобичајеном
заменом словом и. Колебања су углавном испољена код истих речи у
наставцима: gryhQ 346б : gryhi 262б, 346а, 348б, 354б, 355а, 355а; krasnQ
367б : krasni 356б; moukQ 360а, 361а, 365б, mMkQ 363а (2х), 364б : mouki 363а, mMki 363а; ;l(ovy);(q)skQ 364а, 365б : ;l(ovy);(q)ski 365а. Нису
непознати случајеви у којима се двојако поступа када би јери требало
да се нађе у основи речи: slQ[ahq 352а : sli[ah%q& 351б (2х), 353б, 360б,
365а. У речи ezikq писар као да је сасвим прешао на варијанту са
писањем и уместo јери: ezikq 362а, ezici 262б.
Писање слова е уместо јата показало се као нешто шира појава.
Углавном су у питању двојака појављивања истих речи, у којима мање
или више преовлађује један или други знак: videt%q& 366б, videhq 349а,
350а, 357б, 359б, videh%q& 349а, 352б (2х), 356а (2х), 356б, 360б (2х), 364а,
videhx 357а, vide{e 348а : vidyvq 364а, vidyv[e 364а, vidyla 351а, vidylq
363а, vidynJe 262б, vidyti 366б, vidyhq 262б, 350а, 356б, 358а, 359б, 360а,
365а, vidyh%q& 349б, 350б, 354б, 358б, 360а, 361б, 362а (2х), 363а (2х),
364а, 365а (5х), 366б (2х), 367а, 367б, 350б, vidyhx 357б, 361а; vqzrehq
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349б, vqzreh%q& 360б, 364а, vqzreti 353б : vqzryvq 363а, vqzryh%q& 350а; edinemq 351б, 366а, edinemx 354б : edinymq 353б, 364а, 364б, 365а (2х); zreti
357а : zryti 346б, 346б, 358б; l}te 362а : l}ty 361б; mire 357б (2х) : miry
355а (2х), 356а, 361а; mlekomq 356б, mlekom(q) 357б : mly;naa 357а; myste
262б : mysty 262б, 360а, 366б, 367а; re[e 351а : ry[e 352а, 353а, 353б
(2х), 354а, 356б, 358а, 364а, 365а, 367б; ryce 357б : rycy 357б (3х), 359б
(2х), 361а, 361б; reh%q& 355б, 362а : ryh%q& 262б (2х), 349б, 350а (4х), 350б,
356а, 356б, 358а, 358б, 359а, 359б (2х), 361а, 361б, 363а, 363б, 364б,
366а, 367а (2х), 367б (2х), 350а, 352б, 357б, 360а (2х); sile 346б : sily
346б; stregM{e 367а : strygM{omM 363а; stenq 357а : styna 362а, stynamq 357а;
sxvedi 366а, svedosta 354б, svedou 366а-366б : svyd%e& 366б; telese 350б, 352б
(2х), 353а : telysa 350а; Mmre 362а, Mmremq 360б : Mmry[e 262б; Mtre 360б :
Mtry 352б; celovahou 351а : cylovahM 367б, cylova 367а. Две речи у којима би
се очекивало уобичајено писање јата срећу се само са замењеним е: gde
354а, 355а, 364б и zde 354а, 355а (2х), 356а (2х), 356б, 357б.
Одлика мешовите рашко-ресавске правописне школе испољила
се у двојаком обележавању њ и љ. Углавном је спроведено писање
прејотованог е иза н и л, али нека одступања показују да је код истих
речи на том месту само е: nEm(q) 353а, nEmM 353а, nEmq 352а, 355б, 367а,
nEmx 356а : nemq 347б; ponE/e 353б, 354а, 355а, 356а, 358б, 359а : pone/e
347б, 348а; g(lago)lE 352а, 353а (2х), 354а, 363б, g(lago)lEtq 357а : g(lago)le
346а, 346б, 347а, 347а, 348б (2х).
Како мешовите верзије словенских преписа Виђења апостола
Павла нису ни издалека проучене, нека ближа закључивања о њима
нису могућа. Стога њихова целовитија категоризација предстоји тек
након издавања појединачних преписа.
У прилогу се доноси текст Виђења апостола Павла према препису
из рукописа манастира Никољца број 52. Скраћене речи разрешаване
су тако што су изостављени делови стављани у обле заграде уколико
је таква реч обележена титлом, а у угласте заграде ако титла над њима
не постоји. Натписана слова спуштана су у ред на одговарајуће место.
Задржана је изворна интерпункција. Велика слова исписивана су само
на местима где постоје у рукопису.8
8

Овај препис пренет је у скорије време на савремени српски језик у ЈОВАНОВИЋ
2005: 436-455.
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[346а] wtkrqvenIe pavla ap(o)s(to)la e/e vidy na n(e)b(e)syhq
b(lago)sl(o)vi0 o(tq);e1bQs(tq) slovo g(ospodq)ne kq pavlou g(lago)le0 rqci l}d%y&mq sJimq dokoly
sqgry[aete0 i prilagaete gryhi kq gryhomq0 i prognyvaete g(ospod)a b(og)a dav[ago
þþ [346б] b(o)gomq zapovydi0 s(ve)timq eV(a)g(e)lJemq, i naricaete se ;eda b(o)/Ja0
a dyla dJavol] tvorite0 tym/e Mvy/dq vse es(tq)stvo ;l(ovy);e na zemli0 mnoga/di sl(q)n(q)ce m(o)l][e se g(lago)le vl%a&d%i&ko vsedrq/itel}0 ne mo/emq svytq
tvoi zryti na zemli bezakonJe e/e tvoretq s(Q)nove ;l(ovy);(q)scii0 nou poveli mi
na nQh%q& po sily moei da pozna}tq ]ko ti esi edinq b(o)gq0 i bQs(tq) glas(q) kq
sl(q)n(q)cM0 azq sv%y&dymq i Mho moe Msli[aetq0 nou dlqgotrqpJe moe w/idaetq na
nQh%q& donde/e obratet se i poka}t se i prJidoutq kq mny0 i togda imq sou/dou0
mnoga{i louna i zvyzdi vqpJ}tq vl%a&d%i&ko vsedrq/itel}0 ne mo/emq zryti po
s(Q)nohq ;l(ovy);(q)skQh(q) blMdi i krqvoprolitJa0 i inJe mnogJe gryhQ0 nou poveli na nQh%q& po sile n(a)[ei0 da pozna}tq ]ko tQ esi b(o)gq edinq0 i bQs(tq)
glas(q) kq nQmq0 azq þþ [347а] vsa znamq, i Mho moe sli[itq0 i dlqgotrqpJe moe
o/idaetq na nihq donde/e wbratet se i poka}t se0 i prJidoutq kq mny0 i azq imq
togda sou/dM0 mnoga{i more vqpJetq g(lago)le0 vl%a&d%i&ko vsedrq/itel} s(Q)nove
;l(ovy);(q)scJi Mkori[e ime tvoe0 nou poveli mi da pokrietq sila mo] vsou zeml}0
da potrybQt se bezakonJe po vsei zemli0 da razMmy}tq ]ko tQ esi s(Q)nq b(o)/Ji i
bQs(tq) glas(q) kq morM g(lago)le0 azq znamq vse sJi i oko moe v%i&ditq0 i Mho moe
sli[itq0 nq dlqgotrqpenJe moe w/idaetq na nih%q& dond%e&/e poka}t se0 i prJidMtq
k mny0 i azq togda sou/dM imq0 mnoga{i zeml] vqpJetq na s(Q)nQ ;l(ovy);(q)skQe0
g(ospod)i pa;e vse tvari wsMgEna esmq pryd%q& tobo} ne mogM trqpyti bQvaemihq
po mny0 bloudi i prel}bodyanJi zavisti ryvnosti0 nenavisti MdaþþvlenJa [347б]
ml%a&d%y&n%q&cq, i mnoga zla0 m(a)ti na ;eda s(Q)nq na w(tq)ca0 i wt(q)cq na
s(Q)na0 sousydq na sousyda0 i na bli/nn]go svoego0 bratq na brata0 i wskvrqni[e
ime tvoe s(ve)toe a ne prineso[e slavou imeni tvoemou s(ve)tomou0 tym/e wsougEna esmq pa;e vsee tvari0 sego rad%i& ne ho{ou podati ploda po zemli s(Q)nomq
;l(ovy);(q)skQmq nou poveli mi g(ospod)i i prJide glas(q) kq zemli azq vse znamq
ne mo/etq Mtaiti se wt%q& mene0 vse azq znamq nq mo] vlastq w/idaetq na nemq
tym/e znaite s(Q)nove ;l(ovy);(q)scJi0 ]ko vsa tvarq povinouet se b(og)ou sego
rad%i& azq pavlq govorM povinouite se b(og)M mole{e se d(q)nq i no{q0 pone/e sl(q)n(q)ce egda vqzahoditq togda vsi ag(q)g(e)li l}dskQ wt%q&hodetq i poklan]}t se
b(og)ou0 i prinosetq dyla ;l(ovy);(q)skaa0 es(tq) /e ag(q)g(e)lq zlago ;l(ovy)ka egda
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/e idetq ag(q)g(e)lq bl(a)govyrnaþþgo [348а] ;l(ovy)ka na n(e)b(e)sa0 i radoue se
idetq kq b(og)M a zlago ;l(ovy)ka ag(q)g(e)lq idetq pla;}{e s(e) kq g(ospod)M0 egda
zaidetq sl(q)n(q)ce es(tq) /e ag(q)g(e)lq i/e gledaetq koego /e ;l(ovy)ka do ,a=,go
;(a)sa d(q)n} dobra dyla i zla prJeml}{e wt%q& ;l(ovy)ka0 tym/e bratJe b(lago)sl(o)vite b(og)a d(q)nq i no{q0 egda /e vqshodetq ag(q)g(e)li wt%q& ;l(ovy)kq na
n(e)bo0 togda ishoditq d(ou)hq vq srytenJe emM0 i r(e);e wt%q&k%ou&dou idete dobri
moi ag(q)g(e)li0 nose{e dobra dyla i m(i)l(o)st(q) i ;(q)stJi0 wt%q&vy{a[e ag(q)g(e)li i reko[e wt%q& wnyh%q& bl(a)govyrnQh(q) ;l(ovy)kq0 wtrek[ih%q& se wt%q&
onogo mira, imeni radJ tvoego s(ve)t(a)go0 i skita}{e se wt%q& gr%a&da vq grad%q&,
houlimi bQemJi po vse ;asi al;}{e i /e/dM{e za slovo tvoe s(ve)toe prypo]sav'[e
;rysla svoa istino} d(q)nq i no{q0 i vq rMkah%q& drq/M{e m(i)l(o)stin} mi /e
ag(q)g(e)li pla;em se s nQm(q) vide{e ih%q&0 nq poveli g(ospod)i ]ko tJi l}bovq
takovimq slou/iti. pone/e stvori[e sami0 þþ [348б] ni{Ji pa;e vsyh%q& sou{ih%q&
na zemli0 bQs(tq) glas(q) g(ospodq)nq kq ag(q)g(e)lomq g(lago)le0 sli[ite ag(q)g(e)li dobrJi ]zde vamq bl(a)godytq sou{a] mo] i s tymi pomo{q mo]0 s(Q)nq moi
vqzl}blennQ prystoitq po vse ;asi0 nikogda ne wstavl]etq <i>hq0 pakQ poido[e
ag(q)g(e)li drMzi slou/iti imq0
i pakQ prJido[e drouzi ag(q)g(e)li prystolq b(o/)Ji i tQ /e plakahM se gor'ko0
i d(ou)hq b(o)/Ji izide vq srytenJe im(q)0 i bQs(tq) glas(q) b(o)/Ji kq ag(q)g(e)lwm(q) g(lago)le0 wt%q& koih%q& prJidoste ag(q)g(e)li moi dobrJi nose{e brymena
te[ka0 i ry[e ag(q)g(e)li mJi g(ospod)i idemq wt%q& wnyh%q& zlih%q&0 i/e ne narica}tq ime tvoe s(ve)toe0 i po plqti /ivMtq prilaga}{e gryhi kq gryhomq0 i ni
edinM m(o)l(i)tvou ne sqtvori[e ;(i)stimq sr%q&d%q&cemq kq g(ospod)M0 ;to es(tq) potryba takovimq slou/iti0 r(e);e imq g(ospod)q0 idyte i slou/ite imq neþþprystan'no0
[349а] donde/e wbratet se i poka}t se0 togda /e azq sM/dM imq0 radouite se s(Q)nove ;l(ovy);qscJi ]ko vqsaka dyla na[a vqznosetq ag(q)g(e)li na n(e)b(e)sa, dobraa
i zlaa0 sego rad%i& b(og)a m(o)lite neprystanno d(q)nq i no{q0
azq pavlq vq dMsy s(ve)ty0 r(e);e mi ag(q)g(e)lq poslyd%q&stvMi mi pavle0 i
ska/M ti mysto s(ve)tQh(q) i pravednQh%q&0 i pakQ sqnid%o&homq dolM0 idy/e
Es(tq) tma i adq0 i tou /e ska/M ti d(ou)[e gry[nQhq i/e sMtq vq ady0 i vq koe
mysto prinosetq d(ou)[M0 i/e Mmiraetq0 i vqzidohom(q) na tvrqdq0 i videhq tou
ag(q)g(e)li sotonini0 vlasti i staryi[ine tou byhM sqbrani oplq;enJa drMgq drMgM
zavide{e0 i tou videh%q& zavidlivJe dMhi, i/e vqlazetq vq sr%q&d%q&ce ;l(ovy)komq0
i d(ou)hi klevetlivJe þþ [349б] i/e vqhodetq vq sr%q&d%q&ca ;l(ovy)kwm(q)0 vladikamq mira sego nenavidynJemq drMgq drMga0 naplqn]}{e sr%q&d%q&ca ;l(ovy)komq0
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da ne prostira}tq slovesq pravednQh%q&0 i vqprosih%q& ag(q)g(e)la i ryh%q& g(ospod)i kto
sMt%q& sJi d(ou)hove stra[na lica imM{e0 wt%q&vy{a ag(q)g(e)lq i r(e);e mi sli[i
pavle0 sJi sMtq vlasteli mira sego i knezi0 i posilaemi b%ou&doutq na zeml}0 kq
staryi[inamq i knezemq0 i/e ne boet se b(og)a, ni Mpova[e na nq0 sJi ag(q)g(e)li
l}ti i stra[nJi vq vryme sqmrqti ih%q& sJi prJeml}tq d(ou)[M ih%q& i/e ne prJe[e
pokaanJa0
i pakQ vqzrehq na n(e)bo i tou vidyh%q& inJe ag(q)g(e)li0 lica imq svytyhM se
]ko sl(q)n(q)ce0 i pryponi po]si zlatimi0 drq/e{e po;qstq vq rMkahq svoihq0 i
pe;atq b(o)/J}, na nEi /e by napisano ime þþ [350а] b(o)/Je, isplqnq b(o)/Je krasoti0 i vqprosih%q& ag(q)g(e)la i ryh%q& kto sMtq sJi0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJi sMt%q&
posilaemJi po pravednQh%q& d(ou)[e nabdyti i prJeti d(ou)[e bl(a)govyrnQh(q)0 i
ryh%q& kq ag(q)g(e)lM g(ospod)i zna}t li se d(ou)[e pravednQh%q& i gry[nQh%q& egda
Mmira}tq, ili ni0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq edinq Es(tq) poutq im/e vqhodetq pryd%q&
g(ospod)a b(og)a0 pravednJi /e imMt%q& m(o)l(i)tvi ;isti ne sqmnet se donde/e stanMtq pryd%q& g(ospod)a b(og)a0 i ryhq kq ag(q)g(e)lM0 g(ospod)i, a gry[nQhq d(ou)[e
kako ishodet%q&, is telysa0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq vqzri na zeml} pavle0 i vqzryh%q&
i vidyhq v(q)sq mirq i slavou eg(o)0 i ryh%q& kq ag(q)g(e)lM se li Es(tq) veli;qstvo
mira sego i grqdostq0 i r(e);e mi se Es(tq) eliko wt%q& Mtra do ve;era0 i videhq
wblakq wgnqnq prost'rqtq velikq0 nad%q& simq miromq0 i ryh%q& g(ospod)i þþ [350б]
;to Es(tq) se0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq se wblakq ego/e vidi[i to Es(tq) bezakonJe i
sqblaznq smy[eno sq m(o)l(i)tvami gry[nQh%q& ;l(ovy)kq0
i pakQ ryh%q& kq ag(q)g(e)lou g(ospod)i ska/i mi kako d(ou)[a pravedna i
gry[naa ishoditq is tyla0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq vqzri dolM i vi/dq0 i vidyh%q&
;l(ovy)ka Mmira}{a0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sq ;l(ovy)kq pravednq es(tq), i vidyh%q&
dyla vqsaka ego0 e/e sqtvori za ime b(o)/Je0 i pryd%q&sto]hM d(ou)[i toi ag(q)g(e)li blazi0 kMpno /e i zli0 i prJe[e is telese ag(q)g(e)li blazi0 i tri krati ry[e
ag(q)g(e)li d(ou)[e poznai mysto svoe0 wt%q&k%ou&dM /e izide0 i pakQ ho{e[i vqzvratiti se vq mysto svoe vx d(q)nq vqskr(q)senJa0 da prJime[i Mgotovanoe teby sq
s(ve)timi i prJem'[e d(ou)[M tM ag(q)g(e)li i þþ [351а] celovahou }, ]ko/e znaemou
sM{ou0 i re[e ei mou/ai se i krypi se ]ko sqtvori vol} b(o/)J} na zemli0 i prJide ag(q)g(e)lq d(ou)[i toi i/e } hran][e po v'se d(q)ni i no{i0 i r(e);e radoui
se d(ou)[e azq radou} se s tobo} azq po vse d(q)ni i no{i vqzno[ahq m(o)l(i)tvi
tvoe kq b(og)ou0 i potomq izide s(ve)tQi d(ou)hq vq srytenJe ee i r(e;)e ei ne boi
se ni sxmM{ai se nq prJidi na mysto e/e nysi vidyla nikoli/e0 i bMdM ti azq
pomo{nikq0 obrytoh%q& bo azq pokoi M tebe i po;ih%q& vq teby0 i idy[e pryd%q&
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nomq na n(e)b(e)sa Mkrypl]}{i }. i se pryd%q&sto]hM ag(q)g(e)li l}tJi0 i ry[e
ei postoi d(ou)[e da vidimq nys(tq) li na[ego dyla vq teby0 v%i&dim bo s tobo}
ag(q)g(e)la tvoeg(o) i d(ou)hq radou}{i se o teby0 soþþbQ [351б] i blMdi0 i tatbQ0
i vxsplaka[(e) se ]ko ne wbryto[e nikoego zla vx nEi0 i wt%q&vy{avq ag(q)g(e)lq
i s(ve)ti d(ou)hq i r(e);e kq nim(q) mnogo kratq blazniste dM[M sJ} i ne mogoste
prylxstitJ }0 e{e vq tyly0 i po semq sli[ah%q& glas(q) g(lago)l}{q vxzn(e)sete
d(ou)[M tou na n(e)b(e)sa0 ]ko sqtvorila es(tq) vol} b(o)/J}0 da poznaetq i v%i&ditq
istinago b(og)a emou/e se Es(tq) poklan]la d(q)nq i no{q0 egda /e vqzneso[e } na
n(e)b(e)sa0 i sli[ah%q& gl(a)sq g(lago)l}{q t'mami ag(q)g(e)lq vqpJ}{e0 hvalimq
g(ospod)a vqpJ}{e edinemq glaswmq0 mou/ai se i krypi se d(ou)[e mQ bo radouEm
se s tobo} ]ko sqtvori vol} b(o)/J} na zemli0 i privyd%o&[e } ry[e kq nEi0 pokloni se prydq b(ogo)mq i p%o&tomq mihailq arhag(q)g(e)lq i vxsi þþ [352а] pad%q&[e
pokloni[e s(e) b(o)/J} podno/J}0 i pokaza[e ei i ry[e se Es(tq) g(ospod)q b(og)q
tvoi0 pryd%q& nE} /e lyte[e ag(q)g(e)lq d(ou)[e toe g(lago)lE vl%a&d%i&ko prJimi
d(ou)[M sJ}0 e}/e m(i)l(o)stivM azq vqzno[ah(q)0 vq d(q)ni i vx no{i pryd%q& te i
sqtvori e i po tvoei voli ]ko sqtvori namq pokoi, eliko prybQh%q& na zemli0 i azq
ne wskrqbl} sJ} ]ko/e pom(i)lova tako pomilovana da bMdet%q&, i da prydastq se
mihailou zavytM da nesetq } vq rai pi{e0 do d(q)ne vxskr(q)s(e)nJa ee0 da nasladit
se sq v'symi s(ve)timi0
pakQ slQ[ahq glasq mno/qstva ag(q)g(e)lqska0 0k=d=0 svy{enikQ po}{e i slave{e
b(og)a0 istin'nq esi g(ospod)i0 i soudq pravednq istinqnq0 i nys(tq) licemyrJa vx
nEmq0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq vidy li pavle koþþliko [352б] kto sqtvoritq toliko
prJemlEtq vq vryme souda0 i ryhq videh%q& g(ospod)i0 i r(e);e mi vqzri dolou i vi/dq
bezakon'nQh%q& d(ou)[e ishode{e wt%q& telese0 ]ko prognyva[e g(ospod)a vq d(q)ni
i vx no{i g(lago)la[e bo ei ;to ino da sqtvorou0 tqkmo da ]mq i da pJ}0 i vesel}
se sq mirwmq, a Mtry da MmrM0 kto vxzide na n(e)bo ili kto sqnide vq adq izvesti
ni0 i ne imy[e MpovanJa na g(ospod)a d(ou)[a ta0 i videh%q& veli;anJe i grqdostq0
blMdi i nenavisti0 vxse sxgry[enJe eliko es(tq) i b(Q)stq vq vryme iziti ei, is
telese0 i ;as(q) te/kq pa;e sMda ]ko bolE bQ bilo ei da se bQ ne rodila0 i potomq
pristMpi[e kq nEi dobri i blazi0 i poiska[e da wbry{Mtq l}bo l}bo edino dylo
dob'ro0 i ne wbryto[e vx nEi ni þþ [353а] edinogo dyla b(o)/Ja, nq neprJaznina0
i prJem[e d(ou)[M tM ag(q)g(e)li stra[nJi wt%q& telese0 i ry[e ei poznai d(ou)[e
mysto0 wt%q&n%ou&dM/e izide dos(to)itq ti pakQ vxzvratiti se vq vqskrxsenJe0 i
potreso[e d(ou)[M tou pha}{e i pryd%q& nE} idy[e ag(q)g(e)lq d(ou)[e tJe0 g(lago)lE ei pla;i se d(ou)[e wkaan'naa0 azq esmq ag(q)g(e)lq tvoi prinose dyla tvo]
345

Т. ЈОВАНОВИЋ, Виђење апостола Павла у српском препису ...

SLOVO 60 (2010)

d(q)nq i no{q kq b(og)M0 da ako bQ mo] vol] bQla ne bQh%q& prybQlq M nEm(q)
ni edinogo ;(a)sa i poslou/il' ti0 nq ne volE} /e ti slM/e tQ sl%ou&/M0 i b(og)q
ho{etq ti sMditi po dylomq0 i/e poslM/iti don'de/e pokae[i se0 i se ideva kx
nEmM da i azq wt%q& tebe wt%q& tou/dq bMdM i s(ve)tQ d(ou)hq porMga se ei g(lago)lE
w gore teby þþ [353б] d(ou)[e gry[naa0 ponE/e ne sqtvori volE b(o)/Je na zemli0 az
bo wbQtylq vq teby ne sxtvorQh%q&, i prilo/i[e se kq nEi zla d(ou)si blMdlivi
tatqbnQ zavistlivJi0 pryl}bodyivi0
i sryto[e d(ou)[ou tou0 i ry[e ei kamo ide[i okaanaa d(ou)[e, kako li smye[i
vqzreti na lice b(o)/Je0 a dyla b(o)/Ja nikoego ne ima[i0 i potomq sli[ah%q&
glas(q) g(lago)l}{q0 vxznesyte d(ou)[M tou MbogM} i wkaan'nM da poznaetq g(ospod)a
b(og)a, ego/e zapovydi prystMpi0 i ry[e ei ag(q)g(e)li edinymq gl(a)somq0 w gore
teby d(ou)[e gry[naa po;to ne sqtvori zapovydi b(o)/Je, nq vqsa zla sqtvori0 kakovq wt%q&vytq ima[i dati b(og)M0 r(e);e ag(q)g(e)lq d(ou)[i toe, pla;i se sq mno}
ag(q)g(e)li dobri0 þþ [354а] drMzi moi0 ne vxshoty sJa dM[a pokaati se0 i ry[e
ag(q)g(e)li da vqzmet se wt%q& nas(q) d(ou)[a takova0 egda prJide zde s<m>rad%q&9
ei ne mo/emq trqpyti0 i prineso[e } kq g(ospod)M b(og)M, i prqvye te;e ag(q)g(e)lq ei0 da ]ko ei pokaza[e g(ospod)a I(so)u(sa) h(rist)a, i r(e);e ei ag(q)g(e)lq azq
g(ospod)i slou/ihq d(ou)[i sei0 i dyla ei prino[ahq d(q)nq i no{q pryd%q& te0 i se
sxtvori ei g(ospod)i po tvoemM sMdM0 i bQs(tq) glas(q) kx nEi g(lago)lE0 gde Es(tq)
plwd%q& tvoi Mbogaa d(ou)[e0 za bl(a)gaa ]/e sqtvorih%q& teby i polo/ih%q& zavytq
me/dM tobo} i pravdo}0 ne svytih%q& li sl(q)n(q)cemq na te, ili m(y)s(e)cemq ili
vytrwmq il(i) dq/demq, ]ko na pravednJe tako i na gry[nJe0 ona /e Mmlq;a, i ne
Mmy ;to wt%q&vy{ati0 i r(e);e ei g(ospod)q ponE/e þþ [354б] ne sqtvori m(i)l(o)sti, i tQ da ne p(o)m(i)lovan'na bMde[i0 togo radi da prydas(tq) se ag(q)g(e)lM
temelehM, da vedetq vq tmou krome[n}}0 i tou bMdet%q& pla;q i skrq/itq zMbomq.
ag(q)g(e)li i arhag(q)g(e)li vqzMpi[e edinemx glasomq0 pravednq esi g(ospod)i i
pravi sMdq tvoi Es(tq)0
i vidyh%q& ag(q)g(e)la l}ta0 vla;e d(ou)[e bez m(i)l(o)sti i plaka[e s(e) gorko
g(lago)l}{i0 pom(i)lMi me pravednJi sMdJa0 ]ko sedmq d(q)ni Es(tq) wt%q& nEli/e
prydana bQhq ag(q)g(e)lM semou0 i svedosta me na mysto se mM;noe i/e ne mo/etx
skazati nikto/e0 i r(e);e ei g(ospod)q ;to esi sxtvorila0 egda ne pom(i)lova nikogo
vx vryme ishoda d(ou)[e tvoe0 ispovy/dq gryhi svoe0 r(e);e d(ou)[a ne sqgry[ih%q&
þþ [355а] g(ospod)i. i prognyva se g(ospod)q i g(lago)la ei po;to sqlga, eda mni[i
]ko e{e esi vq miry sMetnem(q)0 vx miry Mbo tai[i gryhi svoe zde /e nevxzmo/no
9

У рукопису стоји strad%q&.
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ti es(tq) Mtaiti0 zde wbli;et se dyla tvo] dobra ili zlaa0 i r(e);e g(ospod)q d(ou)[e sei gde i ag(q)g(e)lq0 i prinese rMkopisanJe ei gryhi vxse0 i r(e);e se Es(tq) dylo
d(ou)[i sei0 i/e sqtvori wt%q& }nosti si i do starosti. r(e);e /e g(ospod)q rekoh%q&
teby wt%q& }nosti, nq ne pokaa li se0 ponE/e ni edinogo lyta pry/de sqmrqti0 i
r(e);e ag(q)g(e)lq nikoli/e g(ospod)i moi0 i r(e);e emou g(ospod)q da prydas(tq) se
ag(q)g(e)lM tartarM sM{omM vq ady0 da zakl};itq vq tmy krome[noi0 i tM bMdet%q&
pla;q i skrq/etq zMbomq0 da mM;it se do d(q)ne sMda ego, i vqzMpiþþ[e [355б]
ag(q)g(e)li pravednq esi g(ospod)i i pravQ soud%q& tvoi0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq vidy
li pavle i reh%q& azq ei g(ospod)i0
i pakQ r(e);e mny ag(q)g(e)lq0 poslydMi mi pavle0 i poka/M ti mysto
pravednQh%q& i mysto gry[nQhq i poidohq po nEmq i vqzvede me na tretJe n(e)bo, i
postavi me pryd%q& d(ou)homq i padwh%q& pryd%q& prystolomq i poklonihom se pryd%q&
g(ospodo)mq0 i r(e);e /e g(ospod)q radoui se pavle vqzl}bleni;e moi0 azq izqbrah%q&
te wt%q& mira i dah%q& teby d(ou)hq prymMdrosti i vqdqhnMhq slovesa /iva0 boudi sqsoudq d(ou)hM s(ve)tomM i wbQteli{e0 i abJe prosyde se Mtroba mo] izide /e
iz mene ]ko adq zmJinq0 i bQh%q&0 vx dMsy s(ve)temq i m(o)lih' se g(ospode)vi tri
krati0 da wt%q&stMpitq wt%q& mene0 i r(e);e mi0 dovlyetq ti bl%a&g%o&d%y&tq mo]
tou þþ [356а] videh%q& grad%q& velikq dvo] vrata vx nEmx0 i dva stlqpa zlata0 i
na stlqpohq tyh%q& razli;na pisanJa isplqnq b(o)/Je krasoti0 i wbrati se ag(q)g(e)lq kq mny i r(e);e mi0 bl(a)/(e)nq es(tq) i/e vxnidetx vrati simi0 ponE/e ne
vqhodetq simi vrati nq im/e soutq imena pisana0 vq knigahq sih%q& /ivotnQh(q)0
tqkmo ti vqnidoutq zde i/e prJe[e zapovydi h(risto)vi0 i sqbl}do[e sr%q&d%q&cemq
;istwm(q)0 i ne wskvrqni[e s(ve)t(a)go0 i ryh%q& azq kq ag(q)g(e)lM g(ospod)i moi
mo/et li ime bQti napisano sM{imi vx miry0 wt%q&vy{avq ag(q)g(e)lq i r(e);e
mi, ne tq;J} imena, nq i obrazi slou/e{imq b(og)M d(q)nq i no{q, i tQ znaemJi
soutq zde
i vqvede me vqnoutrq gr%a&da onogo, i vq[%q&dq videh%q& vxse pravedn(i)ki þþ
[356б] i celova[e me, i ry[e radoui se pavle ]ko prJetq trMdq svoih%q& mnozi
wt%q& vyka ne spodobQ[e s(e) zde vxniti0 tqkmo edni pravednQ0 potomq g(lago)laa
mi ag(q)g(e)lq0 egda prJidetq h(risto)s(q) emou/e vQ klan]ete se tqi c(a)rqstvouetq
vqsymi vykQ0 i povelynJemq b(o)/Jemq wt%q&vrqze se mysto nykoe0 i tM vidyhq rykM
tekM{ou} mlekomq0 a drMgM} medovidnM0 i byhM na krai rekoma dryva sagEn'na0
isplqnq ploda blagaa0 i tri krati imM{i plodq na lyta0 i videh%q& tM finikQ razli;nJe, i krasni Zylo0 i visina nQh%q& ]ko 0l=0 laktei0 i by[e zeml] ta
Mkra[ena zlatomq i srebromq sedmorice} Mkra[ena0 i ryh%q& kq ag(q)g(e)lM g(ospod)i
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;to Es(tq) mysto sJe, i þþ [357а] r(e);e mi se mysto Es(tq) wbytnoe ]ko sli[alq esi
;to g(lago)lEtq s(ve)toe eV(a)g(qge)lJe0 bl(a)/(e)n'nQ krot%q&ci ]ko tQ naslydetx
zeml}0 pravednQih%q& d(ou)[e egda ishodetq iz' tyla0 to tJe na se mysto prinosime
sMtq0
i pakQ r(e);e mi ag(q)g(e)lq vqslyd%q&stvMi mi i vqvedM te vx gradq h(risto)vq
i videhx tou svytq vq grade tomq svytlyi[i pa;e sl(q)n(q)ca sedmorice}, i by[e
0v+I0timi stynamq wgra/denq0 i by[e vqs(q) zlatomq oukra[enq0 ]ko nevqzmo/no na
nq zreti ot%q& wblistanJa svytlago0 i ,v+I, stlqpovq kq/do stenq0 i 0d=0 rykQ wbqho/dahM ego0 mysto /e to by[e wt%q& zapadnJe strani0 ryka mednaa wt%q& syvera0 ryka
maslqna wt%q& }ga0 ryka mly;naa þþ [357б] wt%q& vxstoka, i ryka vin'na0 i ryh(q)
kq ag(q)g(e)lM g(ospod)i ;to sMt%q& rykQ sJe0 wbqhode{e gradq sqi0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJe rykQ 0d=0 i/e v%i&di[i obrazou}t se na zemli0 ime /e Es(tq) ryce mednoi
hJwn(q), a drMgoi i/e te;etq vinymq, tigrq es(tq)0 ime rycy tekM{oi mlykom(q)
efrata0 ime rycy tekM{oi vinomq gJws(q)0 emou/e vq mire s(ve)ti mou/Je i /eni ne
potrybova[e /iteiskag(o) mira0 nq str%a&dahM h(rist)a radi togo radi zde /ivoutq0
a wnamo vx mire mM;enJe i alkanJe prJe[e togo radi i das(tq) imq g(ospod)q vqhodx
vx gradq sqi0
az /e sJa vidyhx sq ag(q)g(e)lomq hode0 na rycy edinoi i/e Es(tq) medovidna0
videhq tou IsaJ} pr(o)roka IeremJ}0 i pro;ee pr(o)rokQ s(ve)tJe0 i celova[e me0 i ryhq
kq ag(q)g(e)lM g(ospod)i þþ [358а] ;to Es(tq) poutq sqi0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sqi
poutq Es(tq) pr(o)ro;qskJi0 i vqsi i/e ne wskvrqni[e dM[M svo}0 i predas(tq) ihq
wt%q&cq mihailM zavytM i privedoutq ihq vq gradq sqi poutemq proro;qskQmq i
potomq vxzet me na sever'nM stranM grada0 idy/e by[e ryka vin'na0 i vidyhq tou
avraama i Isaaka Iakova0 i inJe pravednikQ0 i ry[e radoui se pavle vqzl}blEn'ne0
i vqprosih%q& ag(q)g(e)la i ryh%q& emou ;to Es(tq) ryka sJa g(ospod)i moi i r(e);e
mi v'sakq i/e Es(tq) stranol}b'cq0 ;l(ovy)kol}b(q)cq m(i)l(o)stivq vqnEgda ishoditq d(ou)[a ego wt%q& tyla0 prynosetq } pry/de ag(q)g(e)li pred%q& g(ospod)a0 i
g(ospod)q prydas(tq) } arhag(q)g(e)lM mihailM0 i privoditq } vq grad%q& sqi i v'si
pravednicQ celiva}tq }, ]ko i drMga svoego i reþþkMtq [358б] ei radoui se d(ou)[e pravednaa0 ponE/e sqtvori vol} b(o)/J} i ;l(ovy)kol}bJe0 prJidi i nasladi se s
nami vx v'se vykQ0
pakQ vxzet me ag(q)g(e)lq i postavi blizq rykQ maslin'nQe wt%q& zapada
gradM0 i vidyh%q& tou mou/a vesele{a se i po}{a0 i vqprosih%q& ego i ryh%q& kto tQ
esi0 i re;e mi ag(q)g(e)lq sJi sMtx pryda}{e se vxsemq sr%q&d%q&cemq kq b(og)M0 i ne
imM{e vq seby pryzorxstva0 nq vxsegda bde{e i mole{e s(e) b(og)M vx v'se ;asi0 i
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tako vqnido[e vx gradq sqi0 i by[e nykto blizq wltara togo i lice ego sqvty[e
se pa;e sl(q)n(q)ca i ne mogohq zryti na nq0 ima[e vx rMkM svoe} eV(a)g(q)g(e)lJe i zove[e prJidyte b(lago)sl(ove)nQ w(tq)ca moego naslydMite Mgotovanoe vamq
c(a)r(q)stvo þþ [359а] n(e)b(e)snoe0 i isplxn][e s(e) vqs(q) grad%q& radosti0 koupno stoe{e na stlqpyh%q& wt%q&pyvahM ag(q)g(e)li0 s(ve)tq s(ve)tq s(ve)tq g(ospod)q
savawDx isplqnq n(e)bo i zeml] slavi ego0 i vqprosih%q& ag(q)g(e)la i ryh%q& kto
sqi Es(tq)0 krasnq i silnq, i r(e);e mi se Es(tq) b(og)q vxsee tvari slavim(q), agncq zaklanq za vxse vyrM}{ee0 egda prJidetq h(risto)s(q) c(a)rq0 vxsemq vykomq0 vq
slavy c(a)r(q)stva svoego0 togda vxsi pravednici poklonet se emou0 i sq nimq po}tq
vxsi ag(q)g(e)li0 ponE/e g(ospod)q Es(tq) c(a)rq n(e)b(e)sni0 sydei w desnM} w(tq)ca
svoego0 ne mo/et bo bezq h(ri)s(t)a m(o)l(i)tvi zanE bo krqvq ego prolivaema za ni
i za vxseh%q& vyrM}{ihq0
pakQ r(e);e mi ag(q)g(e)lq poslyd%q&stvMi mi pavle0 da poka/M ti d(ou)[e
gry[nQh%q&, i poznae[i myþþsto [359б] ih%q& i idohomq na zapadq sl(q)n(q)cou0 i
tou vidyhq za;elo n(e)b(e)snoe wsnovanno na velicy rycy0 i vxprosih%q& tou ag(q)g(e)la0 i ryh%q& emM g(ospod)i ;to Es(tq) ryka sJa i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJa ryka
es(tq) gewn(q)0 wb'hoditq vxsM vxselEnnM}0 i bQhovy wbonM i ne by svyta nq tma
i skrxbq i touga Zylo i videhq tM rykM wgnqnM0 i by[e tou pogrM/eno mno/qstvo
mM/i i /enq0 wvJi do po]sa ovJi do Msta0 ovJi /e do vrqha0 i vqprosih%q& ag(q)g(e)la
i ryh%q& g(ospod)i kto sMtq sJi e/e vq wgnqnei rycy pogrM/eni0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJi sMt%q& ne wbryto[e bo se ni vx ;isly pravednQh%q& ni vx ;isly gry[nQh%q&
zanE i/di[e vryme /itJa svoego0 ovogda klan]hM se b(og)M m(o)le{e s(e) þþ [360а]
ovogda blMd(q)mi wskvrqni[e m(o)l(i)tvi svoe i tako lqste{e se byhM? i pakQ
vxprosih%q& ag(q)g(e)la i ryhq a sJi e/e sMtq do kolyna pogrM/eni vx wg'ni0 i
r(e);e mi sJi soutq vqhode{e vq cr(q)k(o)vq i svari tvore{e, slovesi prazdnimi0 i
vqlaga}{e krqvq wt%q& zla sr%q&d%q&ca svoego0 i pakQ vxprosih%q& a sJi kto sMt%q&
e/e do vrqha0 i r(e);e mi tQzi klevetahM drMgq na drMga0
i vidyh%q& tou wt%q& strani zapadnQe velJe zlo i razli;nJe moukQ0 isplqnEno
mou/i i /enx0 i ryka wgnqna te;a[e po nQh%q&0 i na inomq mysty vidyhq propastx velJ}, i tou d(ou)[e vqzdi[M{e i pla;M{e, i vxpJahM g(lago)l}{e pomilMi
ni g(ospod)i0 i ne by pomilM}{ago ih%q&0 i ryhq ag(q)g(e)lM kto þþ [360б] sMtq sJi
g(ospod)i moi i r(e);e ag(q)g(e)lq sJi sMtq i/e ne prJe[e zapovydi h(risto)vi nq
g(lago)laahM pJemq i ]mq a Mtre Mmremq0 i vq bMistvy skon;a[e se0 i vxprosih%q&
ag(q)g(e)la kolika es(tq) glqbQna sJa i r(e);e mi ag(q)g(e)lq glqbQna sJa dna ne
imatq0 to sli[ah%q& azq vqsplakah' se w s(Q)nohq ;l(ovy);'skQih(q) i wt%q&vy{avq
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ag(q)g(e)lq r(e);e mi ;to pla;e[i se pavle0 eda tQ m(i)l(o)stivq esi pa;e g(ospod)a
si ]ko vys(tq) kako sMditq0 komM/do, b(og)q sqi dlqgo trqpy ih%q& i ne pokaa[e se
do skon;anJa /ivota svoego0 i pakQ vqzreh%q& i videh%q& plamenM rykM i videh%q& tou
;l(ovy)ka stara mM;ima pogrM/ahM ego ovogda do vrqha ovogda do kolyna i se prJide
ag(q)g(e)lq temeleh%q& drq/e vq rMkM /elyzo þþ [361а] wstro na ;etire ;esti i na
twm(q) izvla;e{e MtrobM ego Msti0 i vxprosihq ag(q)g(e)la i ryh%q& ;to Es(tq) sqi
i/e mou tvoretq velikJe moukQ0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sq ;l(ovy)kq popq by[(e)0 i
ne slou/i svo} slou/bM na zemli egda by[e vq miry, nq blMdi tvora[e, i po][e,
i wskvrqn][e cr(q)k(o)vq s(ve)tM}0 i potomq hMly[e se, i gon][e vyrM}{ee vq ime
h(risto)vo0 nikoli/e ne prinese slou/'bQ ;istJe kq b(og)M0
i pakQ vidyhx drougago stara ;l(ovy)ka0 nosima ag(q)g(e)li l}timi ;etir'mi0
i m<ou>;ahM10 ego nem(i)l(o)stivno, i pogrM/ahM ego vq wgnqnyi rycy0 i mlqnJa wgnqnaa Mdara[e ego vq lice i vx Msta ]ko bMra velika, i ne mo/a[e ry{i
g(ospod)i pom(i)lMi me0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sqi ;l(ovy)kq ego/e v%i&di[i ep(i)sk(o)pq bQlq es(tq) [361б] i ne sqvrq[i s(ve){eni;'stva0 i ne tvora[e po zakonM
pisanomM0 kako dos(to)itq emou tvoriti pravednQ sMdq po istiny, a ne po mqzde0 ne
pom(i)lova vxdovicM ni sira0 ni strana prJetq, ni Mboga pom(i)lova0 nq pa;e hMl][e vyrM}{ee vq ime h(risto)vo0 i tako vxsprJemlEtq po dylwm(q) svoimx0
i vidyh%q& inogo ;l(ovy)ka vq rycy11 wgnqnyi0 bysta rMcy ego prostrqtyi
i wskvrqnEni krqvJ}0 i ;rqvJe isho/dahM izq Mstq ego i iz nozdrQh%q& i l}ty
sten][e vqpJe, g(ospod)i pom(i)lMi me ]ko wsM/denq esmq pa;e vsyh%q& ;l(ovy)kq0
i vqprosih%q& ag(q)g(e)la i ryh%q& ;to es(tq) sqi ;l(ovy)kq, i r(e);e mi ag(q)g(e)lq
sqi ;qtqcq by[e, i ;qty[e knigi a zapovydi b(o)/Je ne tvora[e0 i blMdi tvora[e
wtai0 dyti Mdavl][e þþ [362а] i tako tvorei Mmre da togo radi tako m(ou);(i)t(q) se0
i pakQ vidyh%q& mno/qstvo mM;imQh%q& l}te i sten]hM velmi0 i vxprosih%q&
ag(q)g(e)la0 i reh%q& kto sMt%q& si0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq si sMtq i/e sMt%q& lihvi vxzimali0 l}be{e zlato mnogo i bogatqstvo0 i ne nadyahM se na b(og)a imati
pomo{nika seby,
i pakQ vidyh%q& ino mysto tvrqdo i by styna wkr(q)stq ego i by tou mno/qstvo
l}dei0 i sqsycahM ezikq svoi zMbQ svoimi, i vqprosih%q& ag(q)g(e)la kto sM si i
r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJi sout%q& vqhode{e vq cr(q)k(o)vq s(ve)tou} i svari tvorahou
kleve{M{e drougq drouga i ne Msli[a[e s(ve)t(a)go eV(a)g(q)g(e)lJa, nq rMgahM se
s(ve)timq knigamq0 i ne sqtvori[e slavM b(o)/J}, tym/e bes prystanJa mM;et' se0
10
11
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i viþþdyh%q& [362б] na inwm(q) mysty propastq velJ} Zylo, i vidynJe by[e
]ko krqvq0 i vqprosih%q& ag(q)g(e)la i ryh%q& ;to Es(tq) mysto se g(ospod)i moi0 i
r(e);e mi ag(q)g(e)lq vq propasti sei Es(tq) mno/qstvo mou/i i /enq0 i sJi sMt%q&
svad%q&nici obadnici zavist'nici0 klevetnici0 e/e zave/ahM mou/i i /ene0 i ne
wt%q&vyzahou i tako Mmry[e0
i vidyhq na inomq myste mou/i i /enq mno/qstvo vise{e nad%q& mMkami
tymi0 i byhM ezici ih%q& sMsi wt%q& plamene wgnqnago, i byhM pryd%q& o;ima ih%q&
ovo{Ja razli;naa0 i ne davahM imq vqkousiti wt%q& tyh%q&0 i ryh%q& kto sMt%q&
sJi g(ospod)i, i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJi sMt%q& i/e ne prJe[e pokaanJa za gryhi
svoe0 nq licemyrJemq ne mogo[e drq/ati pos(tq) krypko0 i po zaþþkonM0 [363а] ne
hodi[e, i li[ahM se sami i inymq vqzbrani[e0 azq /e sJa sli[avq, i ryh%q& w
l}ty gry[nikwm(q) rodM ;l(ovy);}, po;to porMgaste se slovesemq g(ospodq)nimx0 i
vidyh%q& mMkQ i vqsplakah' se, i r(e);e mi ag(q)g(e)lq ;to slqzi[i pavle0 e{e nysi
vidylq velikJe mouki, nq poslyd%q&stvMi mi i v%i&di[i gor'[ee mMki,
i vqzet me wt%q& zap%a&da i postavi me nad%q& kladen'cemq bezd%q&nimq0 i by[e
pe;atlynq0 i r(e);e ag(q)g(e)lq strygM{omM mMkM ag(q)g(e)lM0 wtvori Msta kladencM
semou da v%i&ditq vqzl}blEn'nikq b(o)/Ji0 ]ko danno mM Es(tq) da v%i&ditq vxse
mMkQ0 i r(e);e mou ag(q)g(e)lq wt%q&stMpi malo da vqzmo/e[i trqpyti smrada0
egda wt%q&vrqze kladencq bezd%q&nQ togda izide smrad%q& velikQ Zylo0 i vqzryvq
dolM i vidyh%q& vq Mþþglyh(q) [363б] ]ko kamenJe gore{e0 i vxprosih%q& ag(q)g(e)la
;to es(tq)0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq a{e vqvry/et se vq kladyncq sqi0 i zape;atlynq bMdetq vx nymq0 to ne imatq pameti vq vykQ0 i ryh%q& emou da kto sMt%q& sJi g(ospod)i0
e/e vqmetaemi sMt%q& vq kladen'cq sqi0 i r(e);e mi sJi sMt%q& i/e ne ispovyda}
tq h(rist)a b(og)a vx pl%q&tq pri[%q&dq[a, i narica}{im se tvoimq M;enikomq0
a h(risto)vi zapovydi wt%q&stMpa}t%q&0 i ne tvore{e ih%q&, i inyh%q& blaznetq i
g(lago)l}tq ego/e rodi d(y)va0 toi nys(tq) h(risto)s(q)0 i nys(tq) wt%q& nEgo sp(a)senJa vyrM}{imq vx nq0 i ne vyrova[e vq h(rist)a s(Q)na b(o)/Ja, i/e krqvq svo}
za ni prolJa, wcta i /lq;i za ni vxkMsivx0 i ;a[M po v(e);eri g(lago)lE, pJite
krqvq mo}, prolivaemM} za vi, i za mnogJe, vq wstavlEnJe þþ [364а] gryhwvq0 i az'
/e se vidyvq i vqsplakah%q& gorko0 i rekoh%q& kq ag(q)g(e)lM dobro bQ bQlo imq ne
roditi se0 i vidyv[e me i/e vx mMkah%q& sou{Ji0 ]ko vxsplakah%q& se sx ag(q)g(e)lomq0 i tQzi vqsplakahM se i ry[e dobrye bQ bQlo ne roditi se nama0
i pakQ vqzreh%q& i videh%q& n(e)bo wt%q&vrqsto, i vidyh%q& mihaila zavyta
ishode{a wt%q& n(e)b(e)sq sx v'symi ag(q)g(e)li0 i sxnido[e nad%q& sM{imi vx
mMkah%q&0 i vqzMpi[e vxsi edinymq gl(a)somq0 pomni mihaile zavytM m(i)l(o)351
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stive0 tQ bo m(o)li[i se za ;l(ovy);(q)skQ rwd%q&0 i m(o)l(i)tvami tvoimi stoitq
v'sa zeml], i se Mbo Mv%y&dyhomq ]ko Es(tq) sMdq0 i proslavihomq s(Q)na b(o)/Ja,
ne by li namq proslaviti pry/de0 i ne bQhomq vxpali vx mMkM sJ}0 nq pohoti
mir'skJe i peþþ;ali, %364б] ne da[e namq pokaati se, wt%q&vy{av /e mihailq i
r(e);e sli[ite sou{Ji vq mMkah%q& mihaila g(lago)l}{a0 azq pryd%q&sto]hq pryd%q&
b(ogo)mq po vxse ;asi, ni edinogo ;(a)sa ne wstavih%q& m(o)le se za ;l(ovy)kQ0 vQ /e
ne pomenMste ni edinogo ;(a)sa vq d(q)ni i vq no{i0 pryidoste vryme /itJa va[ego,
vq sMeti0 az /e mihailq pom(o)lih' se w bezdq/di0 i pousti b(og)q bl(a)gq dq/dq
na zeml}0 i zeml] plwd%q& sqtvori0 i a{e kto wt%q& ;l(ovy)kq sqtvorit%q& dobro
da izidet%q& iz mMkQ, n(Q)n] gde soutq m(o)lbQ va[e i m(o)l(i)tvi0 da pripadnemq kq g(ospod)M b(og)M0 i da vqspla;em se i blazi moi ag(q)g(e)li0 i sq pavlomq
vqzl}blEn'nimq da se pom(o)limx, dond%e&/e Msli[itq nas(q) g(ospod)q b(og)q0 i
podas(tq) vamq pokoi vxsplaka[e se i vqzMpi[e vqsi edinymq gl(a)somx0 i ryh%q&
azq pavlq þþ [365а] pla;y se, pom(i)lMi vl%a&d%i&ko rwd%q& ;l(ovy);(q)ski0 i pade
mihailq na lici svoemx i vqsi voi ag(q)g(e)lqscJi sq nimq pado[e pryd%q& licemq
b(o)/Jemq vqpJ}{e0 pom(i)lMi vl%a&d%i&ko s(Q)ne b(o)/Ji rwd%q& ;l(ovy);'skJi0
i vqnEgda pokloni[e s(e) vxsi ag(q)g(e)li0 vidyh%q& n(e)bo wt%q&vrqsto i tou
vidyh%q& prystolq b(o)/Ji0 i vidyhq ,k=d=0 starce /ivotne0 i tJi pokloni[e s(e) prystolomq12 b(o)/Jimq0 i vidyh%q& tou wltarq b(o)/Ji, i zaponM i prystolq, i izide
dimq i bl(a)gJe vonE, blizq prystola b(o)/Ja0 i sli[ah%q& glas(q) g(lago)l}{q,
;eso rad%i& m(o)lite se blazi moi ag(q)g(e)li0 togda vqsi ry[e edinymq gl(a)somq0
v%i&dimq vl%a&d%i&ko tvo} bl%a&g%o&d%y&tq i m(i)l(o)stq na ;l(ovy)kQ, i v%i&dimq
]ko n(e)bo wt%q&vrqsto i s(Q)na b(o)/Ja syd%e&{a ishode{a sq n(e)b(e)sq0 togda sM{Ji
vq mMkah%q& vqpJahM edinymq gl(a)som(q)0 þþ [365б] pom(i)loui s(Q)ne b(o)/Ji, tQ
bo esi podaei vxsymq m(i)l(o)stq, i nas(q) pom(i)lMi vl%a&d%i&ko0 wt%q& nEli bo
te vidyhwmx to po;ihwm(q) wt%q& moukQ sice g(lago)l}{e ;to dobro sqtvoriste, i
prosite m(i)l(o)stq wt%q& mene krqvq mo] za vas(q) prolJa se0 a vQ ne pokaaste se0
i vyncq trqnovnq na glavM prJehq, i ne vyrovaste moemM b(o)/(q)stvM0 ni pokaaste
se0 vodM prosih%q& vise na kr(q)sty, vQ /e mi vqzdaste wc'tq sq /lq;J} smy[enq0
i kopJemq rebra mo] probodoste0 az /e vxse to postrad%ahq& za rodq ;l(ovy);(q)skQ0
vQ /e ne prJeste zapovydi moe i ne vyrovaste vqskr(q)senJ} moemou0 pr(o)rokQ moe
i ap(o)s(to)li i/e propovyda[e moe b(o)/(q)stvo0 vQ /e ihq izbQste0 i wvQ izqgnaste iz mira0 vyrovav[e vq w(tq)ca moego0 þþ [366а] a ne vqshotyste tvoriti
e/e zapovydah%q& vamq0 sego radi da} vamq mihaila zavyta0 i sq nimq sM{ih%q&
12
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ag(q)g(e)lq0 ap(o)s(to)la rad%i& moego vqzl}blEn'nago0 ego/e ne ho{M wskrqbQti0
i vqskrxsenJa moego rad%i&0 se da} vamq pokoi 0l=0 d(q)nei0 i vqzMpi[e sM{Ji vq
mMkah%q& edinemq gl(a)somq0 bl(ago)s(lo)vim(q) te s(Q)ne b(o)/Ji0 ]ko dalq Esi
namq toliko poko]0 i vidyhomq mysto i poznahomq ]ko dos(to)itq gry[nikomq
tako m(ou);(i)ti se0 nem(i)l(o)stiv(q) bo sMdJe ne sqtvor'[Jimq m(i)l(o)sti0
i po semq r(e);e mi ag(q)g(e)lq, vidy li vxsa pavle0 i ryh%q& azq ei g(ospod)i0 i
r(e);e g(ospod)q ag(q)g(e)lM sxvedi vq edemq vqzl}blEnika moego pavla0 da v%i&ditq
vxse pravednikQ0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq poslyd%q&stvMi mi pavle0 da sveþþdou
[366б] te vx rai i da videt%q& te vxsi pravednici0 se bo ;a}tq vidyti te i
iziti hotetq vx srytenJe tvoe0 i sq radostJ} poidohovy0 i svyd%e& me vq edemq0 i
r(e);e mi se mysto idy/e Es(tq) rai0 iz nEgo/e izqgnanq bQs(tq) adamq i ev'va i
[%q&d%q&[M mi vx rai i vidyh%q& istokq vodamq0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq sJa voda
e/e v%i&di[i0 to naricaet se vQzonq0 wbqhode{Ji vxsM zeml} latinqskou0 i drMga
naricaema gJwn(q)0 wbqhode{i vxsM zeml} eguÉptqskou}0 i drougaa tigrq, wbqhode{i
vxsM zeml} sirJan'skM}0 ;etvrqta efrat%q& napa]}{i vxsM zeml} sryd%q&;qskM} i
po sih%q& ino mysto vidyh%q&, i by[e dryvo velJe na mysty tomq0 wt%q& koryne ego
te;ahM 0d=0 rykQ0 isho/daþþ[e [367а] d(ou)hq b(o)/Ji0 i po;iva[e na mysty tomq0 i
egda diha[e d(ou)hq te;ahM vodi0 i vqprosihq ag(q)g(e)la i ryh%q& wt%q& sego li dryva
tekoutq vodi sJe0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq pry/de sqtvorenJa n(e)bM i zemli d(ou)hq
b(o)/Ji no[a[e s(e) vrqhM vodi povelynJemq b(o)/Jemq egda sqtvorena bQs(tq) zeml],
wt%q&toli <douhq> b(o)/Ji po;ivaetx na tomM dryvM0
i poet me ag(q)g(e)lq i vede me do dryva /ivotnago0 i byhM vq nEmq herMvimi i
plamen'no wrou/Je stregM{e i sqmatre{Ji dryvo to, i p%o&tomq vidyh%q& d(y)v(i)cM
izdal(e);e gredM{M i 0r=0 ag(q)g(e)li gredM{e pryd%q& nE} i po]hM pysnq b(o)/J}, i
ryh%q& kq ag(q)g(e)lM0 kto sMt%q& sJi gredou{e vq slavy velicy0 i r(e);e ag(q)g(e)lq
se d(y)vaa m(a)ti b(o)/Ja0 i pri[%q&dq[i cylova me0 i r(e);e mi radoui se pavle þþ
[367б] vxzl}blEni;e b(o)/Ji0 i ag(q)g(e)lom(q) i ;l(ovy)kwm(q)0
i e{e to g(lago)l}{M mi0 i vidyh%q& inJe tri izdal(e);e idM{a0 byhM krasnQ
vqzoromq0 i wbrazi ih%q& sqvtyhM se0 i pryd%q& nimi ag(q)g(e)li po]hM, i ryh%q&
ag(q)g(e)lM kto sMt%q& sJi g(ospod)i0 i r(e);e mi ag(q)g(e)lq se sMt%q& w(tq)ci l}d%q&scJi0 avraamq i Isaakq ]kovq i pri[%q&dq[e cylovahM me0 i ry[e radoui se
vxzl}bleni;e b(o)/Ji013

13
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Слика 1. Виђењe апостола Павла, Манастир Никољац, 52, 346а.
Figure 1. The Vision of St Paul the Apostle, Nikoljac Monastery, 52, 346a.
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Слика 2. Извод из Виђења апостола Павла, Београд, Музеј СПЦ, 218, 168а.
Figure 2. Excerpt from The Vision of St Paul the Apostle, Belgrade, Museum of Serbian
Orthodox Church, 218, 168a.
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Summary
THE VISION OF ST PAUL THE APOSTLE IN A SERBIAN COPY DATING
FROM THE LAST QUARTER OF THE 15TH CENTURY, PRESERVED IN THE
NIKOLJAC MONASTERY COLLECTION

Among the apocryphal visions of heaven, The Vision of St Paul the Apostle,
also known as The Apocalypse of St Paul, stands out due to its scope and
the picturesqueness of its fantastic scenes, in particular those of hell. This
apocryphal text was translated from Greek into Old Church Slavic as early
as the Ohrid-Preslav period. There exist several versions of the Serbian
copy of The Vision of St Paul the Apostle. The complete version exists in
two incomplete copies from the 15th century. Other Serbian copies contain a
mixed version, encountered in the form of two subvariants, the longer and
the shorter one. In addition to the above, there also exist two excerpts from
this apocryphal document, mainly containing isolated scenes of the parting
of the soul and the body. The Nikoljac Monastery copy № 52, which is the
subject of this paper, belongs to the shorter mixed variant. It was written
in the Serbian-Slavic language, characterised by the inconsistent use of the
Resava orthography and a few features derived from the folk speech of the
day.
Key wor ds: The Vision of St. Paul the Apostle, the Nikoljac Monastery
copy, mixed variant, shorter version, text edition
Izvorni znanstveni članak
Autor: Томислав Јовановић
Филолошки факултет
Студентски трг 3
11000 Београд
Србија

358

Primljen: 13. XI. 2009.
Prihvaćen: 17. IX. 2010.

