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Извод из Епитимијног номоканона у Ковиљском и Софијском препису

 

ЂОРЂЕ П. БУБАЛО

ИЗВОД ИЗ ЕПИТИМИЈНОГ НОМОКАНОНА У 
КОВИЉСКОМ И СОФИЈСКОМ ПРЕПИСУ ДУШАНОВА 

ЗАКОНОДАВСТВА И ЊЕГОВ РУСКИ ПРЕДЛОЖАК

ПРОЛЕГОМЕНА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОРИЈЕ ТЕКСТА 
МЛАЂЕГ ЕПИТИМИЈНОГ НОМОКАНОНА

У ра ду је из вр ше на тек сто ло шка ана ли за епи ти миј них но мо ка но-
на срп ске и ру ске ре цен зи је, с ци љем да се иден ти фи ку је пред ло жак на 
осно ву ко јег је на чи њен из вод из епи ти миј ног но мо ка но на (94 пра ви-
ла од укуп но 228/230) у Ко виљ ском (1726) и Со фиј ском (1728) пре пи-
су Ду ша но ва за ко но дав ства. Ана ли зом је утвр ђе но да је да ле ки пре дак 
Ко виљ ско-со фиј ског из во да пр ви део мла ђег Епи ти миј ног но мо ка но на, 
по зна тог у на у ци као Па вло вљев или Но мо ка нон у 228 пра ви ла, пре-
ве де ног с грч ког на срп ски кра јем XV или по чет ком XVI ве ка. Овај но-
мо ка нон је ру си фи ко ван и умно жа вао се у Ру ској цр кви, по чев од 1620, 
пу тем штам па них из да ња и пре пи са. По ре ђе њем Ко виљ ско-со фиј ског 
из во да с ру ским из да њи ма и срп ским пре пи си ма утвр ђе но је да је ње-
гов не по сред ни пред ло жак јед но од штам па них из да ња ру ске ре цен зи-
је у ре дак ци ји па три јар ха Ни ко на, ко ја је пр ви пут обе ло да ње на 1658. 
По што се у Ни ко но вој ре дак ци ји пр ви део мла ђег Епи ти миј ног но мо-
ка но на (дру ги део је из о ста вљен) пре пи су је као до пун ски текст уз Ве-
ли ки треб ник, на осно ву по да та ка у из во ри ма и ли те ра ту ри утвр ђе но 
је при бли жно вре ме ка да је Ве ли ки треб ник Ни ко новe ре дак ци је сти-
гао у Срп ску зе мљу, тј. ка да је и ка ко мо гао по слу жи ти као пред ло жак 
за пра вље ње по ср бље ног из во да. На кра ју је при ре ђе но из да ње тек ста 
из во да мла ђег Епи ти миј ног но мо ка но на пре ма Ко виљ ском пре пи су, с 
ра зно чте ни ји ма из Со фиј ског пре пи са. 

Кључ не ре чи: Епи ти миј ни но мо ка нон, Па вло вљев но мо ка нон, Ко-
виљ ски пре пис Ду ша но ва за ко но дав ства, Со фиј ски пре пис Ду ша но-
ва за ко но дав ства, ру ски па три јарх Ни кон I, ру ске бо го слу жбе не књи ге 

* Ђорђе П. Бубало, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
Чланак садржи део резултата насталих на пројекту „Српско средњовековно 

друштво у писаним изворима“ (бр. 177025), који подржава Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Два пре пи са мла ђе ре дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства – Ко виљ-
ски и Со фиј ски – на ста ли 1726. и 1728. го ди не ис под пе ра Сте фа на 
Стој ко ви ћа, ар хи је реј ског ег зар ха бе о град ско-кар ло вач ког ми тро-
по ли та, осо бе ни су по то ме што на кон тек ста Ду ша но ва за ко ни ка 
има ју из вод из Епи ти миј ног но мо ка но на у 94 пра ви ла (ПЕ ШИ КАН 
И ДР. 1997: 355–422; ЧА ВО ШКИ–БУ БА ЛО 2015: 33–36, 311–343). Раз у-
ме се, ни је мо гу ће утвр ди ти да ли је тај из бор епи ти ми ја на чи нио 
сам Сте фан Стој ко вић1  и да ли је он скло пио ру ко пис у ко јем су 
здру же ни, пре ма ре до сле ду пре пи си ва ња, За кон Кон стан ти на Ју-
сти ни ја на, Ду ша нов за ко ник, из вод из Епи ти миј ног но мо ка но на и 
Срп ски ле то пис, или је на шао већ го тов пред ло жак с ко јег је на чи-
нио пре пис. У сва ком слу ча ју, ру ко пи са та квог са ста ва у тра ди ци ји 
мла ђе ре дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства не ма. 

МЛАЂИ ЕПИТИМИЈНИ НОМОКАНОН 
ПРЕМА СРПСКИМ ПРЕПИСИМА

Осим не ко ли ко кра ћих пе ни тен ци јал них са ста ва, у срп ском 
ру ко пи сном на сле ђу по сто је две основ не вер зи је Епи ти миј ног но-
мо ка но на, обе пре ве де не с грч ког – ста ри ји, тзв. Ко те ли је ов (Псеу-
до- Зо на ра)2  и мла ђи, Па вло вљев или Но мо ка нон у 228 пра ви ла3  
– ко ји пред ста вља ју ка та ло ге са гре ше ња хри шћа на и од го ва ра ју-
ћих цр кве них ка зни, као при руч ник све ште ни ци ма за ис по ве да ње 
вер ни ка.4  Из јед ног од ова два Епи ти миј на но мо ка но на мо гао је 
би ти на пра вљен и из вод у Ко виљ ско-со фиј ском пре пи су. Да бих 
иден ти фи ко вао ње гов пред ло жак, упо ре дио сам КС (в. Скра ће ни це) 
с ти пич ним пред став ни ци ма обе вер зи је – с пре пи си ма ста ри јег 

1 О Сте фа ну Стој ко ви ћу в. БУ БА ЛО 2015: 31–33. 
2 Име ну је се пре ма из да ва чу ње го ва грч ког тек ста, Жан-Ба ти сту Ко те ли јеу 

(Jean-Bap ti ste Co te li er, CO TE LE RI US 1677: 68–158; у из да њу упо ре до је дат ла тин ски 
пре вод). У ру ко пи си ма овај но мо ка нон се нео прав да но при пи су је Јо ва ну Зо на-
ри, ви зан тиј ском прав ни ку XII ве ка, па се че сто и зо ве скра ће но „Зо на ра“, од но-
сно у ру ској ва ри јан ти „Зи нар“. 

3 Име ну је се пре ма из да ва чу ње го ве ру ске ре цен зи је, Алек се ју Сте па но ви-
чу Па вло ву, од но сно пре ма бро ју пра ви ла ко јих има у тој ре цен зи ји (и из да њу), 
ПА ВЛОВ 1897. 

4 О ти по ви ма и од ли ка ма епи ти миј них но мо ка но на: ГОР ЧА КОВ 1874; ПА ВЛОВ 
1897: 1–78; АЛ МА ЗОВ 1902; БО ЈА НИН 2005: 25–32; ЦИ БРАН СКА-КО СТО ВА 2006: 35–53; 
БО ЈА НИН 2009: 262–265. 
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Но мо ка но на у ру ко пи си ма XVI ве ка са Скра ће ном син таг мом (Му-
зеј Сре ма, МЦУ 198 и ПБ 125) и с пре пи си ма мла ђег Но мо ка но на 
у ру ко пи си ма БМС, РР I 17 и РНБ, П. 243. По ре ђе ње тек ста и ре до-
сле да и ну ме ра ци је пра ви ла по ка за ло је ве ли ку бли скост КС и мла-
ђег Епи ти миј ног но мо ка но на, али и од сту па ња у свим еле мен ти ма 
по ре ђе ња, у ме ри ко ја би на во ди ла на по ми сао да је реч о по себ ној 
ре дак ци ји мла ђег Но мо ка но на (не за ви сно од скра ћи ва ња) или да 
је из ме ђу КС и срп ских пре пи са би ло по сред ни ка у ко ји ма су већ 
би ле при сут не бар не ке од текстолошких ино ва ци ја иден ти фи ко ва-
них у КС. У та кво по ла зи ште укло пи ло се, већ на осно ву по вр шног 
пре гле да, по ду да ра ње КС с ру ском ре цен зи јом (из у зев у пра во пи су) 
мла ђег Епи ти миј ног но мо ка но на пре ма из да њу Алек се ја Сте па но-
ви ча Па вло ва и ука за ло на са свим нео че ки ван пра вац у тра же њу 
ње го ва пред ло шка. 

Прет по ста вља се да је мла ђи (тзв. Па вло вљев) Епи ти миј ни но-
мо ка нон пре ве ден с грч ког на срп ско сло вен ски у дру гој по ло ви ни 
XV ве ка или нај ка сни је по чет ком XVI ве ка.5  Нај ве ћи број ње го вих 
са чу ва них срп ских пре пи са по ти че из XVII ве ка. У на уч ној ли те-
ра ту ри ко ја се овим но мо ка но ном ба ви, обич но се пре ла зи пре ко 
чи ње ни це да он пред ста вља са мо пр ви део дво дел ног епи ти миј ног 

5 Ма ри ја на Ци бран ска-Ко сто ва по све ћу је јед но по гла вље у сво јој сту ди-
ји о епи ти миј ним са ста ви ма у бу гар ском сред њо ве ко вљу (ЦИ БРАН СКА-КО СТО ВА 
2011: 411–511) упра во мла ђем Епи ти миј ном но мо ка но ну или, ка ко га она име-
ну је, Но мо ка но ну при Ве ли ком треб ни ку. Ње на ис тра жи ва ња су усме ре на пре 
све га на пи та ња лек си ке и тек сто ло шке ве зе из ме ђу пре пи са XVI и XVII ве ка и 
по зних бу гар ских и цр кве но сло вен ских пре пи са из XVIII и XIX ве ка. Те шко је 
оте ти се ути ску да, и по ред ве о ма оскуд ног ру ко пи сног узор ка, аутор ка на сто ји 
да ре ла ти ви зу је или чак не ги ра не дво сми сле ну чи ње ни цу, уте ме ље ну на де се ти-
на ма пре пи са, да је пре вод мла ђег Епи ти миј ног но мо ка но на учи њен с грч ког на 
срп ско сло вен ски и да су без ма ло сви са чу ва ни пре пи си тог Но мо ка но на (пре)-
пи са ни упра во на срп ско сло вен ском. Да би при кри ла срп ску је зич ку при ро ду 
сло вен ског пре во да-про то гра фа и ње го вих пре пи са, па и пред ло жа ка ко ји су у 
XVII ве ку ру си фи ко ва ни, она уво ди не ку, фи ло ло шким и исто риј ским ар гу мен-
ти ма те шко бра њи ву, „ју жно сло вен ску“ ре дак ци ју. Шта ви ше, пре пи се Епи ти миј-
ног но мо ка но на, „чи сте“, ар хе тип ске срп ске ре дак ци је она „пре во ди“ у ју жно сло-
вен ске или чак бу гар ске, а да не го во ри мо о тзв. „бу гар ској без ју со вој ре дак ци ји 
ре сав ског ти па“!!! (ИСТО: 412, 420, 422, 424, 427, 434, 435, 436 et pas sim, на ро чи то 
за кључ ци на стр. 497–501). Као до бра илу стра ци ја „на уч ног“ ме то да Ци бран ске-
Ко сто ве мо же по слу жи ти кри во тво ре ње о по ре клу и је зи ку ру ко пи са Хил. 301, 
ло ше са кри ве но иза на вод не на уч нич ке нео пре де ље но сти (ИСТО: 481–482). 
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збор ни ка, по свој при ли ци због то га што је из да вач ње го ве ру ске 
ре цен зи је у ре дак ци ји па три јар ха Ни ко на из 1658, Алек сеј Сте-
па но вич Па влов, из дао са мо тај пр ви део, а у на став ку из ла га ња 
ви де ће мо и за што је та ко по сту пио. Пре ма узор ку од 39 срп ских 
ру ко пи са с пре пи си ма мла ђег Но мо ка но на, чи ју сам са др жи ну мо-
гао про ве ри ти уви дом или по сред ством опи са, у сви ма се на ла зе, 
је дан иза дру гог, два Епи ти миј на но мо ка но на или, бо ље ре ћи, два 
де ла Епи ти миј ног но мо ка но на. Пр ви, по знат као Па вло вљев, има 
два одељ ка – пр ви кра ћи, с упут ством ду хов ни ку за ис по ве да ње и 
с на сло вом „Пра ви ло за ко ник“ или „Но мо ка нон си реч Пра ви ло 
за ко ник с Бо гом све тим“, и дру ги, глав ни, ко ји са др же гре хе и ка зне, 
раз вр ста не у ве ћи ни пре пи са у 230 пра ви ла,6  с (нај че шћим) на сло вом 
„Но мо ка нон си реч За ко но пра ви ло име је пра ви ла по скра ште ни ју 
све тих апо стол и Ве ли ка го Ва си ли ја и све тих са бор“. На кон ње га 
пре пи си ван је дру ги са став, с на сло вом, ко ји у ве ћи ни пре пи са гла си: 
„Раз лич ни гла ви зни (скра ште ни) са бра ни от ино го но мо ка но на“.7  
У не ким пре пи си ма и ње го ва су пра ви ла ну ме ри са на, у кон ти ну и те-
ту с пр вим но мо ка но ном, па су оба са ста ва нај че шће има ла укуп но 
282 или 333 ну ме ри са на пра ви ла.8  То не зна чи да им се са др жи на 
раз ли ко ва ла, тј. да су пре пи си с ви ше ну ме ри са них пра ви ла би ли 
обим ни ји. За пра во, са др жај им је исти, са мо што они пре пи си ко ји 
има ју ма ње ну ме ри са них пра ви ла обич но под јед ним бро јем свр-
ста ва ју пра ви ла о истом пред ме ту. Ре ци мо, оде љак о мо на си ма има 

6 Та ко и у ве ћи ни грч ких пре пи са (АЛ МА ЗОВ 1902: 70–71). 
7 То су сле де ћи пре пи си: НБ 40, 153 и 449; АСА НУ 28, 51, 154, 364 и 424; KNM, 

IX H 12 (Š 23), IX H 13 (Š 21), IX H 14 (Š 22) и IX H 20 (Š 20); УБ 29 и 43; БМС, РР 
I 17 и РР I 18; РНБ, П. 243; НБС 10 и 650; Хил. 304 и 305; МСПЦ 6; МСПЦ, Г. 6, 
11 и 63; ПБ 187; Син. 46. Дру ги но мо ка нон без на словa: ПБ 231, МСПЦ 323, Гр. 
14, Син. 18. Пре пи си ва на су оба но мо ка но на и у не ким ру ко пи си ма са Скра ће-
ном син таг мом (НБ 310; Па три јар шиј ска би бли о те ка у Кар лов ци ма, тзв. Дру ги 
кар ло вач ки скра ћен; Хил. 301), али се пр ви у рас по ре ду и ну ме ра ци ји пра ви ла 
раз ли ку је у не ким по је ди но сти ма од кла сич них пре пи са. Раз ли ку је се и по на-
сло ви ма: пр ви оде љак „По у че ни је ду хов ном оцу и ис пра вље ни је“; дру ги оде љак 
„Пра ви ла са бор на апо стол ска и Ве ли ка го Ва си ли ја и дру гих све тих“, док је дру-
ги но мо ка нон за др жао исти на слов. 

8 Укуп но 281/282 ну ме ри са на пра ви ла има ју ру ко пи си БМС, РР I 18, УБ 43, 
МСПЦ, Г. 6, KNM, IX H 12 (Š 23) и IX H 14 (Š 22); укуп но 333 пра ви ла бро је ру-
ко пи си НБ 40, Хил. 304, МСПЦ, Г. 63, ПБ 187, АСА НУ 424, Син. 46. Без ну ме ра-
ци је дру гог де ла („Раз лич ни гла ви зни“) је су ру ко пи си БМС, РР I 17, УБ 29, РНБ, 
П. 243, НБС 10, АСА НУ 51 и 364, Хил. 305, KNM, IX H 13 (Š 21) и IX H 20 (Š 20). 
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пре ко 40 пра ви ла, а са мо два су ну ме ри са на у вер зи ји од 282 пра ви-
ла.9  У та квим пре пи си ма обич но се на ла зио и је дин стве ни пре глед 
са др жа ја („ска ра“) за оба де ла Но мо ка но на, што та ко ђе све до чи о 
њи хо вој ор ган ској по ве за но сти.10  

То ме у при лог го во ри и фор ма ти ра ње на сло ва и под на сло ва – 
упо тре ба вер зал них сло ва и ки но ва ра. За раз ли ку од на сло ва пр вог 
одељ ка пр вог де ла и, у не ким пре пи си ма, на сло ва дру гог одељ ка 
пр вог де ла, ко ји су у це ло сти (или са мо ре чи у пр вом ре ду) из ве-
де ни ве ли ким ки но вар ним сло ви ма, че сто и уз скром но из ве де не 
за ста ви це или ор на мен те, на слов дру гог де ла Но мо ка но на по фор ми 
од го ва ра на сло ви ма пот це ли на или по је ди нач них пра ви ла у пр вом 
де лу Но мо ка но на. У хи је рар хи ји на сло ва он је у истом ран гу као, 
ре ци мо, на слов ко јим по чи ње пот це ли на од 183. пра ви ла (пре ма 
Па вло ву), „Са бра ни је от раз лич них пра ви ла о је же ка ја са гре ше ни ја 
ваз бра ња јут би ти све ште ни ку“. Раз ли ка из ме ђу два де ла уоча ва се, 
пре све га, у на чи ну из ла га ња гра ђе, ко ја је у дру гом де лу сро че на у 
ви ду пи та ња и од го во ра. Нај зад, и сам на слов дру гог са ста ва го во ри 
о дво дел ном збор ни ку, јер, ка да се на во ди да су у пи та њу пра ви ла 
„ино го (дру гог) но мо ка но на“, зна чи да мо ра по сто ја ти још је дан – у 
овом слу ча ју пр ви пре ма ре до сле ду пре пи си ва ња. 

У јед ној ре дак ци ји, овај дво дел ни епи ти миј ни збор ник чак је 
об је ди њен у је дин ствен са став (због че га не ма на сло ва дру гог де ла), 
про ме њен је ре до след пра ви ла и из ве стан њи хов број из о ста вљен, 

9 Пре пи си су мо гли има ти ма ње од 282 или ви ше од 333 ну ме ри са на пра-
ви ла, али и у тим слу ча је ви ма ни је би ло бит них од сту па ња у са др жи ни и оби му. 
Ру ко пис МСПЦ, Г. 11, има 184 ну ме ри са на пра ви ла у пр вом де лу, а у дру гом ну-
ме ра ци ја се пре ки да код бро ја 213, АСА НУ 154 пре ки да ну ме ра ци ју с бро јем 189 
у пр вом де лу. МСПЦ 323, Син. 18, ПБ 231 и Гр. 14 по де ли ли су пр ви део на 110 
ну ме ри са них пра ви ла, а укуп но има ју 120 ну ме ри са них пра ви ла (МСПЦ 323 и 
Син. 18), 125 (ПБ 231), 155 (Гр. 14). МСПЦ 6 има 208 ну ме ри са них пра ви ла у пр-
вом де лу, а укуп но 255. У дру гу крај ност иде пре пис у ру ко пи су АСА НУ 28, ко ји 
бро ји укуп но 347 пра ви ла у оба но мо ка но на, иако му је са др жи на иста као и у 
оним с 282 или 333 ну ме ри са на пра ви ла. У не ким слу ча је ви ма ве ли ки број ну ме-
ри са них пра ви ла, у пре гле ду са др жа ја и тек сту, ука зу је на то да су уз оба но мо ка-
но на би ли пре пи си ва ни и дру ги са ста ви, не ну жно пе ни тен ци јал не са др жи не, те 
да је по сто ја ла за јед нич ка, кон ти ну и ра на ну ме ра ци ја за чи тав ру ко пис. Та кав је 
слу чај ру ко пи са АСА НУ 424, ко ји има у основ ном де лу 333 ну ме ри са на пра ви-
ла, а укуп но у чи та вом ру ко пи су 518. Мно ге та кве при ме ре из грч ке ру ко пи сне 
тра ди ци је (до 647 ну ме ри са них пра ви ла) по бро јао је АЛ МА ЗОВ 1902: 71–77. 

10 Ви де ти, ре ци мо, БМС, РР I 18 (ГР БИЋ И ДР. 2009: 34–41). 
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по ме ша на су пра ви ла јед ног и дру гог но мо ка но на, а ну ме ра ци ја иде 
са мо до бро ја 80. Ти пич ни пред став ни ци ове ре дак ци је су ру ко пи си 
АСА НУ 47, Деч. 70 и МСПЦ, Г. 10. Њен је основ ни на слов „Пра ви ла 
за ко ник са бор ни и апо стол ски и иних све тих“.11 

РУСКА РЕЦЕНЗИЈА МЛАЂЕГ ЕПИТИМИЈНОГ НОМОКАНОНА

Тај дво дел ни но мо ка нон срп ске ре цен зи је по слу жио је као под-
ло га за ру ску ре цен зи ју ко ја се ко ри сти ла у Ру ској цр кви по чев од 
пр ве че твр ти не XVII ве ка, и то по сред ством штам па них из да ња и 
пре пи са. Тек сто ло шко по ре ђе ње ру ских штам па них из да ња и ру-
ских пре пи са, ме ђу соб но и са срп ским пре пи си ма, омо гу ћи ло је 
да се иден ти фи ку ју нај ма ње две ва ри јан те срп ског пред ло шка ко-
је су ру си фи ко ва не за по тре бе Ру ске цр кве. Ши ри и ду го трај ни ји 
ути цај има ла је ру ска ре цен зи ја Епи ти миј ног но мо ка но на ко ја је 
умно жа ва на штам пом, али је и она пре шла ево лу тив ни пут у ко-
јем су, са сва ким но вим из да њем, све до цр кве не ре фор ме па три-
јар ха Ни ко на по чет ком дру ге по ло ви не XVII ве ка, вр ше не знат не 
ре дак циј ске ин тер вен ци је – ко ри шће ње раз ли чи тих пред ло жа ка, 
до пу не, из о ста вља ња, са др жин ске и стил ске из ме не у по је ди ним 
пра ви ли ма. Пр во ру ско из да ње штам пао је је ро мо нах Пам во Бе рин-
да у Ки је во-пе чер ској ла ври 1620. го ди не,12  и у том из да њу мла ђи 
(Па вло вљев) но мо ка нон има 230 пра ви ла, као у ве ћи ни срп ских 
пре пи са, а „Раз лич ни гла ви зни“ ни су ну ме ри са ни.13  На мар ги на ма 
оиви че ним ли ни ја ма на ла зе се гло се, уна кр сне ре фе рен це и упу те 
на дру ге прав не збор ни ке и из во ре. Дру го из да ње, об ја вље но 1624. 
го ди не та ко ђе у Ки је ву, тру дом За ха ри је Ко пи стен ског, раз ли ку је се 
од прет ход ног по си сте ма ти за ци ји пра ви ла пр вог но мо ка но на у 225 
ну ме ра и до пу на ма у по је ди ним пра ви ли ма. И уз ње га је пре пи сан 

11 Осо бе не пред став ни ке ове ре дак ци је, с је дин стве ном ну ме ра ци јом на пре-
ско ке и рас по ре дом гра ђе, има ју ру ко пи си БМС, РР I 19 (има пре глед са др жа ја 
на по чет ку и 86 ну ме ри са них пра ви ла), МСПЦ, Г. 21 (на слов пр вог одељ ка пр вог 
де ла: „Но мо ка нон си реч За ко ну пра ви ло с Бо гом све тим по у че ни је к ду хов ном 
оцу“; на слов дру гог одељ ка пр вог де ла: „Пра ви ла иза бра на“), ПБ 19 (189 ну ме ри-
са них пра ви ла и на слов дру гог одељ ка: „Но мо ка нон си реч Пра ви лу за ко ник“).

12 О ки јев ским из да њи ма Но мо ка но на в. ПА ВЛОВ 1897: 55–64; АЛ МА ЗОВ 1902: 
118–130; ЗА ПА СКО–ІСА Є ВИЧ 1981: No 133, 140, 188, 351.

13 Ето још јед ног до ка за о ор ган ској це ли ни два де ла мла ђег Епи ти миј ног 
но мо ка но на, јер је као је дин ствен текст ру си фи ко ван. 
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дру ги но мо ка нон, али с кон ти ну и ра ном ну ме ра ци јом ко ја до се же 
до бро ја 330. Тре ће ки јев ско из да ње, у ре дак ци ји по то њег ки јев ског 
ми тро по ли та Пе тра Мо ги ле, об ја вље но 1629, до не ло је ма ње до пу не 
у тек сту и обим ни је у мар ги нал ним бе ле шка ма. И у ње му је гра ђа 
по де ље на као у дру гом из да њу, на 225, од но сно 330 ну ме ри са них 
пра ви ла. Пре штам па но је 1646. у Ла во ву.

Сон да жно по ре ђе ње К1 и К2 на во ди на по ми сао да ни су ра-
ђе ни пре ма истом срп ском пред ло шку или да је бар Ко пи стен ски 
при ли ком при ре ђи ва ња К2 имао у ру ка ма и не ки срп ски пре пис 
ко ји Бе рин ди ни је био до сту пан. На слов пр вог одељ ка пр вог но-
мо ка но на у К1 гла си „Но мо ка нон си реч Пра ви ло за ко ник с Бо гом 
све тим“, ка ко је и у срп ским пре пи си ма БМС, РР I 17, МСПЦ, Г. 6, 
НБС 10, Гр. 14, KNM, IX H 12 (Š 23), IX H 14 (Š 22) и IX H 20 (Š 20), 
док је у К2 од го ва ра ју ћи на слов „Но мо ка нон си реч За ко но пра вил-
ник“, ка кав сам, ме ђу пре гле да ним срп ским пре пи си ма, на шао са мо 
у МСПЦ 323. На слов дру гог одељ ка пр вог но мо ка но на гла си у К1 
„Но мо ка нон си реч За ко ник име је пра ви ла по скра ште ни ју све тих 
апо стол, Ве ли ка го Ва си ли ја и све тих са бор“ (као у БМС, РР I 17 и УБ 
29, а у НБС 10, МСПЦ, Г. 11, АСА НУ 154 и ПБ 231 ве зник „и“ ис пред 
„Ве ли ка го Ва си ли ја“), а у К2 уме сто „За ко ник“ пи ше „За ко но пра-
вил ник“ (са мо МСПЦ 323). Дру ги но мо ка нон у К1 не ма ну ме ра ци ју, 
као у пре пи си ма БМС, РР I 17, УБ 29, РНБ, П. 243, НБС 10, АСА НУ 
51 и 364, Хил. 305, KNM, IX H 13 (Š 21) и IX H 20 (Š 20), а у К2 она у 
кон ти ну и те ту иде до бро ја 330, што има нај бли жу па ра ле лу у срп-
ским пре пи си ма ко ји има ју укуп но 333 ну ме ри са на пра ви ла (Син. 
46, НБ 40, Хил. 304, МСПЦ, Г. 63, ПБ 187 и АСА НУ 424).14  

Ме ђу тим, и по ред ова ко очи глед них раз ми мо и ла же ња из ме-
ђу К1 и К2 и њи хо вих за себ них по ду да ра ња с по је ди ним срп ским 
пре пи си ма, ни сам мо гао на ћи при ме рак или гра ну ко ји би у све му 
од го ва ра ли њи хо вим прет по ста вље ним пред ло шци ма. И К1 и К2 
има ју на кра ју два са ста ва: „Књи га све де тељ на к ар хи је ре ју о хо те-
штих при је ти све штен ства сте пен“ и „Мо ли тва ју же да јут епи ско пи 
ду хов ним оцем да при је мљут чло ве ков на ис по ве да ни је“. Срп ски 
пре пи си ко ји се у ана ли зи ра ним еле мен ти ма у це ло сти или де лом 

14 Раз ли ка у бро ју укуп ног бро ја пра ви ла де лом је по сле ди ца чи ње ни це да 
је пр ви део у К2 и К3 по де љен на 225 гла ва, па ну ме ра ци ја дру гог но мо ка но на 
по чи ње од бро ја 226, а не 231, као у срп ским пре пи си ма.
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по кла па ју с К1 не ма ју по след њи са став, осим KNM, IX H 13 (Š 21),15  
али у ње му на слов пр вог одељ ка пр вог но мо ка но на гла си „Но мо-
ка нон си реч Пра ви ло“, а дру гог одељ ка „Но мо ка нон си реч За ко ну 
пра ви ло име је пра ви ла по скра ште ни ју све тих апо стол и све тих 
са бор и Ве ли ка го Ва си ли ја и дру гих све тих“. К1 по ка зу је нај ве ћи сте-
пен по кла па ња с пре пи сом БМС, РР I 17, али без по след њег члан ка. 
То ва ља на гла си ти и због чи ње ни це да је гра на пре пи са ко ју пред-
ста вља тај ру ко пис по слу жи ла као осно ва за ру ске пре пи се мла ђег 
Епи ти миј ног но мо ка но на (ви де ти да ље). Сон да жно тек сто ло шко 
по ре ђе ње са срп ским пре пи си ма ука зу је на бли скост и са ру ко пи-
си ма НБС 10, Гр. 14, ПБ 231, УБ 29 и Син. 18.

К2 (и К3) по кла па се са срп ским пре пи си ма ко ји има ју 333 ну-
ме ри са на пра ви ла, у са ста ву и ре до сле ду пра ви ла, али има на кра ју 
две до пу не, пре по след ња два по гла вља, с на сло ви ма „Вежд же о 
сем“ и „Дар вса ко му ду хов ни ку“.16  У на ве де ним срп ским пре пи си ма 
уме сто тек ста „Мо ли тва ју же да јут епи ско пи...“ ни жу се „О ду хов нем 
срод стве“, „О дру зем срод стве ду хов нем“, „От иних пра вил са бра то“ 
итд.17  Раз ми мо и ла же ње ове гра не срп ских пре пи са и К2 ви дљи во је 
и у на сло ву дру гог де ла пр вог но мо ка но на, ко ји гла си: „Но мо ка нон 
си реч За ко ник име је пра ви ла по скра ште ни ју све тих апо стол и све тих 
са бор и Ве ли ка го Ва си ли ја и дру гих све тих“,18  док је у К2 „Но мо ка-
нон си реч За ко но пра вил ник име је пра ви ла по скра ште ни ју све тих 
апо стол, и Ве ли ка го Ва си ли ја и све тих са бор“. Као што је ре че но, је-
ди но се МСПЦ 323 по кла па у на сло ву с К2, али су код ње га са свим 
дру га чи је ну ме ри са на пра ви ла и не ма на сло ва дру гог но мо ка но на.

Од 1639. оба но мо ка но на по чи њу се штам па ти и у Мо скви, али 
не ви ше као са мо стал на књи га већ та ко што су при до да ти Треб-
ни ку (и мо на шком и све тов ном). Као пред ло жак по слу жио је К2, 
ну ме ра ци ја дру гог де ла – „Раз лич ни гла ви зни“ – из о ста вље на је, а 
мно га пра ви ла су до пу ње на или пре фор му ли са на. Овај треб ник с 

15 И у ру ко пи су АСА НУ 51, али у ње му је са чу ван са мо дру ги но мо ка нон, 
одво јен од по след ња два са ста ва не ко ли ким до пун ским тек сто ви ма ко ји не спа-
да ју у уста љен са др жај мла ђег Епи ти миј ног но мо ка но на. Ин вер зи ја два по след-
ња са ста ва сре ће се у ру ко пи си ма НБС 650 и АСА НУ 364.

16 У К3 до дат је још је дан са став: „Зер ца ло ду хов ни ку з’ Но мо ка но ну Јо ва-
на Пост ни ка“. 

17 Осим у Син. 46 у ко јем по сле „Књи ге све де тељ не“ сле ди пре глед са др жа ја. 
18 Та кав је и у РНБ, П. 243, али у ње му „Раз лич ни гла ви зни“ ни су ну ме ри са ни. 
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но мо ка но ном по но во је об ја вљен 1651. У скло пу ве ли ке ре фор ме 
бо го слу же ња ру ског па три јар ха Ни ко на (СА ЗО НО ВА 2008), знат не 
из ме не до жи вео је и Епи ти миј ни но мо ка нон. Ни ко но ва ре дак ци ја, 
ко ја се осла ња на К2 и К3, али и на грч ке ру ко пи се, обе ло да ње на је 
у Мо скви 1658. го ди не. Од прет ход них ки јев ских и мо сков ских из-
да ња раз ли ку је се по то ме што је из о ста ви ла све до пу не и ис прав ке 
мо сков ских из да ња из 1639. и 1651, из о ста ви ла пр ви оде љак пр вог 
но мо ка но на и чи тав дру ги но мо ка нон („Раз лич ни гла ви зни“), али 
је за др жа ла не ке упу те на мар ги на ма из К3, уне ла но ве стил ске 
и са др жин ске из ме не у по је ди на пра ви ла, си сте ма ти зо ва ла гра ђу 
у 228 ну ме ри са них пра ви ла. Ова ре дак ци ја по ста ла је зва нич на у 
Ру ској цр кви и умно жа ва на је штам па ним из да њи ма у на ред ним 
де це ни ја ма и сто ле ћи ма,19  па је та ко по слу жи ла као основ и за из да-
ње Алек се ја Сте па но ви ча Па вло ва, пр во 1872, а по том с оп шир ним 
ко мен та ри ма 1897. го ди не. 

С об зи ром на то да се Па вло вље во из да ње осла ња на Ни ко но ву 
ре дак ци ју ко ја се ко ри сти ла у Ру ској цр кви и у вре ме ка да га је при-
ре ђи вао, оно са др жи са мо пр ви део не ка да шњег дво дел ног но мо ка-
нон ског збор ни ка, да кле, без са ста ва „Раз лич ни гла ви зни“, и има 228 
ну ме ри са них пра ви ла. Оту да му на зи ви Па вло вљев или Но мо ка нон 
у 228 пра ви ла, ма да они од го ва ра ју је ди но ње го вој ру ској ре цен зи ји 
Ни ко но ве ре дак ци је. Из вор на, срп ска ре цен зи ја, на ста ла пре во ђе-
њем с грч ког, има, као што сам на гла сио, у основ ном де лу нај ма ње 
230 пра ви ла и пре пи су је се увек, и че сто с кон ти ну и ра ном ну ме ра-
ци јом, уз дру ги но мо ка нон с на сло вом „Раз лич ни гла ви зни“. Из тог 
раз ло га, ми још не ма мо кри тич ко из да ње Епи ти миј ног но мо ка но на 
(по зна тог у ње го вој ру ској ре цен зи ји у Па вло вље вом из да њу) пре ма 
срп ским пре пи си ма и у за јед ни ци с дру гим но мо ка но ном с ко јим чи-
ни фи зич ку и са др жај ну це ли ну.20  Због то га би за ње гов текст пре ма 
срп ским пре пи си ма би ло бо ље ко ри сти ти на зив мла ђи Епи ти миј ни 
но мо ка нон, за раз ли ку од ста ри јег (Ко те ли је о вог или Псе у до-Зо на ре). 

19 Умно жа ва на је, шта ви ше, и пре пи си ва њем. Уп. збор ник ме шо ви тог са-
ста ва из XVII ве ка (РГБ, Ф. 256, Ру мјан цов, No 368, fol. 351–357), на чи јим по-
след њим ли сто ви ма је пре пи са но пр вих 30 пра ви ла Но мо ка но на. 

20 На по ве за ност два са ста ва и по тре бу да се про у ча ва ју и пу бли ку ју као 
це ли на упо зо рио је још Алек сан дар Ива но вич Ал ма зов у сво ме обим ном кри-
тич ком освр ту на Па вло вље во из да ње (АЛ МА ЗОВ 1902: 116, 198–200).
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Пред ни ко нов ска из да ња Но мо ка но на (ки јев ска и мо сков ска) умно-
жа ва ла су се и пре пи си ва њем, чак и не по сред но по об ја вљи ва њу, као 
што све до чи пре пис К2 у збор ни ку из 1631, да нас у ма на сти ру Хи лан-
да ру (БОГ ДА НО ВИЋ 1978: No 302), а на ро чи то од сре ди не XVII ве ка, ме ђу 
ста ро вер ци ма ко ји ни су при хва ти ли ре фор му бо го слу же ња па три јар ха 
Ни ко на. Пре пис К1 на ла зи се, ре ци мо, у ру ко пи су XVII ве ка, ГИМ, Ува-
ров, No 12 / Цар ски, No 218 (СТРО ЕВ 1848: 187, No 218; Ар хим. ЛЕ О НИД 
1893: 635, No 563); пре пис К2 у ру ко пи си ма XVII ве ка, ГИМ, Ува ров, 
No 13 / Цар ски, No 219 (СТРО ЕВ 1848: 188, No 219; Ар хим. ЛЕ О НИД 1893: 
635, No 562), РНБ, Со ло вец кий ма на стир, No 687/745 (Ми тр. АН ТО НИЙ 
И ДР. 1885: 80–83; ALE XAN DROV 2012: 213, No 47), ГИМ, Ува ров, No 330 
/ Цар ски, No 216 (СТРО ЕВ 1848: 186, No 216; Ар хим. ЛЕ О НИД 1893: 645, 
No 575; ALE XAN DROV 2012: 217, No 58); у ру ко пи су XVIII ве ка, РГБ, Ф. 
173.I, МДА No 190; пре пис М у ру ко пи си ма XVII ве ка, ГИМ, Ува ров, 
No 297 / Цар ски No 215 (СТРО ЕВ 1848: 185, No 215; Ар хим. ЛЕ О НИД 1893: 
636, No 564), РГБ, Ф. 37, Бо ль ша ков, No 388 (ГЕ ОР ГИ ЕВ СКИЙ 1915: 314).

У Ру ској цр кви кру жи ли су и пре пи си ко ји су по чи ва ли на срп ском 
пред ло шку дру га чи јем од оног ко ји је по слу жио за ки јев ска и мо сков-
ска из да ња. Ње го ва је осо бе ност и у то ме што се пре пи су је у прав ним 
збор ни ци ма, по сле Син таг ме Ма ти је Вла ста ра и Зи на ра.21  На слов пр вог 
одељ ка пр вог де ла му је „Но мо ка нон си реч пра ви ло за ко ник с Бо гом 
све тим“,22  а дру гог одељ ка пр вог де ла „Но мо ка нон си реч за ко ник име је 
пра ви ла по скра ште ни ју све тих апо стол, и Ве ли ка го Ва си ли ја и све тих 
са бор“, пр ви део има 230 ну ме ри са них пра ви ла, дру ги део („Раз лич ни 
гла ви зни“) ни је ну ме ри сан, за вр ша ва се са ста вом „Књи га све де тељ на к 
ар хи је ре ју о хо те штих при је ти све штен ства сте пен“. Имао сам при ли ку 
да упо ре дим ти пич ног ру ског пред став ни ка ове гра не са срп ским пре-
пи си ма. То је ру ко пис из раз до бља 1620–1634, с пре пи си ма Син таг ме, 
Зи на ра и Но мо ка но на, РГБ, F 173.I, МДА, No 53 (Ар хим. ЛЕ О НИД 1887: 
266–267; ALE XAN DROV 2012: 211, No 44). Ис тој гра ни при па да ју и ру ко пи-
си НБУ, Iнсти тут ру ко пи су, Ки је во-пе чер ска ла вра No 81, из 1620–1630 
(ПЕ ТРОВ 1897: 37; ALE XAN DROV 2012: 210, No 42), и Пон ти фи кал ни 

21 Као што смо ви де ли, на том ме сту мо гли су се на ћи и пре пи си Епи ти-
миј ног но мо ка но на пре ма ки јев ским из да њи ма (РНБ, Со ло вец кий ма на стир, 
No 687/745 и ГИМ, Ува ров, No 330 [Цар ски, No 216]). 

22 Пре пи си Хил. 304 и МСПЦ, Г. 63 има ју на слов „Пра ви ло за ко ник с Бо гом 
све тим“, а УБ 29 и 43; БМС, РР I 18 и РНБ, П. 243 са мо „Пра ви ло за ко ник“. 
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ис точ ни ин сти тут, Ва ти кан, Сл. 23, из по след ње де це ни је XVII ве ка 
(ДЖУ РО ВА–СТАН ЧЕВ 1997: 55–57; ALE XAN DROV 2012: 217, No 59),23  као и 
ру ко пис но ви је га до ба – РГБ, Ф. 556, Ви фан ска ду хов на се ми на ри ја, No 
139, МДА, проч. 30 (МУ РЕ ТОВ 1897: 73, No 139), у ко јем је Но мо ка нон 
пре пи сан са мо стал но. За раз ли ку од пред ло шка ки јев ских из да ња, ов-
де је би ло мо гу ће утвр ди ти пред став ни ка гра не срп ских пре пи са, ко ја 
је по слу жи ла као осно ва за ва ри јан ту ру ске ре цен зи је у збор ни ци ма 
с Вла ста ре вом Син таг мом. То је ру ко пис БМС, РР I 17 из 1615/25.24  
Два пре пи са се у тек сто ло шком по гле ду по кла па ју у пот пу но сти: 
има ју исте на сло ве, исти са др жај, исту ну ме ра ци ју и рас по ред пра ви-
ла (из ме ђу 52. и 53. пра ви ла оба сме шта ју пра ви ло 58),25  по кла па ње је 
до след но и у упо тре би ки но ва ра за ини ци ја ле, на сло ве и под на сло ве.

РУСКИ ПРЕДЛОЖАК КОВИЉСКО-СОФИЈСКОГ 
ИЗВОДА МЛАЂЕГ ЕПИТИМИЈНОГ НОМОКАНОНА

У по тра зи за пред ло шком КС, упо ре дио сам га са СП,26  K1,27  
K2,28  K3 (БМС, ПА I 11), M из 1639 (за себ на фо ли ја ци ја Епи ти миј-
ног но мо ка но на)29  и три пр ва из да ња Н, 1658 (fol. 476r–506v),30  1680 

23 Ни сам мо гао утвр ди ти на осно ву описâ да ли пре пи си из сре ди не XVII 
ве ка у ру ко пи си ма ГИМ, Си нод., No 228 (ПРО ТА СЬ Е ВА 1970: 105, No 722; ALE XAN-
DROV 2012: 214, No 51) и ГИМ, Хлу дов, No 98д (ALE XAN DROV 2012: 215, No 53) по-
чи ва ју на срп ском пред ло шку или на ру ским штам па ним из да њи ма. 

24 Овој гра ни при па да ју и ру ко пи си НБ 439, НБС 10 и 650. Хил. 305 има 
исти са став, али ва ри јан те у на сло ви ма оде ља ка пр вог но мо ка но на. 

25 Бро је ви пра ви ла пре ма у на у ци стан дар ди зо ва ном ре до сле ду и ну ме ра-
ци ји Ни ко но ве ре дак ци је у Па вло вље ву из да њу. 

26 Од го ва ра ју ће сиг на ту ре ру ко пи са да те су у при ме ри ма. Ни је би ло по тре бе 
да се за по ре ђе ње ко ри сте ру ски пре пи си Епи ти миј ног но мо ка но на у ру ко пи си-
ма с Вла ста ре вом Син таг мом, јер су већ укљу че ни њи хо ви срп ски пред ло шци.

27 Љу ба зно шћу го спо де Дми три ја По лон ског, на уч ног са рад ни ка (Ин сти тут 
сла вя но ве де ния Рос си й ской ака де мии на ук, От дел ис то рии сред них ве ков) и Ми-
ро сла ва Ла зи ћа, ар хе о гра фа (Оде ље ње за ар хе о гра фи ју НБС), мо гао сам ко ри сти ти 
сним ке К1 пре ма при мер ку ко ји се чу ва у Ру ској др жав ној би бли о те ци у Мо скви, 
Фонд ред ких и цен ных из да ний, MK Кир. 4°. На то ме им још јед ном за хва љу јем. 

28 http://www.ni bu.ki ev.ua/el fond/no mo ka non/no mo ka non.pdf; ЗА ПА СКО–ІСА-
Є ВИЧ 1981: No 140. 

29 http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002392000/rsl01002392787/
rsl01002392787.pdf; ЗЕР НО ВА 1958: No 145. 

30 http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003379000/rsl01003379317/
rsl01003379317.pdf; ЗЕР НО ВА 1958: No 280. 
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(fol. 393r–418v)31  и 1688 (fol. 394r–419v),32  ко ја се раз ли ку ју са мо по 
фор ма ту и рас по ре ду тек ста на стра ни ца ма. У пре глед па ра лел них 
ме ста ни су укљу че на пра ви ла код ко јих не ма бит них раз ли ка у ана-
ли зи ра ном узор ку, из у зев раз ли ке у ну ме ра ци ји. Чи ње ни ца да КС 
има са мо 94 пра ви ла од укуп но 228, пре ма из да њу А. С. Па вло ва, 
на ве ла ме је на по ми сао да му је као пред ло жак мо гао по слу жи ти 
скра ће ни Епи ти миј ни но мо ка нон, ко ји је у Мо скви пр ви пут из дат 
као при лог Ма лом треб ни ку 1687. го ди не. Он бро ји 117 пра ви ла, 
а углав ном су из о ста вље на она ко ја се ти чу мо на ха и ар хи је ре ја. 
Ме ђу тим, пр во пра ви ло у КС је 28, а у скра ће ном Но мо ка но ну 3. 
Осим то га, КС са др жи пра ви ла ко јих не ма у скра ће ном Но мо ка но ну 
(АЛ МА ЗОВ 1902: 126–130).

28а и 28б (Н 28а и 28б; СП и ПН 24–29)33 
Већ у пр ва два пра ви ла при ме ђу је се за ви сност од Н, упра во 

због то га што је реч о ње го вој ре дак циј ској од ли ци. По сле пра ви ла 
број 24 (ко је у ПН и ве ћи ни СП но си број 23) Н од мах пре ла зи на 
пра ви ло број 28. Оно са жи ма са др жај пра ви ла број 24–27 пред-
ни ко нов ског но мо ка но на о ра зним об ли ци ма блу да и со до ми је, с 
до дат ком пра ви ла број 28 пред ни ко нов ског но мо ка но на (ко је је у 
КС ис так ну то ки но вар ним ини ци ја лом).34  По том сле ди пра ви ло 
број 29 пред ни ко нов ске ре дак ци је, ко је је у Н по но во ну ме ри са но 
бро јем 28. Упра во та ко је и у КС и пред ста вља до след но осла ња ње 
на пред ло жак, а не пи сар ску гре шку.

У ова два пра ви ла огле да се још је дан до каз о пред ло шку КС. 
То је пре у зи ма ње мар ги нал них упу та на дру га де ла и уна кр сних 

31 http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002450000/rsl01002450934/
rsl01002450934.pdf; ЗЕР НО ВА 1958: No 365. 

32 http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003399000/rsl01003399087/
rsl01003399087.pdf; ЗЕР НО ВА 1958: No 417. 

33 Не ма ју сви СП исто вет ну ну ме ра ци ју, па се да је она ко ја се на ла зи у ве-
ћи ни пре пи са. 

34 За пра во, са жи ма ње чла но ва број 24–27 из вр ше но је већ у К3 (стр. 41) и 
из ње га Н пре у зи ма до слов но текст пр вог де ла чла на 28а. Ме ђу тим, К3 је за др-
жао на мар ги ни све че ти ри за себ не ну ме ре, али да те збир но, на по чет ку пра ви-
ла, и про ши рио га обим ном па ра фра зом 58, 62. и 63. пра ви ла Ва си ли ја Ве ли ког, 
на ко ја се и упу ћу је на мар ги ни. Са мо мар ги нал ну упу ту, без до дат ног тек ста, 
пре у зео је Н, а од ње га и КС. По ред то га, у К3, стр. 42–43, пра ви ло број 28 дру га-
чи је је фор му ли са но и до пу ње но (уп. ПА ВЛОВ 1897: 499–500).
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ре фе рен ци, ко је од ли ку ју Н. Већ у К1 ја вља ју се упу те на мар ги-
на ма, пре у зе те су без из ме на у К2, а про ши ре не и до пу ње не у К3. 
У Н је до слов но пре нет ма њи део мар ги нал них упу та из К3.35  КС 
до след но и без из ме на пре у зи ма мар ги нал не упу те из Н, чак и оне 
ко је су већ у пред ло шку би ле су ви шне – у пра ви лу број 41 упу ћу је 
се на пра ви ло број 275, у пра ви лу број 125 на 308. пра ви ло и у пра-
ви лу број 183 на 258. пра ви ло36  – с об зи ром на то да Н има са мо 228 
ну ме ри са них пра ви ла и из о ста вио је дру ги но мо ка нон („Раз лич ни 
гла ви зни“), чи ја су пра ви ла у К2 и К3 ну ме ри са на до бро ја 330. Та ква 
не са гла сност на ста ла је услед ме ха нич ког пре у зи ма ња из К3 упу та 
на по гла вља ко ја се ви ше ни су на ла зи ла у са ста ву Но мо ка но на при 
Ве ли ком треб ни ку. Иако је Н на пра вио из бор упу та ко је ће пре у зе ти 
из К3, за пра во ве ћи ну је из о ста вио, прем да ни је ви дљи во по ко јем 
ме ри лу, у ње гов из бор ушло је и не ко ли ко та квих ко је су из гу би ле 
ак ту ел ност без дру гог де ла Но мо ка но на. 

29 (Н 29; СП и ПН 30) 
КС: по ѯѕ мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа – тре ба 67. пра ви ло. Гре шка 

се на ла зи у СП, К (шест де сѧтъ ше стомꙋ...) и Н, али у М је на ве ден 
ис пра ван број пра ви ла.

У ПН (из у зев К1) пра ви ло је до пу ње но. Из ме ђу пр вог и дру гог 
одељ ка (пре ма фор мал ној по де ли у КС), би ла је до да та ре че ни ца: 
А све ен ства ни же ина гѡ све ен на гѡ сте пе не ни ка кѡ же да дерꙁнет , по
ги бе ль бо и мꙋка вѣч наѧ есть. 

У дру гом одељ ку ни је на ве де но на ко је пра ви ло Ва си ли ја Ве ли-
ког се по зи ва (та ко је и у ве ћи ни СП, у ПН и Н). Ме ђу тим, у не ким 
СП (АСА НУ 364 и 424, Хил. 305, БМС, РР I 18 и РР I 19, ПБ 187, Син. 
46) ис прав но је на ве де но 75. пра ви ло и чак је тај оде љак ну ме ри сан; 
у KNM, IX H 20 (Š 20) 55. пра ви ло. Пре пи си у ркп. KNM, IX H 12 
(Š 23) и IX H 14 (Š 22) из о ста вља ју дру ги оде љак. 

30 (Н 30; СП и ПН 31)
КС: по оꙁ мꙋ  и оѳ мꙋ  пра вилꙋ – тре ба 76. и 79. пра ви ло. Гре шка 

се на ла зи у К2, К3 (сед мде сѧ тъ сед момꙋ , и сед мде сѧтъ де вѧ томꙋ...) и Н. 

35 У М упу те су из о ста вље не. 
36 Ова по след ња упу та по гре шно је пре не та у Н (ода тле и у КС) – уме сто 

258. пра ви ла тре ба да сто ји 255, као што је у К3, стр. 83. 
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У К1, М и у не ким СП (РНБ, П. 243, НБС 650, МСПЦ, Г. 6, АСАНУ 
28 и 154, ПБ 231, Хил. 305, МСПЦ 323, KNM, IX H 13 [Š 21] и IX 
H 20 [Š 20], УБ 29, Гр. 14, Син. 18), бро је ви пра ви ла су ис прав но 
на ве де ни. У не ки ма је по сре ди гре шка у пре пи си ва њу ис прав ног 
пред ло шка, у са мом ру ко пи су или ње го ву пред ло шку – НБС 10: „по 
6. и 9. пра ви лу“; БМС, РР I 17: „по 76. и 76. пра ви лу“. У УБ 43, KNM, 
IX H 12 (Š 23) и IX H 14 (Š 22) по себ на фор му ла ци ја: по оѕ пра вилꙋ 
ве ли ка го ва си лїа . и оѳ пра вилꙋ то го жде. У оста лим пре гле да ним СП 
сто ји (са мо): 76. пра ви ло. У Со фиј ском пре пи су са мо 77. пра ви ло. 

М има од сту па ња: уме сто и с ма те рїю та и ною сто ји и с се строю 
те и ною. На кра ју пра ви ла има до пу ну: ни же па ки ,г, или ,а лѣть , 
по ве лѣ ва ю тъ. 

32 (Н 32; СП и ПН 33)
КС: сь сестри ною пь рь вою сестрою, та ко и Н. Не ки СП и К: сь се стри ною 

се строю; М: съ те и ною се строю. У мно гим СП гре шка – АСА НУ 28 и 47, 
МСПЦ 6, БМС, РР I 19, РНБ, П. 243, НБС 10, KNM, IX H 20 (Š 20): сь 
стри ни ною се строю; АСА НУ 364 и 154, Хил. 305, KNM, IX H 13 (Š 21), 
БМС, РР I 17, УБ 29: сь стри ною се строю; KNM, IX H 12 (Š 23) и IX H 
14 (Š 22): сь стри ною сво ѥю; УБ 43: съ стри ною. У ве ћи ни пре пи са где 
је стри на уме сто се стре, иста је гре шка и у на ред ном, 33. пра ви лу: 
уме сто сь вто ро сестри ною сто ји сь вто рою стри ною. 

35 (Н 35; СП и ПН 36)
КС: два на де се тъ – тре ба два де се тъ, ка ко је у ПН и Н (за пра во два де

сѧ тъ). Гре шка срп ског пре пи си ва ча по сле ди ца је слич не мор фо ло ги је 
(два на де се тъ / два де се тъ). У СП број је на пи сан слов ном ци фром: к.҃ 

38 (Н 38; СП и ПН 39)
КС: г҃ мосѣ о ва: к҃ стихь  аї: – мар ги нал на упу та до слов но пре у-

зе та из Н. Ја вља се већ у К, али је та мо реч сти хь скра ће на у об ли ку сх. 

40 (у не ким СП и у ПН ово пра ви ло је под истим бро јем као и 
прет ход но, иако има под на слов ки но ва ром, као и у Н; у не ким СП, 
као Син. 46, но си број 40, у оста лим СП 41)

КС: ми ре но мь ... на вь сь по сть – цео дру ги оде љак пра ви ла пред-
ста вља до пу ну ко ја је уне та у К3, а пре у зе та је и у Н (до пу на ни је 
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уне та у М). У Н та је до пу на ста вље на у обле за гра де, док је у К3 
би ла из дво је на у за се бан па сус. Пре пи си вач КС (или ње го ва пред-
ло шка) ни је раз у мео да су у пи та њу за гра де, па је отво ре ну за гра-
ду раз у мео као „ши ро ко С“, и до дао му дво тач ку (:), ве ро ват но 
у функ ци ји сь (ми ре но мь...). Мар ги нал на упу та – са ва ах ꙋста вь  
глава ѳ ї: – би ла је ве за на у К3, ода кле је, пре ко Н, пре шла у КС, 
упра во за овај оде љак. 

41 (Н, ПН и не ки СП 41; оста ли СП 42)
КС: ниже правило р пг : р пд : и сое: – до слов но пре у зе та мар-

ги нал на упут ни ца из Н, ко ји је пак по зајм љу је од К3, стр. 45. У К1 
и К2 упу ћу је се са мо на пра ви ло 184. 

42 (тек у Н из дво је но и ну ме ри са но као по себ но пра ви ло; у СП 
и ПН ово је део прет ход ног, 41. пра ви ла)

КС: Та ко жде и же на оуправлꙗет се, та ко и Н. СП и ПН: Си це вомꙋ и 
же на ка нонꙋ под ле жи тъ. 

У ПН (из у зев К1) по сле ре чи ꙗко же вѣ си бы ва е мое до да је се: Ае 
же на си льствꙋє тъ ѕолъ мꙋжъ , тог да же на да иꙁвѣ ститъ дꙋхов нымъ 
па сты рем , ти же со вѣ тъ благъ дадꙋтъ (уп. ПА ВЛОВ 1897: 168).

43 (Н 43; СП и ПН 42)
КС: Ро ти тель  си есть  клетво престꙋпни къ, та ко и Н, К2 и К3. М: 

Ро ти те ль всѧ къ , иже клѧ тво престꙋпни къ и крьстъ целꙋѧи; СП и К1: 
са мо Ро ти те ль. 

КС: по ѯг мꙋ пра вилꙋ ве ли ка го ва си лїа – тре ба 64. пра ви ло. Гре шка 
се на ла зи у Н, К2 и K3 (ѯ҃ тре темꙋ...), док у СП, К1 и М сто ји ис пра-
ван број пра ви ла. НБС 10: 60. пра ви ло. УБ 29 не ма овог пра ви ла.

46 (Н 46; СП и ПН 45)
КС: и да пла ти ть татбꙋ  ае вьꙁмо жно, та ко и Н, ко ји је ову до-

пу ну унео (уп. ПА ВЛОВ 1897: 169–170; АЛ МА ЗОВ 1902: 151–152).

48 (Н 48; СП и ПН 47)
У М чла нак је до пу њен: Раꙁбо й ни къ и раꙁбѡ и ни комъ прїꙗте ль ... 

и по пра вилꙋ пѧтьде сѧ тъ ше стомꙋ ве ли ка го ва си лїѧ. 
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49 (Н 49; СП и ПН 48)
КС: по ѯв мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа – тре ба 66. пра ви ло. Гре-

шка се на ла зи у Н, К (ше сть де сѧт вто ромꙋ...) и гра ни СП ко ју чи не 
ру ко пи си ПБ 231, Гр. 14, МСПЦ 323 и Син. 18, док у ве ћи ни СП и 
М сто ји ис пра ван број пра ви ла. 

Н (и КС) из о ста вио је дру ги део пра ви ла, ко ји се на ла зи у ПН 
и ве ћи ни СП: Мы же гла голе мъ єди но лѣ то , до де вѧ то гѡ ча са сꙋхо ѧ де
нїе , и по кло нѡв двѣ стѣ на всѧ къ дьнь тво ри ти . Ае ли не хо е тъ : да 
дер жи тъ Пра ви ло Ве ли ка гѡ Васлїа. Тог одељ ка не ма ни у ру ко пи си ма 
Син. 46, БМС, РР I 18 и АСА НУ 28, али је у њи ма на ве ден ис пра ван 
број пра ви ла Ва си ли ја Ве ли ког. 

50 (Н 50; СП и ПН 49)
КС: си есть  иже ꙋкра де ть что иꙁ црькве свеенное  ѡть света го 

жьртавни ка, та ко и Н. СП и ПН: иже свеен наꙗ кра де ть. 

51 (Н 51; СП и ПН 50)
КС: дво брач ныи (у на ред ном пра ви лу тро е брачныи, тро е бра чїе), та ко 

и Н. ПН и СП: дво є же на ць, тро є же на ць, тро же нь ство. 
У КС из о ста вљен крај пра ви ла, ко ји је у Н гла сио: Ини же гла го

лю тъ , два лѣ та (Н 1658: fol. 484r). На ла зио се и у СП и ПН. Ме ђу тим, 
ру ко пи си АСА НУ 28, МСПЦ 6 и KNM, IX H 13 (Š 21) уме сто то га 
тек ста има ју епи ти ми ју пре ма Јо ва ну По сни ку, а МСПЦ 6, шта ви ше, 
на кон то га до да је и ка зну же на ма „вто ро по саг шим“. У ПН (осим К1) 
по сле то га до да то је: Чти Нки фо ра ис по вѣд ни ка Па трар ха Ца ри град скаго , 
в Ар ме но по ли книгъ г .҃ У К1 и у ру ко пи си ма УБ 43, Син. 18, ПБ 231, 
МСПЦ 323 и Гр. 14 на том ме сту: ни кѵ фо рь па три ар хь цари град скы. 

52 (Н 52; СП и ПН 51)
Пр ви део пра ви ла дру га чи је сти ли зо ван у ПН (осим К1): Тро

е же не цъ , єг да имѧ ше ни жае Че ты ри де сѧтъ лѣ тъ , и не имѧ ше дѣ тїи съ 
пер вы ми же на ми , лѣ тъ Че ты ри да не при ча стит сѧ... 

КС: и не ѡста ви да бꙋде тъ, та ко и Н. СП и ПН: и не ѡста вишѧ 
семꙋ бы ти. 

62 (Н 62; СП и ПН 61)
КС: Мо на хь же не вѣ жа, та ко и Н. ПН и СП: ино кь же про сть. 
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У ве ћи ни СП, К1 и Н (КС) из о ста вљен је грех за ко ји је за пре-
ће но ка зном јер се под ра зу ме ва да је реч о „ма ла ки ји“, о ко јој је реч 
у прет ход ном пра ви лу. Ме ђу тим, у ру ко пи си ма РНБ, П. 243 и KNM, 
IX H 13 (Š 21), по сле ино кь же про сть на ве де но је: сь тво ри ви ма ла кїю, 
а у К2, К3 и М: ма лакис тво ва выи. 

У ПН (осим К1) је из о ста вље на дру га ре че ни ца: Ае же свее
нни кь есть свеен ни ча ски ми ꙁа пре а ет се. 

У К3 обим на до пу на (При сте же нїе) о мо на шким ис ку ше њи ма у 
сну (уп. ПА ВЛОВ 1897: 501).

63 (Н 63; СП и ПН 62)
КС: ибо и тїи ма ла кію тво ре ть, та ко и Н. К2, К3 и М: ибо и ти въ 

то и жде грѣ хъ па да ют сѧ; СП и К1: ибо и тїи вь ма ла кїю па да ю ть се. 

64 (Н 64; СП и ПН 63)
КС: Ти мо ѳ еа але ѯ а нь дрї и ска го  пра ви ло  ꙁ҃ , та ко и Н, ко ји је ову 

до пу ну, на по чет ку пра ви ла, унео. 
КС: же на въ те че нїи сꙋаꙗ, та ко и Н. СП и ПН: вь те че нїи сꙋїи же на. 
КС: ан ти до ра, та ко и Н. СП и ПН: ана фо ри. 
Ру ко пи си Син. 46 и БМС, РР I 18 из о ста вља ју дру ги део пра-

ви ла: Въ ино же вре ме.... и сїе по сь гла сїю.

66 (Н 66; СП и ПН 65)
КС: Мирстїи, та ко и Н. СП и ПН: Лю ди ны/Лю де не; ме ђу тим, у 

АСАНУ 364: Ми рьꙗни нъ. 
КС: по ѯѳ мꙋ пра вилꙋ  еже вь трꙋллѣ, та ко и Н и ПН; у ве ћи ни СП: 

7. пра ви ло,37  али у НБС 10, ПБ 231 и Гр. 14 исто као у Н, ПН и КС. 
Н (и КС) до ста је скра тио текст у од но су на СП и ПН.
По сле ре чи ни же ны у ПН (осим К1) до да је се: раꙁвѣ єди на гѡ 

царѧ пра во слав нагѡ , єг да да ры Госпо деви при не се тъ; по сле ре чи ино
кинꙗ38  же вь хо ди ть у ПН (осим К1) до да је се: въ мо на стырꙋ жен ско мъ. 

По сле ре чи ни кѵ фо ра ца ре градска го: 

37 У грч ким ру ко пи си ма ко је је пре гле дао ПА ВЛОВ 1897: 187, та ко ђе је на ве-
де но 7. пра ви ло Трул ског са бо ра. 

38 калꙋге ри ца (К1 и ру ко пи си ПБ 187, KNM, IX H 13 [Š 21], НБС 10, УБ 29, 
БМС, РР I 17 и РР I 18, Син. 46). 
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* Н (и КС) из о ста вио је оде љак: Ар ме но по ль39  . До сто и тъ 
ино ки нѧ мъ в Мо на сты ре хъ сво и хъ въ хо ди ти въ свѧтыи лта ръ , 
и въ жиꙁа ти свѣ ѧ , и кандла , и оукра ша ти Хра мъ (уп. ПА-
ВЛОВ 1897: 187–190), ко ји се на ла зи у СП и ПН, али у СП и 
К1 не ма ре чи в Мо на сты ре хъ сво и хъ. У ру ко пи су РНБ, П. 243 
овај оде љак је из дво јен ну ме ра ци јом у по себ но пра ви ло.

* КС: вь нѣ вь хра мѣ , та ко и Н. СП и ПН: вь нѣ црькви. 
* У К3 до да је се: дѣ ви ца схмни ца по м҃ лѣт , дако ни цею 

по ста влѧ єт сѧ. А вдо ви ца по ѯ҃ лѣ тъ . мно жае бо нѣ хъ сїи къ 
по хот ней стра сти имꙋтъ оукло не нїе (уп. ПА ВЛОВ 1897: 501–502).

* У М до да је се: а ꙁдѣ в ве ли цѣи роси . брѣ тѡ хо мъ то 
пра ви ло ,ѳ. и ни ки фо ръ не по ве лѣ ва е тъ вхо ди ти ино ки нѧмъ во 
свѧтыи лта рь.

* У ру ко пи су МСПЦ 6 из о ста вљен је оста так пра ви ла. 

67 (Н 67; СП и ПН 66)
КС: блꙋдь тво ре ихь / беꙁ епи те мїи има ть / оуправлꙗет се , та ко 

и Н. СП и ПН: блꙋдо дѣ ю ї и хь / беꙁ епи тї мїи (ꙁа прѣ е нїа РНБ, П. 243) 
ѡста ви / ка но нь да има ть (при ме ть АСА НУ 154).

КС: еже – до слов но, са за гра да ма, пре у зе то из Н. 
КС: по к҃ мꙋ пра вилꙋ света го ни кѵ фо ра царе градска го – у М: 32. 

пра ви ло. 
Н (и КС) из о ста вља по след њу ре че ни цу ко ја се на ла зи у ПН и 

не ким СП (Гр. 14, УБ 43, НБС 10, ПБ 231): Ае кто с по па дї ею пад не тъ , 
или с дако ни цею , смна де сѧтъ лѣтъ; ПБ 231 до да је: да не при че сти ть 
се, а К3 до да је упу ту на Вла ста ра: Маѳтей съставъ ѡ . Пост ни ко во , ѡ 
пре лю бо дѣ й ствѣ и мꙋже не и сто вле нїи (уп. ПА ВЛОВ 1897: 502).

МСПЦ 6 из о ста вља ово пра ви ло. 

68 (Н 68; СП и ПН 67)
ПН (осим К1) до да ју на кра ју: и томꙋжде ка нонꙋ под ле жи тъ.

69 (Н 69; СП и ПН 68)
КС: ѯ ѳ: , та ко и Н. У ПН и не ким СП (БМС, РР I 17 и РР I 19, 

АСА НУ 28, 47, 154 и 364, РНБ, П. 243, УБ 29 и 43, МСПЦ, Г. 6, 10, 11 

39 На пи са но је ки но ва ром. 
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и 21, ПБ 19, НБС 650, Хил. 301, Деч. 70), уз ну ме ра ци ју (ѯи) на слов 
то го жде сь бо ра (то го жде све та го сь бо ра, АСА НУ 28), ко ји се сва ка ко од но-
си на на слов прет ход ног пра ви ла, Иже вь халки до нѣ светы хъ ѡть цъ, 
за бе ле жен у СП, у ПН и Н (КС). 

КС: оубившаꙗ, та ко и Н, К и СП. М: умер твив шѧ.

Пра ви ла 69 и 70 из о ста вље на су у ру ко пи су KNM, IX H 13 (Š 21). 

71 (Н 69; СП и ПН 70)
КС: про сты ню, та ко и Н и ПН. У не ким СП (Син. 46, БМС, РР I 17 

и РР I 18, УБ 29 и 43, Хил. 304 и 305, МСПЦ, Г. 6 и 63, АСА НУ 154 и 
424, ПБ 187; KNM, IX H 12 [Š 23], IX H 13 [Š 21], IX H 14 [Š 22] и IX 
H 20 [Š 20]): поу сти ню; АСА НУ 364: поу сто шь; БМС, РР I 19: ае же ли 
вь пꙋсти ны и не при лич не мѣ сте. 

КС: или скꙋдо сти ра ди нꙋждныхь  или ꙗко пꙋсто есть мѣ сто – ова 
до пу на уне та је тек у К2.

Пра ви ло је дру га чи је сро че но у АСА НУ 28: Ае же не ꙁа скоу де нїе 
свее ни чь ско и не доу ме нїе , оумре ть тро че не крье но . не ꙁа прѣ а ет се , 
по нв , пра вилꙋ ве ли ка го ва си лїа. 

Пра ви ло из о ста вље но у РНБ, П. 243 и МСПЦ 6. 

72 (Н 72; СП и ПН 71)
По сле ре чи ве ли ка го ва си лїа М до да је:  ҃ лѣ тъ , ꙁа пре е нїе да прї

и метъ. 
КС: сьтворшаꙗ  и дав шаꙗ си це воє бы лїе – уво ди се тек у К2; у К1 

и СП са мо: дав шїа. 

74 (Н 74; СП и ПН 73)
КС: Тѣ мь же ꙁа пре е нї е мь подьле же тъ / по вьрьга ю ть / вь распꙋтїи  

или вь вра тѣ хь градьски хь / по на мѣ ре нїю сво емꙋ , та ко и Н. СП и ПН: 
Томꙋжде ꙁа прѣ е нїю под ле жи ть / иꙁврьгꙋть (иꙁврь же ть, иꙁверꙁа ю тъ) / вь 
стьг на хь (стаꙁꙋ МСПЦ 6, на оулицꙋ БМС, РР I 19) или на по рьтꙋ градскꙋ 
(пор тѣ град скои)40  / по иꙁво лѥ нїю ихь. 

40 Не ки пре пи си већ има ју на вра та град ска (Син. 46, БМС, РР I 18 и РР I 19, 
МСПЦ 6, KNM, IX H 20 [Š 20]). У М на мар ги ни: на пло а ди. 
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75 (Н 75; СП и ПН 74)
По сле ре чи дѣ ти е Н (и КС) до да је: свое. 

76 (Н 76; СП и ПН 75)
КС: ае же бѣ не крь енное  ни е ди нь грѣ хь – ПН (осим К1) из о-

ста вља ју. 

77 (Н 77; СП и ПН 76)
КС: ѡ мо на сѣ хъ / Мо нахь или мо на хинꙗ , та ко и Н. СП и ПН: ѡ 

ино цѣ хь / Ино кь или ино кынꙗ. 
КС: или на и па че ре и  пре лю бо дѣ иство, та ко и Н, ко ји је ову до-

пу ну унео. 
По сле ре чи ве ли ка го ва си лїа Н (и КС) из о ста вља: по распꙋе нїи 

же е лѣ ть да не при че сте ть се. 

78 (Н 78; СП и ПН 77 и 78)
Два пра ви ла, ко ја у ве ћи ни СП и у ПН но се бро је ве 77 и 78, у 

Н (и КС) спо је ни су у јед но. 
Дру ги део (дру го пра ви ло) је сте пре фор му ли сан. КС: По добнѣ 

и блꙋдь сь творша мо на ха то ежде пра ви ло ꙋпра вьлꙗе тъ  а не ꙗко же пре
лю бо дѣꙗ  и сїе мню пра ви ло дьрьжа ти кро мѣ ве ли ка го ѡбраꙁа, та ко и Н. 
СП и ПН: Та ко жде и блꙋдо дѣю инокꙋ то жде пра ви ло ꙁа прѣ а е ть єже и 
блꙋдникꙋ . а не ꙗко прѣ лю бо дѣю . и сїе пра ви ло дръ жа ти до сто и ть , кро мѣ 
ве ли ка го ѡбраꙁа (БМС, РР I 18, fol. 41v).

86 (Н 86; СП, К2, К3 и М 87; К1 8841 )
Н (и КС) из о ста вља на слов: Ꙁа ве а нїе Ве ли ка го Ва си лїа, ка кав је 

у К1, К2 и ве ћи ни СП. К3: Ꙁа ве а нїе то го жде Ве ли ка го Ва си лїа; БМС, 
РР I 19, АСА НУ 28 и 47, МСПЦ 6, KNM, IX H 13 (Š 21): Ꙁа ве а нїе 
Ва си лїа Ве ли ка го; KNM, IX H 20 (Š 20), Син. 46, БМС, РР I 18, Хил. 304, 
МСПЦ, Г. 63, АСА НУ 424 и ПБ 187: Ꙁа ве а нїе Све та го Ва си лїа; УБ 43, 
KNM, IX H 12 (Š 23) и IX H 14 (Š 22): Ꙁа ве а нїе Све та го Ва си лїа Ве ли
ка го; РНБ, П. 243: Ва си лїа Ве ли ка го Ꙁа ве а нїе. 

41 Гре шком уме сто бро ја 87, јер прет ход но пра ви ло но си број 86. 
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КС: свеенни кь или мо на хъ , та ко и Н. СП и ПН: прѣꙁви те рь или 
ино кь.42 

87 (Н 87; К2, К3 и М 87; К1 88; СП 88 и 89)
Пр во бит но, у срп ској ре цен зи ји мла ђег Епи ти миј ног но мо ка-

но на, ово су би ла два пра ви ла, од ко јих је дру го би ло на гла ше но 
и бро јем и на сло вом. У ПН, прет ход но пра ви ло и ова два из СП 
сје ди ње ни су под за јед нич ким на сло вом Ꙁа ве а нїе (то го жде) Ве ли ка го 
Ва си лїа и бро јем 87 (у К1 број 88 због гре шке у ну ме ра ци ји). Н (и 
КС) из дво јио је дру га два у за себ но пра ви ло. 

СП ПН Н (КС)
87 87 (88) 86
88 87 (88) 87
89 87 (88) 87
КС: господи по милꙋи  на вь сакь чась м҃ , та ко и Н. К2, К3 и М: 

Го спо ди Іисꙋсе Хри сте Сы не Бо жїй по милꙋй мѧ грѣ шна гѡ; СП и К1: Го спо ди 
по милꙋи .м҃. . К3 из о ста вља грѣ шна гѡ, али до да је сле де ће об ја шње ње: 
Нла Со ро ар ско го: При ла га ю тъ же нынѣ Ѡтьци въ молитвѣ сло во . єг да 
ре къ: Господи Іисꙋсе Христе Сыне Божїй, помилꙋй мѧ . И абїе ре че
тъ: Грѣ шна го. И се прї ат но єстъ , на й па че же по доб но на мъ грѣ шны мъ 
(уп. ПА ВЛОВ 1897: 503).

КС: сь вь ни ма нї е мь – уво ди се тек у К2. 
КС: господи исꙋсе хри сте  бого ро ди цею по милꙋи ме грѣшна го, та-

ко и Н. СП и ПН: господи исꙋсе хри сте сы не бо жїи  бо го ро ди це ра ди 
по милꙋи ме грѣшна го [бо го ро ди це ра ди om. Син. 46 и БМС, РР I 18]. 

КС: Па ки то го жде ва си лїа ве ли ка го  дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе (на слов дру гог 
де ла), та ко и Н и К3. У СП и оста лим ПН за бе ле жен је ве ли ки број 
ра зно чте ни ја – К1, К2, М, УБ 29, НБС 10, ПБ 231, Гр. 14, Хил. 305: 
Па ки то го жде све та го дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе; БМС, РР I 17, УБ 43, KNM, IX H 
12 (Š 23) и IX H 14 (Š 22): Па ки то го жде све та го; МСПЦ, Г. 6, АСАНУ 
154, МСПЦ 6, KNM, IX H 13 (Š 21): Дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе па ки то го жде 
све та го; Син. 46, БМС, РР I 18, Хил. 304, НБС 650, АСА НУ 364 и 424, 
ПБ 187: Дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе па ки то го жде; KNM, IX H 20 (Š 20): Дрꙋгое ꙁа
вѣ а нїе то го жде; АСА НУ 28: Дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе то го све та го; РНБ, П. 243: 

42 И у пра ви ли ма број 91–101, 103–104, 106, где је у СП и ПН ино кь, у Н (и 
КС) сто ји мо на хъ. 
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Дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе све та го; БМС, РР I 19: Дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе; МСПЦ, Г. 63: 
Ꙁа вѣ а нїе па ки то го жде вто рое. 

КС: ꙁа оутрь ню  вьрви ць два де се ть , та ко и Н. У ПН и не ким СП 
(УБ 29, НБС 10, МСПЦ 6): ꙁа тръ ню  верви ць де сѧ тъ; УБ 43, БМС, 
РР I 17: ...врь ви ць .и҃....

У К3 обим на до пу на на кра ју пра ви ла (уп. ПА ВЛОВ 1897: 503).

92 (К2, К3, М и Н 92; СП и К1 94)
У ПН (осим К1) уме сто ре чи сьблꙋдиль естъ до пу на: послꙋша ѧй 

и по ма га ѧй , па че же благословѧ им не и стовства ихь , ꙁа прѣ а ет сѧ 
ѡтьлꙋче нї ем недѣль ше сть : на всѧкь дьнь по кло нѡ въ сто тво рѧй , 
и сꙋхо ѧ де нїе. У К3 уз до пу ну за др жа ва се на кра ју и сьблꙋдиль естъ 
(уп. ПА ВЛОВ 1897: 226–227).

94 (К2, К3, М и Н 94; СП и К1 96)
КС: ꙋ дрꙋга сво е го , та ко и Н. СП и ПН: на дрꙋжнѥ мь. 
У ПН (осим К1) ка зна ме та ни ја сма ње на је са 500 (ф҃) на 50 

(пѧт де сѧ тъ) (уп. ПА ВЛОВ 1897: 227).

95 (К2, К3, М и Н 95; СП и К1 97)
У ПН (осим К1) уме сто ре чи сьблꙋди ль естъ до пу на: ꙁа прѣ а ет сѧ 

недѣль пѧтъ (у К3 сме ште но у угла сте за гра де). У К3 уз до пу ну 
за др жа ва се и сьблꙋдиль естъ. Уме сто ре чи та ко жде сьблꙋди до пу на у 
ПН (осим К1): ꙁа прѣ а ет сѧ ꙗкѡ же ни жей в Но мо ка но нѣ ѡ свее ни цѣ хъ. 

96 (К2, К3, М и Н 96; СП и К1 98)
У ПН (осим К1) уме сто ре чи та ко жде сьблꙋди ль естъ до пу на: по доб но 

съ мно ѕ ѣмь испы та нї ємь да ис пра вит сѧ и ꙁа прѣ тит сѧ ѡть на сто ѧ те лѧ. 
У СП и К1 уме сто ре чи та ко жде та ко ђе сто ји по доб но. 

97 (К2, К3, М и Н 97; СП и К1 99)
У ПН (осим К1) по сле ре чи да спа се ть дꙋшꙋ до пу на: или свою 

или бли жне гѡ (у К3 сме ште но у угла сте за гра де).

101 (К2, К3, М и Н 101; СП и К1 103)
КС: ло быꙁа ти, та ко и Н, К2, К3 и М. СП и К1: цѣ ло ва ти.
КС: ни же, та ко и Н. К2, М: или; К3, СП и К1: (нь)/(но) ни. 
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104 (К2, К3, М и Н 104; СП и К1 106)
У ПН (осим К1), по сле ре чи бї еи ко го до пу на: пре жде да при ми

рит сѧ номꙋ , та же. 

105 (К2, К3, М и Н 105; СП и К1 107)
КС: по слѣ по ве че рїа, та ко и Н. СП и ПН: по слѣ па ве чер ни цѣ. 
КС: и по кло но вь на вь са кь дьнь  с ҃ , та ко и Н. СП и К1: на вь са кь 

дьнь по кло нь  с (двѣ стѣ К1); К2, К3 и М: и по кло но въ двѣ стѣ. 
У ПН (осим К1) до пу на на кра ју: ае же по ве ли тъ нꙋжда ꙗсти и 

пи ти , вто рое да чте тъ (по е тъ М) па ве чер ницꙋ. 

115 (К2, К3, М и Н 115; СП и К1 117)
У Н (и КС) це ло пра ви ло је сро че но у тре ћем ли цу; у К2, К3 

и М це ло пра ви ло је сро че но у дру гом ли цу, обра ћа се не по сред-
но мо на ху; у СП и К1 пр ви део пра ви ла сро чен је у тре ћем ли цу, а 
дру ги део (од ре чи ꙗко же ла е ши ми ра) у дру гом ли цу (осим у БМС, 
РР I 19, где је це ло пра ви ло у тре ћем ли цу, као у Н).

112 (К2, К3, М и Н 112; СП и К1 114)
У КС на по гре шном ме сту пре ма ре до сле ду пра ви ла. Из о ста-

вљен број пра ви ла. 
У ПН (осим К1) обим на до пу на на кра ју (уп. ПА ВЛОВ 1897: 504).

123 (К2, К3, М и Н 123; СП и К1 125)
КС: вь хра мь, та ко и Н. СП и ПН: вь црь ко вь. 

124 (К2, К3, М и Н 124; СП и К1 126)
Реч сво е го иза бра та је до пу на КС. Не ма је у СП, ПН и Н. 

125 (К2, К3, М и Н 125; СП и К1 127)
У ПН (осим К1), по сле ре чи ис крьнꙗго до пу на: пре жде да сми рит сѧ 

предъ нимъ , та же. 

126 (К2, К3, М и Н 126; СП и К1 128)
КС: више правило р к а  , та ко и Н. К: выше правило р кг  
КС: Ае же кто, та ко и Н. СП и К: Ае ли; М: Ае ли кто. 
КС: сь дре во мь – М: дре во мъ оуда ри тъ. 
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127 (К2, К3, М и Н 127; СП и К1 129)
КС: ꙁлобꙋ сь нѣ ки мь, та ко и Н. СП и ПН: сь не ко и мь вра ждоу. 
КС: Пи са но бо есть – ово је по че так на ред ног чла на у СП и ПН. 

Гре шка је пре у зе та из Н.

128 (К2, К3, М и Н 128; СП и К1 130)
КС: вьꙁмнит се, та ко и Н. СП и ПН: иꙁво ли ть се. 

144 (Н 144; К2, К3 и М 143; СП и К1 146)
КС: ае иꙁблю е тъ  вь тои дьнь вь нь же литꙋрги са ше – М: в кои 

дьнь литꙋрги са ше , и ае иꙁблю е тъ. 
КС:м҃ дніи да бꙋде тъ праꙁдна нь  по светомꙋ ѡаннꙋ постникꙋ, та ко 

и Н. К3: де сѧ тъ; К1, К2, М и не ки СП (УБ 29, НБС 10, МСПЦ 6 и 323, 
Гр. 14, Син. 18): 60 да на; АСА НУ 28 и 47, KNM, IX H 13 (Š 21), РНБ, 
П. 243: да ꙁа прѣ тит се п҃ дьнїи соу хоꙗде нї е мь , и ко лѣ но прѣ кло нѥ нї е мь 
и да тво ри ть по клонь, по р ҃ на дьнь ве ли кыхь.43 

По сле ре чи вь кьрчемницꙋ у ПН (осим К1) до да је се: или да пре
ста не тъ , или.

КС: По добнѣ и мирьскїи, та ко и Н. К2 и К3: Лю ди нъ же; М: лю ди нъ 
же ае иꙁблю е тъ по при ча е нїи; СП и К1: та ко жде и лю ди нь. 

166 (Н 166; К2, К3 и М 163; СП и К1 167)
СП из о ста вља ју број пра ви ла Ни ћи фо ра Ца ри град ског, осим 

у ру ко пи си ма Син. 18, МСПЦ 323, Гр. 14 и НБС 10. 

167 (Н 167; К2, К3 и М 164; СП и К1 168)
КС: по пд мꙋ  пра вилꙋ  еже вь трꙋллѣ , та ко и Н и ПН (осмде сѧт 

че твер томꙋ...). У СП: 83. пра ви ло, као у мно гим грч ким пре пи си ма 
Но мо ка но на. У Све то сав ском За ко но пра ви лу о ово ме се за и ста го-
во ри у 84. пра ви лу Трул ског са бо ра (ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 465). Син. 
18, МСПЦ 323 и Гр. 14 из о ста вља ју ово пра ви ло. 

168 (Н 168; К2, К3 и М 165; СП и К1 169)
КС: по о҃ мꙋ пра вилꙋ ве ли ка гѡ ва си лїа – тре ба 71. пра ви ло, ка ко је 

у К1, НБС 10, МСПЦ 323, Гр. 14, ПБ 231. Гре шка се на ла зи у оста лим 
СП и у К2, К3, М и Н (сед мъ де сѧ томꙋ...).

43 У за гра да ма до пу не у РНБ, П. 243. 
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У ПН (осим К1) пра ви ло је до пу ње но обим ним об ја шње њем 
и по у ка ма (уп. ПА ВЛОВ 1897: 506–508, али по гре шно при пи су је 167. 
пра ви лу Н).

173 (Н 173; К2, К3 и М 170; СП и К1 174)
СП и К1 по чи њу ре чи ма Ни же. 
КС: еписко па кітрска гѡ, та ко и Н. СП и ПН: еписко па китрꙋ (ки

прꙋ, МСПЦ, Г. 63). 

174 (Н 174; К2, К3 и М 171; СП и К1 175)
КС: по ое:мꙋ пра вилꙋ  еже вь трꙋллѣ , та ко и Н. ПН: по сед мде сѧт 

пѧ томꙋ пра вилꙋ иже в Трꙋллѣ; Син. 18 и 46, БМС, РР I 18, Хил. 304 и 
305, МСПЦ, Г. 63, АСА НУ 424, ПБ 231, МСПЦ 323, Гр. 14, НБС 10, 
KNM, IX H 20 (Š 20): по ое мꙋ пра вилꙋ иже вь трꙋлѣ; оста ли СП: по од 
пра вилꙋ иже вь трꙋлѣ; БМС, РР I 19: по о҃ пра вилꙋ иже вь трꙋлѣ. 

180 (Н 180; К2, К3 и М 177; СП и К1 181)
КС: ае не раꙁьлꙋчит се  по раꙁлꙋче нїи , та ко и Н. СП и ПН: ае не 

распꙋстит сѧ  по распꙋе нїи. Исто ра зно чте ни је је и у сле де ћем пра ви лу. 
КС: по од мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа, та ко и Н. К2 и К3: по сед

мде сѧтъ че твер томꙋ...; М: по сед мде сѧ ть пѧ томꙋ... Тре ба да пи ше 68. 
пра ви ло као што је у ве ћи ни СП и К1. У НБС 10, РНБ, П. 243 и KNM, 
IX H 13 (Š 21) пи ше: 60. пра ви ло. 

182 (Н 182; К2, К3 и М 179; СП и К1 183)
По сле ре чи по пь ПН (осим К1) до да ју: ни же кли ри къ. 

183 (Н 183; К2, К3 и М 180 и 181; СП и К1 184)
Оде љак ко ји по чи ње овим пра ви лом из дво јен је под на сло вом: 

Сь бра нїе ѡть раꙁличны хь пра ви ль...
КС: и ва ни маи семꙋ сь ѡпа се нї емь, та ко и Н. СП и ПН: и въ ни май 

(си/семꙋ) съ па се нї е мъ , ѡ дрꙋже; БМС, РР I 19; въ ни ма до брѣ ѡ се мь 
ѡ дꙋхов ни че. 

Из ме ђу на сло ва и 183. чла на К2, К3 и М до да ју још је дан члан 
и ну ме ри шу га бро јем 180: Въꙁбра нѧ е тъ свешен ства ае не въꙁмо жет 
лю ди ꙋчи ти ѡ вѣ рѣ и жи тїи , по пра вилꙋ ни светыхъ апостолъ. 
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КС: или ѡть свеенныхь жьртавни ка, та ко и Н, ко ји је ову 
до пу ну унео.

КС: или воськь лиꙗше – М: или га да те ль во скъ ль ѧи. 
КС: или вьл ки – М: и ско ты пол скиѧ. 
По сле ре чи же номꙋжїе (же нъ имꙋжей) М до да је: оускопствꙋѧи. 

184 (Н 184; К2, К3 и М 182; СП и К1 185)
КС: Ае свеенни кь бꙋде ть, та ко и Н, К2, К3 и М. СП и К1: Ае 

свеенни кь бы сть / бы вь. 
КС: по на мꙋ пра вилꙋ ве ли ка го ва си лїа – БМС, РР I 17, АСА НУ 28, 

47 и 154, МСПЦ 6, KNM, IX H 12 (Š 23), IX H 14 (Š 22) и IX H 20 (Š 
20): 81. пра ви ло. 

КС: при че а ет се же ег да хо е ть, та ко и Н, ко ји је ову до пу ну унео. 

185 (Н 185; К2, К3 и М 183; СП и К1 186)
КС: грѣ хо мь, та ко и Н. СП и ПН: съ грѣ ше нї е мъ. 
КС: по ѳ҃ мꙋ пра вилꙋ  иже вь не ѡ ке са рїи сь бо ра – М: 20. пра ви ло. 

186 (Н 186; К2, К3 и М 184; СП и К1 187)
КС: при е ть ѡть ино го ис ти ца нїе, та ко и Н, К2, К3 и М. СП и К1: 

при е ть ис ти ца нїе. 
КС: пе до го гонь, та ко и Н. К2, К3 и М: пе до го нонь; СП и К1: со пь ль; 

исто ра зно чте ни је је и у сле де ћем пра ви лу. 
По сле ре чи про се де се К2, К3 и М до да ју: и сквер не нїе по стра да; са мо 

у БМС, РР I 19: и ѡскврь ни се.

187 (Н 187; К2, К3 и М 185; СП и К1 188)
КС: ис ти ца нїе тво ре – уво ди се тек у К2. 
КС: ае вь ни де, та ко и Н и ве ћи на СП. ПН, УБ 29, НБС 10, ПБ 

231, БМС, РР I 17: ае не вь ни де. 

191 (Н 191; К2, К3 и М 209; СП и К1 192)
У овом об ли ку и с овим на сло вом ово пра ви ло уне то је тек у К2, 

с тим што се у К2, К3 и М на ла зи ло по сле пра ви ла ко је у Н има број 
212. У СП и К1 ово пра ви ло са свим је дру га чи је фор му ли са но, не ма 
на сло ва и па ра фра зи ра 4. од го вор св. Јо ва на Ки тро шко га епи ско пу 
драч ком Ка ва си ли: пра ви ло д҃ свеен на го епископа кїтрꙋ съ дрь жит  
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да ис по вѣ да ют се мꙋже мь дꙋховнымь  мꙋжь скы по ль по д лѣ техь  а 
же нь скы по в (БМС, РР I 17, fol. 66r; ПА ВЛОВ 1897: 337–340). 

КС: по ше сти – М: по шти (!). 
КС: епископа  китрь ска го – уво ди се тек у К3. 
КС: ѡ  пра ви ло д҃ епископа  китрь ска го – из о ста вље но у М. 

192 (Н 192; К2, К3 и М 189; СП и К1 193)
КС: по г ї мꙋ пра вилꙋ иже вь не ѡ ке са рїи сь бо ра, та ко и Н. К2, К3 и М: 

по три на де сѧ томꙋ пра вилꙋ... Тре ба 8. пра ви ло, као што је у БМС, РР I 
17, АСА НУ 28, МСПЦ 323 и Гр. 14. Ме ђу тим, у ру ко пи си ма Син. 18 
и 46, УБ 29 и 43, БМС, РР I 18 и РР I 19, РНБ, П. 243, НБС 10, Хил. 
304 и 305, МСПЦ, Г. 63, АСА НУ 47 и 424, ПБ 187 и 231, МСПЦ 6, 
KNM, IX H 12 (Š 23), IX H 13 (Š 21), IX H 14 (Š 22) и IX H 20 (Š 20): по 
н҃ мꙋ пра вилꙋ... Гре шка је, по свој при ли ци, на чи ње на због слич но сти 
слов них ци фа ра за бро је ве 8 и 50 (И и Н). Гре шку ода тле пре у зи ма 
и К1 (по пѧ ть де сѧ томꙋ пра вилꙋ). У АСА НУ 364 не ма ка зне и пра ви ло 
је спо је но с на ред ним под јед ним бро јем.

193 (Н 193; К2, К3 и М 190; СП и К1 194)
У ПН (осим К1) до пу на на кра ју: Нки фо ра Па трар ха  Ае ѡть 

под ло жни цѣ , или ѡть дво жен ства , или ѡть блꙋда дѣ ти ро ждъ шї ѧ сѧ 
ѡбрѧꙋтсѧ до сто й ны свеен ства , да рꙋко по ло жат сѧ.

194 (Н 194; К2, К3 и М 191 и 192; СП и К1 195 и 196)
Два пра ви ла, с два на сло ва, сје ди ње ни су у Н (и КС) под јед-

ним бро јем, али су оба на сло ва за др жа на. У Н из да њу из 1658. број 
пра ви ла је на ве ден уз пр ви на слов, а у из да њи ма из 1680. и 1689. 
број пра ви ла је уз дру ги на слов. У КС број пра ви ла уз пр ви на слов, 
а дру ги на слов ни је ни пре у зет. 

Пр ви на слов – КС: Ѡ вьꙁра стѣ рꙋко по ла га е мыхь – М: ѡ воꙁра стѣ 
лѣ тъ рꙋко по ла га е мы хъ , во свее нь ство. 

Дру ги на слов – Н: Ѡ єже  ки иꙁвер га ет сѧ и ѡтьлꙋча ит сѧ. СП и 
ПН:  иже кы подле го ше иꙁврь же нїю и ѡтьлꙋче нїю (и ѡтьлꙋче нїю om. 
Хил. 305 и МСПЦ 323). Син. 46, БМС, РР I 18, Хил. 304, МСПЦ, Г. 
63, АСА НУ 424 и ПБ 187 не ма ју тај на слов. 

КС: По ве лѣ ва е ть дї пра ви ло иже вь трꙋллѣ  ꙗко иже бы ва е тъ све
енни кь пре жде л҃ ти лѣ тъ  дїꙗко нь  пре жде ке лѣ ть  подьдї а ко нь  
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пре жде к҃ лѣ ть  иꙁьвьрьже ни да бꙋдꙋть, та ко и Н, К и СП. Тре ба 14. 
и 15. пра ви ло, као што је у М, у ко јем је овај оде љак ја сни је сро чен: 
По ве лѣ ва е тъ че ты ри на де сѧ тое и е пра ви ло иже въ трꙋллѣ . ꙗко не бы ва е тъ 
свеен ни къ , пре жде три де сѧ ти лѣ тъ . а дї ѧ ко нъ , пре жде два де сѧ ти пѧ ти 
лѣ тъ . а по дь дї ѧ ко нъ , пре жде два де сѧ ти лѣ тъ , Ае ли пре жде оуре чен ныхъ 
лѣ тъ комꙋ сте пенъ полꙋчи ти , то иꙁвер же ни да бꙋдꙋтъ. 

По след њи оде љак пр вог де ла пра ви ла – да не по ставлꙗет же се 
неꙋчи те ле нь  по пра вилꙋ  ниǀмꙋ  светы хь апосто ль – до дат је тек у К2 
(уп. ПА ВЛОВ 1897: 343). 

Не дво сми сле ни ре зул тат по ре ђе ња је сте да је пред ло жак 
Ко виљ ско-со  фиј  ског из во да мла ђег Епи ти миј  ног но мо-
ка  но на јед но од из да  ња Ни ко но ве ре дак ци је  при Ве ли-
ком тре б ни к у. Тек сто ло шко по ду да ра ње иза бра них пра ви ла у 
КС и оних у Н огле да се у свим по ка за те љи ма – са др жи ни и ре-
до сле ду пра ви ла, њи хо вој ну ме ра ци ји, мар ги нал ним упу та ма и 
уна кр сним ре фе рен ца ма, под на сло ви ма, упо тре би ки но ва ра, ин-
тер пунк циј ском обе ле жа ва њу син так сич ких це ли на. Раз ли ка је, 
раз у ме се, са мо у је зи ку – срп ско сло вен ском на су прот ру ско сло-
вен ском. Ко виљ ско-со фиј ски из вод, чи ји је не по сред ни пре дак био 
у Ру си ји, пред ста вља да ле ког по том ка пр вог де ла срп ског мла ђег 
Епи ти миј ног но мо ка но на. Дру гим ре чи ма, ње гов грч ки ар хе тип 
пр во је пре ве ден на срп ски, за тим ру си фи ко ван, а по том по но во 
по ср бљен у из бо ру пра ви ла.

Бу ду ћи да из бор пра ви ла у КС по чи ње од бро ја 28 и за вр ша ва се 
пр вим де лом 194. пра ви ла, мо гло би се по ми сли ти да је узрок то ме 
де фек тан пред ло жак. Ме ђу тим, сва ко пра ви ло до след но је ну ме ри-
са но пре ма из вор ни ку, пре но се се и мар ги нал не упу те и уна кр сне 
ре фе рен це из ње га, а при то ме сва су пра ви ла пре пи са на у це ло сти, 
тј. не ма пре ки да у тек сту по је ди нач них пра ви ла. Из у зе так је по след-
ње, али и оно је пре ки ну то на кра ју јед не ло гич ке це ли не и по том 
сле ди за вр шна бе ле шка: „До зде ко нац пра ви лу“. Дру гим ре чи ма, 
у пи та њу је сра чу на ти из бор пра ви ла, ма да се на че ла ко ји ма се ре-
дак тор-пре пи си вач слу жио не мо гу са свим осве тли ти.
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КАКО ЈЕ И КАДА РУСКИ ПРЕДЛОЖАК 
КОВИЉСКО-СОФИЈСКОГ ИЗВОДА МЛАЂЕГ ЕПИТИМИЈНОГ 

НОМОКАНОНА СТИГАО У СРПСКУ ЗЕМЉУ?

До прет по ста вље ног вре ме на ка да је из ње га пра вљен по ср бље ни 
из вод, пр вих де це ни ја XVIII ве ка, Ве ли ки треб ник с Епи ти миј ним 
но мо ка но ном Ни ко нов ске ре дак ци је имао је нај ма ње осам из да ња 
у Мо скви – 1658, 1680, 1688, 1697, 1704, 1708, 1712. и 1725. го ди не 
(ЗЕР НО ВА 1958: No 280, 365, 417, 481; ЗЕР НО ВА–КА МЕ НЕ ВА 1968: No 41, 
74, 189; ГУ СЕ ВА 2010: No 1577). Ка ко су, с од ми ца њем XVIII ве ка, 
ру ске штам па не књи ге сти за ле у Срп ску зе мљу у све ве ћем бро ју, 
тре ба ло би и да је пи сар Ко виљ ског и Со фиј ског ру ко пи са Сте фан 
Стој ко вић или пре пи си вач ње го ва пред ло шка улу чио при ли ку да 
до би је у ру ке Ве ли ки треб ник мо сков ског из да ња. То се мо гло де си ти 
нај ка сни је 1726. го ди не, у слу ча ју да је по ср бље ни из вод из мла ђег 
Епи ти миј ног но мо ка но на Ни ко нов ске ре дак ци је на чи њен и пр ви 
пут обе ло да њен у Ко виљ ском ру ко пи су тру дом Сте фа на Стој ко ви ћа. 

По сле злат ног ве ка срп ског штам пар ства, на стао је у XVII ве-
ку на гли пре кид у ра ду штам па ри ја. По ред при на вља ња цр кве них 
би бли о те ка пре пи си ва њем ру ко пи са, из срп ских ма на сти ра, већ у 
XVI ве ку, кре ћу пут Ру си је по слан ства тра же ћи ми ло сти њу – но вац, 
бо го слу жбе не пред ме те, оде жде и књи ге. Нај ви ше је све до чан ста-
ва о овим пу то ва њи ма и по сте пе ном про до ру ру ске бо го слу жбе не 
књи ге на под руч је Срп ске цр кве из XVII ве ка (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 
305, пре ма ре ги стру; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 13–76). Ра то ви 1683–1699. 
и 1716–1718, Ве ли ка се о ба 1690, тур ске по ха ре ма на сти ра и цр ка ва, 
по том и на ср та ји Ма ђа ра на Ср бе у Хаб збур шкој мо нар хи ји (Ра ко-
ци јев уста нак) има ли су по гу бан ути цај на цр кве ни жи вот, мре жу 
па ро хи ја, а на ро чи то на опре му цр ка ва и све ште но слу жи те ља. Те шко 
је у ово вре ме на ћи цр кве ну би бли о те ку ко ја је по се до ва ла нео кр њен 
бо го слу жбе ни ком плет књи га. Ста ње ме ђу нео бра зо ва ним и не ди-
сци пли но ва ним све ште ни ци ма би ло је ве ро ват но и го ре.44  Сво јих 
штам па ри ја Ср би ни су ви ше има ли, а пре пи си ва њем се ни су мо гли за 
крат ко вре ме на док на ди ти ве ли ки гу би ци у бо го слу жбе ним књи га ма. 

44 То се ви ди из су мор них из ве шта ја о ста њу све штен ства ар хи је реј ских 
ви зи та ци ја Бе о град ско-кар ло вач ке ми тро по ли је, три де се тих го ди на XVIII ве ка 
(уп. ТО ЧА НАЦ 2001: 147–164). 
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Убр зо по пре се ље њу, Ср би ма ко ји су до шли под власт рим ског ће са ра 
по ста ло је ја сно да је њи хо ва ве ра оста ла под јед на ко угро же на и у 
хри шћан ској, али ри мо ка то лич кој Хаб збур шкој мо нар хи ји.

То су све би ли раз ло зи ко ји су на го ни ли Ср бе, с па три јар хом 
Ар се ни јем III на че лу, да у Ру си ји тра же ле ка сво јим не да ћа ма, а у 
ру ском ца ру за штит ни ка ве ре (ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ 1986: 15–38; ЛЕ Щ И ЛОВ-
СКАЯ 2006: 25–53). Ка да је 1711. го ди не про па ла за ми сао да се Ср би из 
Хаб збур шке мо нар хи је при дру же ру ској вој сци у во је ва њу про тив 
Ту ра ка и та ко осло бо де сво ју ма тич ну зе мљу, или се ма сов но пре-
се ле на те ри то ри ју Ру ског цар ства, по ста ло је ја сно да им је су ђе но 
да за ду же вре ме оста ну под вла шћу ће са ра. Због то га је до би ло на 
уче ста ло сти тра же ње по мо ћи у цр кве ним и школ ским књи га ма и 
учи те љи ма од ру ског ца ра и цр кве, за рад очу ва ња ве ре и на ци о-
нал ног иден ти те та и је зи ка. По вољ на окол ност за та стре мље ња, 
и пре и по сле 1711, би ла је та што се на ру ском цар ском пре сто лу 
на ла зио Пе тар Ве ли ки, чи ја је им пе ри јал на по ли ти ка под ра зу ме ва ла 
и за шти ту и по моћ исто вер ним на ро ди ма у ино вер ним др жа ва ма 
(КО СТИЋ 2010: 79–98; СИ МИЋ 2018: 29–126).

Под стак ну то не по вољ ним окол но сти ма, по но во је жив ну ло 
стру ја ње ру ских бо го слу жбе них књи га у Срп ску зе мљу, тим пре 
што је ме ђу Ср би ма без за зо ра при хва та но све оно што је до ти ца ло 
од Ру си је, у ко ју су би ла усме ре не на де у за шти ту, по моћ и осло-
бо ђе ње.45  Нај ви ше их је би ло из мо сков ске си но дал не ти по гра фи је, 
али ни су би ле из у зе так ни оне из Ки је ва или Ла во ва. Од по след ње 
де це ни је XVII ве ка на но во су уче ста ли од ла сци по слан ста ва па три-
јар ха, епи ско па, мо на ха, све ште ни ка, офи ци ра гра ни ча ра ру ском 
ца ру с мол ба ма да се за стра да ле цр кве, ма на сти ре и чи та ве епар хи је 
при ло же но вац и цр кве не утва ри и књи ге. Сам Ар се ни је III от пре-
мио је к ца ру кра јем 1696. по слан ство с ми тро по ли том Сте фа ном 
Ме то хиј цем на че лу. Вра ти ли су се сле де ће го ди не са ску по це ним 
да ро ви ма, ме ђу ко ји ма су би ле и цр кве не књи ге (ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ 1986: 
23; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 591). С дру ге стра не, ка да је по ста ло ја сно ко-
ли ка је по тра жња за ру ским књи га ма у Срп ској зе мљи, на ту стра ну 

45 О ру ском ути ца ју, пре вас ход но по сред ством књи га и учи те ља, на срп-
ски је зик, бо го слу же ње, књи жев ност и обра зо ва ње у XVIII ве ку в. КО СТИЋ 1932: 
14–30; БО ШКОВ 1973: 527–567; ЛЕ Щ И ЛОВ СКАЯ 2006: 115–171; ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2010: 
163–208; ВОЈ НО ВИЋ 2013: 45–51. 
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ста ли су се оти ски ва ти, на ро чи то од тре ће де це ни је XVIII ве ка, 
ру ски тр гов ци књи га ма и про да ва ли их по тр го ви ма, сај мо ви ма, у 
са мим ма на сти ри ма. Кар ло вач ки, и доц ни је бе о град ско-кар ло вач-
ки ми тро по ли ти ку по ва ли су књи ге на ве ли ко, има ли скла ди ште 
на дво ру, а по том по ис тој це ни пре про да ва ли их по епар хи ја ма. 

Већ 1692. Ра ва ни ча ни, та да у збе гу у Сен тан дре ји, ишли су ру-
ском ца ру по ми ло сти њу због ра за ра ња у ве ли ком ра ту и ус пе ли, 
ме ђу оста лим по кло ни ма, да до би ју књи ге (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 
213–217; СТО ЈА НО ВИЋ 1, 1902: No 1984; СТО ЈА НО ВИЋ 4, 1923: No 7222; 
ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 587–590). На ред не го ди не то је по шло за ру ком 
мо на си ма ма на сти ра Ја зак, ко је је об да рио мо сков ски па три јарх 
(МО МИ РО ВИЋ 1, 1993: No 65; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 590), а је дан ми неј 
из не ка да шње збир ке ма на сти ра Ле па ви не све до чи о то ме да је 1701. 
и ње го во брат ство осе ти ло да ре жљи вост ца ра Пе тра (СТО ЈА НО ВИЋ 
5, 1925: No 7279). Исте го ди не и ма на стир Ра ко ви ца до био је бо га те 
по кло не, укљу чу ју ћи и књи ге, нај ви ше због услу га ко је је игу ман 
Гри го ри је учи нио ру ској стра ни то ком пре го во ра у Кар лов ци ма 1699. 
(ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 221–223; ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ 1986: 27–29). Мо на си ма 
Ко мо го ви не, ко ји су ишли у Мо скву 1715. да мо ле за бо го слу жбе не 
књи ге, ми тро по лит цр но гор ски Да ни ло, ко ји се та мо об рео, по кло нио 
је ми неј ски ком плет (СТО ЈА НО ВИЋ 5, 1925: No 7441). Пред став ни ци 
ма на сти ра ко ји не би ус пе ли да до би ју књи ге од ца ра, ко ри сти ли 
су нов ча ну ми ло сти њу да их са ми ку пе. Иако су се мо на си Ра ков ца 
спре ма ли на пут у Ру си ју већ 1700. го ди не, ка да су са ста ви ли пр ву 
вер зи ју мо лаб ног пи сма ца ру (ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 553–555), тек су 
1702. сти гли у Мо скву, али су од ца ра до би ли са мо но вац, од ко јег 
су ку по ва ли књи ге (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 223–226; БА ЖО ВА 1984: No 7; 
ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 355–357, 359–360).46  Та ко су про шли и Хо пов ци 
1716, на ба вив ши та ко ђе не што књи га од нов ца до би је ног од ца ра 
(ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 205–206; МО МИ РО ВИЋ 1, 1993: No 171 и 172; ДОЛ-
ГО ВА И ДР. 2013: 596).47  Поп Ја ков из Се чу ја тра жио је 1707. од ца ра 

46 О ку по ви ни књи га: СТО ЈА НО ВИЋ 2, 1903: No 2102; уп. No 2141 и 2142. У Мо-
скви су до би ли два про ло га од „дум но двор ја ни на“ Де мен те Ми ни ча Ба шма ко ва, 
да се мо ле за ду шу ње го ву и ње го вих пре да ка (МО МИ РО ВИЋ 1, 1993: No 81; ДОЛ-
ГО ВА И ДР. 2013: 592). 

47 Ве ро ват но је из истог раз ло га и ар хи ман дрит ма на сти ра Кр ке 1717. ку-
пио књи гу у Мо скви (СТО ЈА НО ВИЋ 5, 1925: No 7475). 
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ми ло сти њу да об но ви цр кву ко ју су ра зо ри ли Ма ђа ри и опре ми је 
утва ри ма, оде жда ма и књи га ма, али му је од ре ђе но са мо пет ру ба ља 
по мо ћи (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 55; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 371).

До са да из не ти по да ци све до че о то ме да су ру ске бо го слу-
жбе не књи ге по че ле у све ве ћим ко ли чи на ма да сти жу ме ђу Ср бе 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Њи хов број и ре ла тив на за сту пље ност 
у срп ским цр ква ма с вре ме ном ће не за др жи во ра сти. Ме ђу тим, у 
по бро ја ним при ме ри ма го во ри ло се или уоп ште но о цр кве ним 
књи га ма или о по је ди нач ним на сло ви ма, али ме ђу њи ма не ма по-
ме на мо сков ског Ве ли ког треб ни ка с Епи ти миј ним но мо ка но ном. 
Њих је за це ло би ло ме ђу сан ду ци ма књи га ко је су мо на си но си ли 
са со бом у Срп ску зе мљу, тим пре што је 1690, на Са бо ру Ру ске 
цр кве за бра ње на упо тре ба и умно жа ва ње Ве ли ког треб ни ка ки-
јев ског ми тро по ли та Пе тра Мо ги ле. Та прет по став ка има по твр де 
у кон крет ним при ме ри ма. Ме ђу књи га ма ко је је цар Пе тар по слао 
па три јар ху Ар се ни ју III 1703. на во де се и два мо ли тве ни ка, што би 
мо гао би ти си но ним за треб ник (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 232; ДОЛ ГО ВА 
И ДР. 2013: 365–366). На ро чи то је био пло до но сан бо ра вак у Мо-
скви ви со ког срп ског офи ци ра, „обр ште ра“ Пан те леј мо на Бо жи-
ћа, што је у про ле ће 1706. по слао у Срп ску зе мљу дар ру ског ца ра, 
бо го слу жбе не ком пле те, у ко ји ма се на ла зио и по је дан Ве ли ки 
треб ник, за нај ма ње 25 цр ка ва.48  Ме ђу њи ма су би ле оне у Ши ду, 
Ило ку, Ба но што ру, Слан ка ме ну, Ву ко ва ру, Че ре ви ћу, Ти те лу, Ви ло-
ву, ма на сти ри Зла ти ца, Кру ше дол, Пет ко ви ца итд.49  У из ве шта ју о 
ви зи та ци ји Срем ске епар хи је кра јем 1732. и по чет ком 1733. на во де 
се, ме ђу бо го слу жбе ним књи га ма цр ка ва или све ште ни ка у Че ре-
ви ћу, Ба но што ру, Ило ку, Ву ко ва ру, Ши ду и Слан ка ме ну, ве ли ки 
треб ни ци – за це ло они ко ји су до би је ни ста ра њем Па не Бо жи ћа 
(РУ ВА РАЦ 1902: А, стр. 37, 38, 43, 46, 64, 93). То ком 1706. сти гло је 

48 О то ме је, са из ра зи ма за хвал но сти, из ве стио ав гу ста 1706. из Тр го ви шта 
на чел ни ка По сољ ског при ка за Фјо до ра Го ло ви на (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 248). Ца-
рев по клон по ми ње и у пи сму кан це ла ру Га ври лу Го лов ки ну, ју на 1709. (ДИ МИ-
ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 248; БА ЖО ВА 1984: No 12). 

49 На Псал ти ру ко ји је та да до спео у цр кву у Ши ду убе ле жен је ду га чак за-
пис за успо ме ну на овај дра го це ни по клон, у ко јем је по и мен це на ве де но ко је су 
књи ге чи ни ле де ве то дел ни бо го слу жбе ни ком плет (МИР КО ВИЋ 1930: 273); но-
ви ја из да ња за пи са пре но се са да шње ста ње с ла ку на ма у тек сту (МО МИ РО ВИЋ 1, 
1993: No 93; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 593). 
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ру ском ца ру нај ма ње де сет по твр да и из ја ва за хвал но сти од ка пе-
та на и цр ка ва ко је су об да ре не (БА ЖО ВА 1984: No 9; ФО РИ ШКО ВИЋ 
1986: 51–53). Tе о до си је, игу ман ма на сти ра Па кре ко ји су по ди гли 
Ми ле шев ци по сле ра за ра ња њи хо ва ма на сти ра, обра тио се ца ру 
мол бом за по моћ у два на вра та – кра јем 1712. и по чет ком 1713. – 
„по не же, не имея в той цер кви вся кой цер ков ной утва ри“, а ме ђу 
њи ма и „треб ни ка ве ли ко го“. У из да шном ца ре вом по кло ну на шао 
се и треб ник (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 165–169; БА ЖО ВА 1984: No 24, 25; 
ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 375–377).

Но, и по ред че стих по хо ђе ња Мо скве и ца ре ве да ре жљи во сти, 
цр кве не би бли о те ке спо ро су се об на вља ле. Још 1729, ка да су при-
ли ке у срп ским цр ква ма би ле не у по ре ди во бо ље, Мак сим Су во ров 
пи сао је ру ском Све том Си но ду из Кар ло ва ца: „Кни гъ же въ здѣ-
шни хъ стра на хъ ве сма скуд но: а въ ины хъ цер ква хъ едва кая обрѣ-
та ет ся...“ (ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 1879: col. CCCLV). То ме су до при не ла 
и но ва ра за ра ња то ком аустро-тур ског ра та 1716–1718. Ме ђу тим, 
по во љан ис ход ра то ва ња, а на ро чи то фор ми ра ње хаб збур шке Кра-
ље ви не Ср би је 1718. под ста кли су по тра жњу за ру ским књи га ма. 
Сам бе о град ски ми тро по лит Мој си је Пе тро вић обра тио се исте го-
ди не ца ру Пе тру Ве ли ком мо ле ћи бо го слу жбе не ком пле те за два-
на ест цр ка ва јер су цр кве не књи ге „взя то и рас хи щ е ни и по па ле ни 
отъ тур ко въ“ (КРЫ ЖИН–БЫЧ КОВ 1872: 268–269; ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 
1879: col. CCCCXXXIX–CCCCXLIХ; КАП ТЕ РЕВ 1891: 471–474; РУ ВА-
РАЦ 1898: 146–147; БА ЖО ВА 1984: No 36; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 390–392). 
Цар, по свој при ли ци, ни је од го во рио на ову мол бу, или је чак ни је 
ни при мио, па му се ми тро по лит по но во обра тио 20. ок то бра 1721, 
„кни гъ за ра ди цер кви, яко ти по гра фии не имѣ е мъ“, по слав ши у Ру-
си ју сво га се кре та ра Вла ди сла ва Ма ла е ска (КРЫ ЖИН–БЫЧ КОВ 1872: 
267–268; ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 1879: col. CCCCXXXV–CCCCXXXVIII; 
ГРУ ЈИЋ 1910: 101–102; БА ЖО ВА 1984: No 41).50  У пи сму кан це ла ру 
гро фу Го лов ки ну, од истог да ту ма, ко јим му пре по ру чу је сво га по-
сла ни ка, ве ли: „...и еще ти по гра фий ра ди, по не же оскуд ны есми 
(Го спо дь вѣс ть) кни гъ мно гие цер кве не имѣ ю ще, не мо гу тъ со-
вер ша ти пра ви ла по треб на го“ (КРЫ ЖИН–БЫЧ КОВ 1872: 269–270; 

50 Ма ла е ско је под нео и по пис утва ри, оде жди и књи га, као и нов ца ко је 
мо ле од ца ра (КРЫ ЖИН–БЫЧ КОВ 1872: 270). 
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ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 1879: col. CCCCXLII). На кон што је кра јем апри ла 
1722. Го лов кин оба ве стио Све ти Си нод о пи сми ма ми тро по ли та 
Мој си ја (КРЫ ЖИН–БЫЧ КОВ 1872: 266–267), цар је 11. ма ја до нео од-
лу ку да се за 12 цр ка ва по кло не оде жде и бо го слу жбе ни ком пле ти 
књи га. Те ства ри су пре да те Ма ла е ску до кра ја 1723, али се он с 
њи ма вра тио ми тро по ли ту тек сре ди ном 1724, јер је че као и ца-
ре ву од лу ку о сла њу учи те ља за ру ско сло вен ску шко лу у Срп ској 
зе мљи (ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 1879: col. 729–731; КАП ТЕ РЕВ 1891: 474–475; 
ГРУ ЈИЋ 1910: 102, No II; ГРУ ЈИЋ 2013: 52–56).51  У ле то 1732. и вр шач-
ки епи скоп Мак сим от пра вио је по слан ство ца ру, овла шће но да за 
шест ма на сти ра у тој епар хи ји мо ли бо го слу жбе не ком пле те, ме ђу 
њи ма и треб ни ке, јер су „едва не до осно ва ния бы ли ра зо ре ны от 
зло че сти вых тур ков“. Вра ти ли су се сре ди ном на ред не го ди не са 
сви ме што су мо ли ли (БА ЖО ВА 1984: No 62).

Осим ми тро по ли то вих по слан ста ва, и она срп ских ма на сти ра 
по но во су се оти сну ла пут Мо скве. Ра ва ни ча ни су од мах по за-
вр шет ку ра та упу ти ли мол бу ца ру за по моћ, али су до би ли са мо 
но вац (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 218). И на ред них го ди на ни за ла су се 
мо на шка по слан ства, „по не же въ про шед ши хъ 1716, 1717 и 1718 
го да хъ во вре мя во и ны у це са ря рим ска го съ Тур ки мо на сты ръ 
оные без бо жные Тур ки ра зо ри ли, всѣ цер ков ные утва ры, со су ды 
и ри зни цу по бра ли, а кни ги цер ков ные по жгли“: у мар ту 1721. мо-
на си Бе ше но ва (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 208–211),52  у ју ну исте го ди на 
из Ре ме те (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 193–194), по чет ком 1724. Кру ше дол-
ци (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 197–198), сви са истим те го ба ма и истим 
оче ки ва њи ма. Ру ски тр гов ци књи га ма по ста ју све че шћи го сти на 
под руч ју Бе о град ске и Кар ло вач ке ми тро по ли је од два де се тих го-
ди на XVIII ве ка (КО СТИЋ 1932: 25–26; ЛЕ Щ И ЛОВ СКАЯ 2006: 118–119). 
То се ви ди и по за бра на ма уво за ру ских књи га, 1727. и 1731, а 1728. 

51 По сред ством ар хи ман дри та твр до шког Ле он ти ја, ми тро по лит је у мар-
ту 1726. по слао пи смо Све том Си но ду у ко јем се за хва љу је за по сла те цр кве не 
књи ге и утва ри (ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 1879: col. CCCCXLIII; КАП ТЕ РЕВ 1891: 475; пи-
смо ни је са чу ва но, али се по ми ње у ми тро по ли то вом пи сму Си но ду од 27. ав-
гу ста исте го ди не). О по кло ну Пе тра Ве ли ког ми тро по лит Мој си је го во ри и у 
пи сму ца ру Пе тру II, 8. ју ла 1727. (ВЕР ХОВ СКИЙ И ДР. 1879: col. CCCCXLVIII). 

52 Том при ли ком пре да ли су и пре по ру ку кар ло вач ког ми тро по ли та Ви-
ћен ти ја По по ви ћа, од 15. ју на 1720, у ко јој се ка же да Тур ци „кни ги цер ков ныя 
огню пре да ша“; до би ли су са мо но вац и до зво лу да ску пља ју ми ло сти њу. 
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ру ским тр гов ци ма кон фи ско ва не су књи ге на гра ни ци.53  У ма на сти-
ру Бо ђа ни ма да нас се чу ва мо сков ски треб ник, ко ји је поп Мар ко 
ку пио 1721. од Мо ско ви та Ан дре ја у Сом бо ру (МО МИ РО ВИЋ 1, 1993: 
No 201; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 597).54  Мак сим Су во ров по кло нио је 1731. 
треб ник ма на сти ру Хо по ву (СТО ЈА НО ВИЋ 2, 1903: No 2573; ДОЛ ГО ВА 
И ДР. 2013: 598).55 

Ми тро по лит Мој си је на сто јао је да опо ра ви фонд цр кве них 
књи га и ти ме што је на мет нуо оба ве зу да сва ка цр ква има бо го-
слу жбе не књи ге, ка ко се ви ди из ње го ве „Уред бе“ за све штен ство 
из 1724. (РУ ВА РАЦ 1898: 199). Шта ви ше, ру ски учи тељ у Бе о град ско-
кар ло вач кој ми тро по ли ји, Мак сим Су во ров, тра жио је у пи сму од 
15. мар та 1727. да ми тро по лит за по ве ди да се уве ду у бо го слу же ње 
„у ве ли кој цр кви“ са мо но ве (ру ске) књи ге, а ста ре и рас кол нич ке 
узму на двор (РУ ВА РАЦ 1910: 83). Ми тро по лит Мој си је уз др жа но 
га је од био, али је ње гов на след ник, Ви ћен ти је Јо ва но вић, ши ром 
отво рио вра та ру ској књи зи у срп ском бо го слу же њу. И он је, до-
ду ше, тра жио по моћ од Ру си је апри ла 1732. – „Ме жду оста ли ма 
же и ли ше ние книг сла вян ских, как по у чи тел[них] и цер ков ных, 
так и зе ло по треб ных школ ных, ну жду ве ли кую има ми“ (БА ЖО ВА 
1984: No 58; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 396–398) – а 1733, у пра ви ли ма за 
све ште но слу жи те ље, на ла же им да сва ки мо ра има ти пет основ них 
књи га, ме ђу ко ји ма и Треб ник, ко је оба ве зно мо ра ју би ти Мо сков-
ске ти по гра фи је, од но сно Ки јев ске уко ли ко су одо бре не од Си-
но да. За пра во, већ кра јем 1732. го ди не, пред по че так ви зи та ци је 
Срем ске епар хи је, у ин струк ци ји све ште ни ци ма, на ме ће се упра во 
ова оба ве за (РУ ВА РАЦ 1902: А, стр. 21). Она је по но вље на 3. мар та у 
Пра ви ли ма за све ште ни ке (ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2010: 168–172; ПУ ЗО ВИЋ 
2014: 42, 48–49), по том 12. ма ја у Пра ви ли ма за про то пре зви те ре 

53 Ми тро по лит Ви ћен ти је Јо ва но вић мо лио је 1731. пре ко нов го род ског ми-
тро по ли та ца ри цу Ану да на ло жи ру ском по сла ни ку у Бе чу ди пло мат ске ко ра-
ке ра ди по нов ног ус по ста вља ња сло бод не про да је ру ских књи га у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, ина че „наш’ на род’ в’ ма лое врѣ мя в’ ве ли кое ѡскϫде нїе в’па сти бϫдет’ 
ѡт та ко вих’ цер кѡв них’ и ϫчи тел’них’ книг’ не имѣ ю чи ми са ми“ (ГРУ ЈИЋ 1910: 
116; ДЕ НИЋ 2010: 186). 

54 Уп. и по дат ке о ку по ви ни књи га од „Мо ска ља“, 1723. го ди не (МО МИ РО ВИЋ 
1, 1993: 206, 209, 211; ДОЛ ГО ВА И ДР. 2013: 597–598). 

55 Ар хи ман дрит нев ски по слао је књи гу на по клон ми три по ли ту Мој си ју 
Пе тро ви ћу (СТО ЈА НО ВИЋ 2, 1903: No 2565). 
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(РУ ВА РАЦ 1903: 275) и, нај зад, 1. но вем бра у Пра ви ли ма за мо на-
хе, где сто ји: „Та ко жде и къ прочiи мъ та й на мъ слу женiю въ кни зѣ 
Треб ни цѣ пе ча ты Мо сковскiя“ (3. пра ви ло), те да све књи ге ко је 
се ко ри сте у ма на сти ру мо ра ју би ти „пе ча ты мо сковскiя но выя“ 
(4. пра ви ло) (MAR TIN–PE TIT 1907, col. 667). 

Ме ђу тим, и пре но што су се, то ком че твр те де це ни је XVIII 
ве ка, под руч ни епи ско пи, ста ре ши не ма на сти ра и све ште ни ци 
да ли у на бав ку оба ве зних књи га мо сков ске штам пе,56  ре кло би се, 
пре ма из ве шта ји ма о ви зи та ци ја ма епар хи ја оба вље ним кра јем 
1732. и то ком 1733, да кле пре но што је ми тро по ли то ва за по вед 
по че ла да да је ре зул та те, да је Ве ли ки треб ник с Епи ти миј ним но-
мо ка но ном Ни ко но ве ре дак ци је већ уве ли ко био рас про стра њен 
на под руч ју Бе о град ско-кар ло вач ке ми тро по ли је. Ви зи та ци јом 
Срем ске епар хи је, де цем бра 1732. и ја ну а ра и фе бру а ра 1733, об-
у хва ће но је 106 на се ља (се ла, шан че ва, ме ста и ва ро ши) – од тог 
бро ја 20 цр ка ва има ло је Ве ли ки треб ник мо сков ски, три срп ски, 
јед на ки јев ски, а 82 цр кве ни су има ле ни ка кав треб ник; из ра же-
но у про цен ти ма, од укуп ног бро ја цр ка ва 18.87% има ло је Ве ли-
ки треб ник, а у од но су на број оних ко је су има ле Треб ник, то је 
83.33%. Од 164 ис пи та на све ште ни ка то ком исте ви зи та ци је, 62 
има ло је Ве ли ки треб ник мо сков ски, 10 срп ски, 11 ки јев ски, 3 ма ли 
мо сков ски, 1 ла вов ски, а 77 по по ва ни су има ли ни ка кав треб ник; 
да кле, од укуп ног бро ја све ште ни ка, њих 37.80% има ло је Ве ли-
ки треб ник, а у од но су на број оних ко ји су има ли Треб ник удео 
из но си 71.26% (РУ ВА РАЦ 1902: А, стр. 37–118). Пре ма по да ци ма из 
Из ве шта ја ми тро по ли то вог ег зар ха Мак си ма Рат ко ви ћа о ста њу 
цр кве у се вер ним и се ве ро и сточ ним обла сти ма Кра ље ви не Ср-
би је у ле то 1733, од 68 ис пи та них све ште ни ка и је ро мо на ха, њих 
25 има ли су Ве ли ки мо сков ски треб ник,57  а још че тво ри ца Ма ли 
мо сков ски треб ник, ки јев ских 11, срп ских 7, вла шких 3, а 18 по по ва 
ни је има ло ни ка кав треб ник; из ра же но у про цен ти ма, од укуп ног 

56 Ре ци мо, епи скоп бач ки Ви са ри он Па вло вић мо лио је 1739. књи ге од Ру-
ског си но да, а у спи ску ко ји је при ло жио мол би на пр вом ме сту је на ве ден Треб-
ник (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 1922: 61–63). 

57 Све ште ник у По ре чу, Ди ми три је По по вић, имао је при ли ком ви зи та ци-
је 1730. два ки јев ска и два срп ска треб ни ка (ВИТ КО ВИЋ 1884: 135), а три го ди не 
доц ни је три ве ли ка треб ни ка мо сков ска (ИСТО: 162). 
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бро ја све ште ни ка њих 36.76% има ло је Ве ли ки треб ник, а у од но су 
пре ма бро ју оних ко ји су има ли Треб ник, удео Ве ли ког мо сков ског 
из но си 50%. Од свих цр ка ва са мо је ма на стир Ви тов ни ца имао 
че ти ри ве ли ка мо сков ска треб ни ка, а у оста ли ма је за бе ле же но 
још че ти ри срп ска треб ни ка (ВИТ КО ВИЋ 1884: 117–324).58  По пис 
По жа ре вач ког ег зар ха та Бе о град ске епар хи је из 1734. об у хва тио 
је 21 се ло и 20 све ште но слу жи те ља, од ко јих су ше сто ри ца има-
ла Ве ли ки треб ник мо сков ски, а дво ји ца Ма ли треб ник, дво ји ца 
срп ски, је дан ки јев ски; ме ђу њи ма дво ји ца од књи га по се ду ју са-
мо Треб ник мо сков ски, а је дан са мо Ма ли треб ник мо сков ски. 
У про цен ти ма, у од но су на уку пан број све ште ни ка то је 30%, а 
у од но су на број оних ко ји су по се до ва ли Треб ник, удео из но си 
54.55% (РУ ВА РАЦ 1905: 102–116). 

Из овог узор ка се ви ди да је до по чет ка че твр те де це ни је XVIII 
ве ка, ме ђу оним све ште но слу жи те љи ма Бе о град ско-кар ло вач ке ми-
тро по ли је ко ји су по се до ва ли Треб ник ве ли ка ве ћи на има ла упра во 
Мо сков ски ве ли ки треб ник с Епи ти миј ним но мо ка но ном. Ка ко су 
ми тро по ли то ва пра ви ла по че ла с вре ме ном да ва ти ре зул та те, њи-
хов број је на ста вио да се уве ћа ва. Док се 1732/1733. удео све ште-
ни ка с Ве ли ким треб ни ком у укуп ном бро ју све ште ни ка од ре ђе не 
про вин ци је кре тао из ме ђу 30 и 40%, тај про це нат је већ у ро ку од 
не ко ли ко го ди на по рас тао на го то во 80, ако је су ди ти пре ма по пи су 
Епар хи је ва љев ске из 1735/1736. Та да је за бе ле же но да од 42 ис пи та-
на све ште ни ка, њих 33, или 78.57%, има ју Ве ли ки треб ник (РУ ВА РАЦ 
1905: 171–197). То је, да кле, по сто так ко ји се до би јао, до пре са мо 
не ку го ди ну, у од но су на број све ште ни ка ко ји су има ли Треб ник. 
У Ва љев ском ди стрик ту, ре ци мо, пре ма по да ци ма с по чет ка 1736, 
у свим се ли ма све ште ни ци има ју Мо сков ски ве ли ки треб ник, осим 

58 У за себ ном опи су ма на сти ра Ру ку ми је из 1733. сто ји да два бив ша све-
ште ни ка има ју сво је мо сков ске треб ни ке (ГРУ ЈИЋ 1914: 162, 163), а у истом та-
квом опи су ма на сти ра Вин че ка ко је ро мо нах Си ме он има свој Треб ник мо сков-
ски (ИСТО: 168). Пре ма Про то ко лу ма на сти ра Ра ва ни це из ав гу ста 1733. ни је дан 
мо нах ни је имао Мо сков ски треб ник, већ углав ном ла вов ске и ки јев ске, али 
ма на стир по се ду је је дан Ве ли ки треб ник мо сков ски (ДЕ НИЋ 1992: 93–95, 128). 
У од но су на зах тев мо на шких Пра ви ла ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа да 
се има слу жи ти пре ма Ти пи ку мо сков ском и Треб ни ку, те да се мо ра ју на ба ви-
ти књи ге мо сков ске пе чат ње, из ја ви ли су да до та да та квог уре ђе ња ни је би ло, 
али да ће по сту пи ти пре ма пра ви ли ма (ИСТО: 88).
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у јед ном где је за бе ле жен Срп ски треб ник, тј. у осам од де вет се ла, 
што да је 88.89% (РУ ВА РАЦ 1905: 181–187).59 

Ка ко ви ди мо, по цр ква ма и ма на сти ри ма оног де ла Срп ске зе мље 
ко ји се на ла зио под ду хов ном вла шћу бе о град ско-кар ло вач ког ми-
тро по ли та до два де се тих го ди на XVIII ве ка за бе ле же но је зна чај но 
при су ство Ве ли ког треб ни ка мо сков ске пе чат ње, ко ји је у при ло гу 
имао и пр ви део мла ђег Епи ти миј ног но мо ка но на. Уко ли ко је пак 
сам Сте фан Стој ко вић, ми тро по лит ски ег зарх, од го во ран за пра-
вље ње из во да из Но мо ка но на, он је од го ва ра ју ћу књи гу ве ро ват но 
пр во по тра жио у ми тро по лит ској би бли о те ци. А пре ма са чу ва ним 
ин вен та ри ма би бли о те ке, та мо ју је и мо гао на ћи. Нај ра ни ји ин-
вен тар по ти че из 1726. и у ње му сто ји да се у „до ла пу ви ше вра та“ 
на ла зе је дан Ве ли ки и је дан Ма ли треб ник, сва ка ко мо сков ске пе-
чат ње (МСПЦ, Г, No 232; уп. ДЕ НИЋ 2010: 84). Ин вен тар Бе о град-
ско-кар ло вач ке ми тро по ли је, до вр шен 8. но вем бра 1729, бе ле жи 
два треб ни ка ве ли ка мо сков ска и исто то ли ко ма лих, а „у дру гом 
ор ма ру“ је дан треб ник ве ли ки (ИСТО). Ин вен тар ми тро по лит ског 
дво ра у Бе о гра ду из 1730. на во ди три ве ли ка треб ни ка, а по себ но 
је дан ве ли ки и два ма ла треб ни ка (АСА НУК, МП А 1737/526, стр. 
17, 18).60  Ин вен тар ми тро по лит ског дво ра у Кар лов ци ма из 1731. 
бро ји че ти ри треб ни ка „на ве ли ко ко ло“ (АСА НУК, ЗРК, Про то кол, 
No 4 [ста ри No 19]; уп. РУ ВА РАЦ 1919: 7), а онај ми тро по лит ске би-
бли о те ке у Бе о гра ду, на чи њен две го ди не доц ни је, на во ди че ти ри 
треб ни ка „на ве ли ко ко ло, опра вље ни“ и два треб ни ка „на ма ло 
ко ло, опра вље на“ (ГРУ ЈИЋ 1914: 114–116).

Пре ма го ре са оп ште ним по да ци ма, ја сно је да је на под руч ју 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, по том и Бе о град ске, у пр ве три де це ни је 
XVIII ве ка, Ве ли ки треб ник с Епи ти миј ним но мо ка но ном Ни ко но-
ве ре дак ци је био ши ро ко рас про стра њен. Сте фан Стој ко вић или 

59 Пре ма за пи сни ци ма о имо ви ни све ште ни ка у Кра ји ни, из мар та 1736, 
ве ћи на ис пи та них све ште ни ка има ју свој треб ник, али ни је на зна че но ко је је 
штам пе. Ме ђу тим, по што се срп ске и вла шке књи ге на гла ша ва ју, ве ро ват но су 
у пи та њу ру ски треб ни ци (ГРУ ЈИЋ 1914: 183–191). 

60 Мо сков ско по ре кло књи ге на гла ша ва се са мо уко ли ко по сто ји де ло исте 
вр сте срп ске штам пе или у ру ко пи су. На при мер, мо сков ска је ван ђе ља, на су прот 
срп ских ру ко пи сних; мо сков ски пен ти ко ста ри на су прот пен ти ко ста ра тип срп-
ски и сл. По свој при ли ци, оста ле књи ге, код ко јих ни је по себ но на гла ше но да 
су ру ко пи сне или срп ске, по ре клом су из Мо скве. 
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са ста вљач ње го ва пред ло шка има ли су ви ше не го до вољ но при ли-
ка да у ње му на ђу пред ло жак за свој из вод. Исти ни за во љу, мла ђи 
Епи ти миј ни но мо ка нон ни је пре стао да се умно жа ва ни пре пи си-
ва њем, о че му све до чи ру ко пис пре пи сан 1715. у Бе ше но ву, да нас у 
Збир ци Ра до сла ва Гру ји ћа No 63, у Му зе ју СПЦ. 

ИЗВОД ИЗ МЛАЂЕГ ЕПИТИМИЈНОГ НОМОКАНОНА 
ПРЕМА КОВИЉСКОМ ПРЕПИСУ

КС са др жи сле де ћа пра ви ла, пре ма Па вло вље вој ну ме ра ци ји: 
28а-б–52, 54, 55, 59–78, 86, 87, 91–106, 115, 112, 123–128, 144, 165–168, 
173–174, 179–187, 191–194. Нај ве ћи део са др жи не КС чи не ка зне за 
блуд, пре љу бу, дво жен ство, не до зво ље не брач не ве зе и про тив при-
род ни блуд, за тим блуд мо на ха. Број не су и ка зне за кри во клет-
ство, кра ђу, раз бој ни штво и обе све ће ње гро бо ва, увре де и на си ље и 
угро жа ва ње те ла и жи во та де це. Ве ћи ном су из о ста вље на пра ви ла 
с ка зна ма за пре сту пе све ште ни ка и мо на ха. Ево уоп ште ног по пи-
са са др жи не пра ви ла ко ја су из о ста вље на: 1–6 о кли ри ци ма; 7–10 
о уби ству; 11–12 о од ри ца њу од Хри сто ве ве ре; 12–24 о су је вер ју и 
ве шти ча ре њу; 53 о све ште ни ку ко ји скла па не за ко ни ти брак; 56–57 
о све ште ни ци ма ко ји уче ству ју у на род ним за ба ва ма; 79–83 о мо-
на шком по стри гу; 84–85 о мла дим мо на си ма; 88–90 о мо на си ма; 
107–111 о бе жа њу мо на ха из ма на сти ра; 113–114 о не по слу шно сти 
мо на ха; 116–118 о имо ви ни у ма на сти ру; 119–120 о ду хов ни ци ма; 
121–122 о за бра ни све тов ња ци ма да на ре ђу ју све ште ни ци ма; 129–
130 о оба ве за ма ро ди те ља пре ма де ци; 131–132 о огра ни че њи ма 
у ис хра ни; 133–134 о од но си ма с вар ва ри ма и Је вре ји ма; 135–143 
о све ште нич ким пре сту пи ма (кра ђа, ка ма та, пи јан ство, ми то); 145 
о зло у по тре би при че шћа; 146–153 опет о све ште нич ким пре сту пи-
ма (од ла зак на све тов ни суд, не по слу шност епи ско пу, за кли ња ње с 
Ла ти ни ма, од лу че ње, кр шта ва ње тур ске де це); 154–157 о од но си ма 
с је ре ти ци ма; 158–161 о пре сту пи ма све ште ни ка на слу жби; 162 
о то ме да се не ра ди не де љом и пра зни ком; 163–164 о осве шта ва њу 
уља; 169 о то ме ка да се не слу жи по мен; 170–172 о за бра ни за ба ва и 
спа ва ња у цр кви; 175 о си мо ни ји; 176–177 о не у ме ре ном укра ша ва-
њу; 178 о са мо у би ци; 188–190 о они ма ко ји из др жа ва ју епи ти ми ју; 
195–197 о од стра ње њу из цр кве; 198–199 о све ште нич ким су до ви ма; 
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200–210 о кр ште њу; 211–212 о кум ству; 213–215 о све тој про ско-
ми ди ји; 216–228 о че тр де сет ни ци, сре ди и пет ку – пра ви ла по ста.

При ли ком при ре ђи ва ња из да ња тек ста за др жа ни су из вор на 
ин тер пунк ци ја и ин вен тар сло ва. Скра ће ни це су раз ре ше не. Ки но-
вар на сло ва се пре но се по лу ма сним сло гом. Од ред но-над ред них 
зна ко ва, па је рак се да је у стан дард ном об ли ку. Пар це ли са ње це ли на 
вр ши се пре вас ход но пре ма из вор ној ну ме ра ци ји и на сло ви ма, а 
где је она из о ста вље на или је реч о пот це ли на ма, на осно ву уви да у 
упо тре бу ки но ва ра, на ро чи то у ње го вој ком би на ци ји с од ре ђе ним 
ин тер пунк циј ским зна ци ма (пре све га они ма ко ји ма се обе ле жа ва 
свр ше так це ли не //, //, //). Рет ка ра зно чте ни ја из Со фиј ског пре-
пи са на ве де на су не по сред но ис под тек ста од го ва ра ју ћег пра ви ла. 

Упо тре бље не за гра де:
  обле за гра де – раз ре ша ва ње скра ће ни ца с ти тлом, уз спу шта-

ње нат пи са них сло ва
  угла сте за гра де – раз ре ша ва ње скра ће ни ца без ти тле, уз спу-

шта ње нат пи са них сло ва
  стре ла сте за гра де – вас по ста вља ње не до ста ју ћих сло ва (нео-

бе ле же но скра ћи ва ње или ис пу шта ње сло ва)
// // удво је не ко се цр те – текст до пи сан на мар ги ни

|122r

:ки: //василїа : велика го : правило :ни ѯв ѯг//61 
Пре лю бо дѣи  или мꙋже ло жни кь  или ско то ло жни кь  или пти це ло

жни кь  ае по ка ет се еї: лѣ ть  ꙁа пре е нїе да прї и ме ть : 
Блꙋдни кь ꙁ҃: лѣ ть  да не при че стит се по нѳ мꙋ пра вилꙋ ве ли ка го 

ва си лїа.62 

61 Упу те и уна кр сне ре фе рен це на мар ги на ма пре у зе те су до слов но из Н. 
Ов де се упу ћу је на Пра ви ла Ва си ли ја Ве ли ког, пре пи са на у За ко но пра ви ло све-
тог Са ве као 21. гла ва, под на сло вом: Све та го и ве ли ка го ва си лиꙗ. ѡ по слан иже кь 
амь фи ло хию ѥпи скоу поу ико ни и ско моу. и кь ди ѡ до роу. и кь инѣм нѣ кы мь по сла ны хь 
пра ви ль ҁа (НОВАКОВИЋ 1907: 82, 107, 395; ТРОИЦКИ 1956: 68, 69; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 
2005: 499, 532, 533). 

62 ТРОИЦКИ 1956: 67; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 532. 



565

Извод из Епитимијног номоканона у Ковиљском и Софијском препису

:ки: //ниже правило :рпг:// 
Свеенни кь сьблꙋди выи  или пре лю боǀ122vдѣ иство  или мꙋже

ложьство  или ско то ложьство  или пти че ложьство сь дѣꙗвыи  или 
мꙋже не и стовство ва выи на свою женꙋ  или вьл хво мь се бе пре да выи  да 
иꙁьвь рь жет се по на мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа :  63 

кѳ: 
Сь сво ею сестрою ǀ123r еди но ѡ тачною  и еди но ма тернею сьблꙋди выи 

и ѡсквьрьни выи се  к҃ лѣ ть да не при че стит се  по ѯѕ мꙋ пра вилꙋ  ве
ли ка го ва си лїа :64 

Матѳ еи же  вь постни цѣ гла голе тъ еї: лѣ тъ65   а иже ѡть са мо го 
ѡтьца  или ѡть са мыє ма те ре есть сестра в ї: лѣ тъ  по пра вилꙋ ǀ123v 
ве ли ка го ва си лїа :66 

л҃
А иже сь не вѣ стою сы новнею  и сь та ею  и с ма те рїю та и ною сьблꙋ

ди ть аї: лѣ тъ: по оꙁ мꙋ  и оѳ мꙋ  пра вилꙋ то го жде : 67 
мꙋ  и оѳ мꙋ  om. Sof.

л а: 
Сь братнею же не вѣ стою де се тъ  лѣ ть 

лв: 
Сь сестри ною пьрьвою сестрою  де се тъ  лѣ ть 

:лг: 
Сь вто ро сестри ною ǀ124r де ве тъ  лѣ ть  

лд: 
Сь кꙋмою  си ре чъ  сь ма те рїю при емни ци сво ее аї лѣ тъ 

63 НОВАКОВИЋ 1907: 246; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 529. 
64 Тре ба 67. пра ви ло Ва си ли ја Ве ли ког (НОВАКОВИЋ 1907: 175; ЗАКОНОПРАВИЛО 

2005: 534). 
65 Са став ѡт пра ви ль све та го ѡана по сни ка, у до пун ском де лу Син таг ме Ма-

ти је Вла ста ра, по гла вље ѡ крь во мѣ сии (ТРО ИЦ КИ 1956: 69). Исто и у са ста ву а се 
пра ви ла све та го ѡана по сни ка, пре пи си ва ном уз текст Скра ће не син таг ме Ма ти је 
Вла ста ра (ФЛО РИН СКИЙ 1888: 224). До ду ше, По сник ка да го во ри о 15 го ди на за-
бра не при че шћа, по зи ва се на Ва си ли ја Ве ли ког. 

66 75. пра ви ло Ва си ли ја Ве ли ког (НОВАКОВИЋ 1907: 175; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 
538–539). 

67 Тре ба 76. и 79. пра ви ло (НОВАКОВИЋ 1907: 175; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 539). 
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ле: 
Сь при емни цею же сво ею  два на дестъ лѣ ть 
два на дестъ : rec te два дестъ

лѕ: 
Сь же ни ною се строю еди на де се тъ  лѣ тъ 

лꙁ: 
Сь двѣ ма се стра ма аї лѣ тъ  та ко жде и же на сь двѣ ма бра то ма аї 

лѣ тъ  ǀ124v

л и //г ҃ мосѣ о ва : к҃ стихь  аї://68 
Иже на ма ћехꙋ вьꙁне и сто ви се в ї: лѣ ть  ꙗко же и сь се строю ѡть 

ѡтьца то го жде  по оѳ мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа : 69 

:лѳ: 
Де то растлѣ нїе же нь ска по ла  си ре чь ни жае в ї лѣ ть  матѳ еи на в ї 

лѣ ть  по светомꙋ ѡаннꙋ постникꙋ ꙁа пре а е тъ :  70  ǀ125r

м҃: Ѡ же нахь :
Та ко жде ꙁа пре а ют се и же ны  егда не имꙋть мꙋжа  ае же имꙋть 

мꙋжа71   пре лю бо дѣ иства дь рь жи пра ви ло : си рѣ чь  мно жа и шаа лѣ та вь
сег да дьрьжи  //са ва монахь72  ꙋста вь глава ѳ ї://73  :ми ре но мь 
(!) ѡть же нь вьꙁдьрьжа ти се вь сь светы ве ли кїи по сть  ае ли па дет 
се сь же ною сво ею вь светыи по стъ  ǀ125v то ни на пасхꙋ да при че стит 
се  ꙁа не же вь сь по сть ѡбес частво ва : бѣ ль це мь бо ѡть же нь сво и хь ꙁа
конныхь сь блю да ти се ꙗко же ре че се на вь сь по сть : 

ма //ниже правило рпг: рпд: и сое://
Иже на женꙋ свою мꙋже ско вьꙁьне и сто ви се  си рѣ чь вь еже чреꙁь есте

ство еї лѣ ть  да не при чесǀ126rтит се  свеенни кь же да не бы ва е тъ  –
ниже om. Sof. 

68 Ста ри за вет, Тре ћа књи га Мој си је ва, гла ва 20, стих 11. 
69 НОВАКОВИЋ 1907: 175; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 539. 
70 Ни сам иден ти фи ко вао ово пра ви ло ме ђу са ста ви ма и од ред ба ма при пи-

са ним Јо ва ну По сни ку у Син таг ми Ма ти је Вла ста ра. 
71 Овај оде љак гре шком је из о ста вљен у КС. На ла зи се у СП, ПН и Н. Ре-

кон стру и сан је пре ма Н. 
72 Скра ће ни цу а  ⷯраз ре ша ва мо као крип то грам ά (μόνος) + χ = μοναχός, што 

је већ за па же но у не ким срп ским спо ме ни ци ма (В. Са вић).
73 Ни је ја сно на ко је де ло се упу ћу је. А. С. Па влов је по ми шљао да је реч о 

Уста ву св. Са ве Је ру са лим ског (ПА ВЛОВ 1897: 167; уп. ГОР ЧА КОВ 1874: 69–70). 
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мв
Та ко жде и же на оуправлꙗет се  ае по во ли еи бы сть : ае ли по 

нꙋждѣ  легчае и мнѣе  ꙗко же вѣ си бы ва е мое  та ко жде и на чюждꙋю 
мꙋже ско вьꙁьне и стовль се еї: лѣ тъ :  –

мг: 
Ро ти тель  си есть  клетво престꙋпни къ  ǀ126v лѣ ть ї  ҃ по ѯг мꙋ пра

вилꙋ ве ли ка го ва си лїа    –74 
Ро ти тель : Ро ди тель Sof.75  

мд: 
А иже по нꙋждѣ ѕ҃ лѣ ть  по пв мꙋ пра вилꙋ  то го жде  та ко жде и лже 

свѣ ди те ль :76 

ме: 
Свеенни кь ро ти выи се  ае и по нꙋждѣ  да иꙁвьрьжет се  по ке 

мꙋ пра вилꙋ  светы хь апо сто ло вь 77  ǀ127r

:мѕ:
Та тъ ае ис по вѣсть се са мо хотнѣ  еди но лѣ то да не при че стит се  и 

да пла ти ть татбꙋ  ае вьꙁмо жно  ае ли ѡбли чень бꙋде ть в҃: лѣ та  по 
ѯа мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа : 78 

мꙁ:
Та те мь прї и ма тель ꙗко та ть ꙁа пре а ет се  си ре чь еди но ǀ127v лѣ то 

да не при че стит се : –

ми: 
Раꙁбо и ни кь ꙗкѡ оубї и ца ꙁа пре а ет се  по ѕ҃ мꙋ пра вилꙋ света го гри

го рїа нисьска го  79 

74 Тре ба 64. пра ви ло (НОВАКОВИЋ 1907: 304; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 534). 
75 Иста гре шка и у пре пи су у БМС, РР I 17. 
76 НОВАКОВИЋ 1907: 304; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 541. 
77 НОВАКОВИЋ 1907: 245, 302; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 126 
78 НОВАКОВИЋ 1907: 351; ТРОИЦКИ 1956: 71; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 533. 
79 Пра ви ла св. Гри го ри ја Ни ског, пре пи са на у За ко но пра ви ло као 33. гла ва, 

под на сло вом: Све та го гри го риꙗ ну сь ска го. к ли то ию епи скоупꙋ ме ле ти нь ско моу. пра ви
ль .и҃., пра ви ло бр. 6 (НОВАКОВИЋ 1907: 372–373; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 584). 
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мѳ:
Гро бо ко па тель  си ре чь  иже рас ко па е ть гро бы  да оукра де тъ нечто 

ѡть тꙋдꙋ ї  ҃ лѣ ть да не при че стит се  по ѯв мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си
лїа : 80  ǀ128r

:н҃:
Свето та та ць  си есть  иже ꙋкра де ть что иꙁ црькве свеенное  ѡть 

света го жьртавни ка еї лѣ ть да не при че стит се  по светомꙋ гри го рїю 
нисьскомꙋ : 81 

на:
Дво брач ныи  еди но лѣ то да не при че стит се  по д҃ мꙋ пра вилꙋ  ве ли

ка го ва си лїа82 . Ини же гла го лю тъ , два лѣ та: 83 

нв:
Тро е брачныи  ае ǀ128v ꙋбо не има ть дѣ теи  лѣ та д҃ да не при честит 

се  ае же има ть дѣ ти лѣ ть е  ҃ егда есть ни же м҃ лѣ ть  чловѣкь  Ае же 
есть ви ше м҃ лѣ ть  и има ть дѣ ти  не про е но есть тро е бра чїе  по божестве
ны мь пра ви ломь матѳ еа г҃ сти хыи  д҃ гла вы  кни ги сьǀ129rе ди не нїа84   
и не ѡста ви да бꙋде тъ   

нд:
Ае кто сь ѡбрꙋчни цею сво ею смѣ сит се  пре жде вѣнча нїа  лѣ то а҃ 

да ꙁа пре тит се  оудрь жае се ѡть при че стїа  ꙗко же ѯ҃ де ве тое пра ви ло  
ве ли ка го ва си лїа  ѡ чатцѣ по вѣ ле ва е ть  свеенни кь же си це выи не ǀ129v 
бы ва е ть  ꙗко бра кь ꙋкра дыи :  –85 

не
Ае ли кто пре жде бра ка па дет се с ма те рїю ѡбрꙋчни цы сво ее  или 

сь инѣ мь ли це мь ро да ее  вьꙁбранꙗет се та ко выи бра кь  Ае ли по слѣ 
бра ка бы ва е тъ сь грѣ ше нїе  не распꙋа ют се  но ꙁа пре а ют се  ꙗко ǀ130r 

80 Тре ба 66. пра ви ло (НОВАКОВИЋ 1907: 505; ТРОИЦКИ 1956: 72; ЗАКОНОПРАВИЛО 
2005: 534).

81 Пра ви ло 8 (НОВАКОВИЋ 1907: 325; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 585). 
82 НОВАКОВИЋ 1907: 164; ТРОИЦКИ 1956: 68; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 503. 
83 Ре кон струк ци ја пре ма Ни ко но вом из да њу 1658. 
84 Син таг ма Ма ти је Вла ста ра, са став Г, гла ва 4, оде љак Ѡ свитцѣ сь ѥ дї нѥ нїа 

(НО ВА КО ВИЋ 1907: 166–167). Реч је о зна ме ни том ак ту па три јар ха Ни ко ле Ми сти ка 
(τόμος ἑνώσεως) из 920. го ди не, до не том по во дом че твр тог бра ка ца ра Ла ва VI. 

85 НОВАКОВИЋ 1907: 187–188; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 536. 
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и крь во смѣ ше нїе сьтвор шїи  по еї гла вѣ  г҃ сти хїа  вь матѳ еи ка но нь же 
си це вы мъ есть аї лѣ ть : 86 

нѳ:
Иже ма ла кїю сьтво ри  да сꙋхо ꙗсть  м҃ дни  по светомꙋ ѡаннꙋ 

постникꙋ  и да тво ри ть на вь са къ дьнь по кло но вь сто  Ае же не мо же
тъ сꙋхо ǀ130v ꙗсти  да ꙋдрь жит се ѡть при че стїа а ҃ лѣ то  и по кло но вь 
н҃ на вь са кь дьнь :  87 

ѯ҃:
Смѣ ша ю їи се дрꙋгь сь дрꙋго мь  ꙗко сꙋгꙋбꙋ дѣ ла ю е ма ла кїю  сꙋхо 

ꙗсти имꙋть  днїи п҃ или да не при че стет се два лѣ та  тво ре е покло но вь 
н҃ на вса кь дьнь: – ǀ131r

ѯ а
Ае ли кто ѡть при честни кь  пре жде свее нїа вь стра сть ма ла кїи 

па де ть  пьрвѣе подьле жи тъ ка нонꙋ ма ла кїи  та же рꙋко по ла га ет се  По 
рꙋко по ло же нїи же вь не вѣ дѣ нїи сїе тво ри вы  свеенства да есть праꙁда нь 
лѣ то а ҃ вь вѣ дѣ нїи же па ки то ǀ131v сь тво рь  да иꙁвьрьжет се : –

ѯв:
Мо на хь же не вѣ жа88  днїи ѯ ҃ ꙁа пре а ет се сꙋхоꙗде нї е мь  по ве ли комꙋ 

ва си лїю  Ае же свеенни кь есть свеен ни ча ски ми ꙁа пре а ет се :   
свеенни кь есть om. Sof. 

ѡ же на хъ .89 
ѯг:
И же ны ели цы валꙗют се сь мꙋжи  или са ми си ма ла кїю тво ре ть  

ꙁа пре е нїє ǀ132r ма ла кїи да прї имꙋтъ : ибо и тїи ма ла кію тво ре ть  ꙗко
же и мꙋжїе 

ѯд:
Ти мо ѳ еа але ѯ а нь дрї и ска го  пра ви ло  ꙁ҃ же на въ те че нїи сꙋаꙗ  си

ре чь ѡбычно своꙗ имꙋаꙗ  не при че а ет се вь пасхꙋ  донде же ѡчи стит 

86 Син таг ма Ма ти је Вла ста ра, са став Г, гла ва 15, оде љак Ѡ сь ра стлѣвши мь се 
сь сво ѥю ть ею (НО ВА КО ВИЋ 1907: 191). 

87 НОВАКОВИЋ 1907: 358; ТРО ИЦ КИ 1956: 66–67. Из вор и за на ред на два по-
гла вља. 

88 У ру ко пи су је на пи са но не вѣж . Мо гао би се оче ки ва ти об лик не вѣжда 
(не зна ли ца), али у Н сто ји не вѣ жа, без скра ћи ва ња. 

89 Тако у СП, ПН и Н. 
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се90  : ни же вь хо ди ть вь цьрько вь  до ꙁ҃ днїи : ǀ132v ни же смѣ ша ет се 
сь мꙋже мъ сво и мь си це ваꙗ  до нь де же ѡчи стит се  по светомꙋ ѡаннꙋ 
постникꙋ.91  Въ ино же вре ме дрꙋгь дрꙋга да не ли ша е ть  по апостолꙋ  та чїю 
вь вре ме при че стїа  и ан ти до ра вь не дѣлꙗхь  и вь на ро чи тые праꙁдни ки  
и сїе по сь гла сїю :  ǀ133r

въ те че нїи сꙋаꙗ om. Sof. 

ѯ е
Ро ждь аꙗ вь ве ликꙋю седмицꙋ  ꙗстъ ма сло  и ви но пї е ть  по ѡсмомꙋ 

пра вилꙋ света го ти мо ѳ еа : 92 

ѯ ѕ:
Мирстїи вь светыи ѡл та рь да не вь хо де ть  ни мꙋжїе  ни же ны  

по ѯѳ мꙋ пра вилꙋ  еже вь трꙋллѣ93   ино кинꙗ же вь хо ди ть и по ме та
етъ  ǀ133v по еї мꙋ пра вилꙋ  света го ни кѵ фо ра ца ре градска го94   Но ни 
же вь но си ти вь жьрьтьвни кь ино что  раꙁвѣ та чїю све еннаꙗ по д҃ мꙋ 
пра вилꙋ светыхь апостоль  ни же иꙁли шь ные прос фо ры  но вь нѣ вь 
хра мѣ по ла га ю ть се :  95 

пра вилꙋ2 om. Sof. 

ѯꙁ:
Ае ино кинꙗ96  ǀ134r на силꙋе ма бꙋде тъ  или дѣ ви ца ѡть го спо да ра 

сво е го  или инаꙗ же на ѡть ко го  и ꙗвит се пьрвое жи тїе ее чи сто м҃ днїи 
ꙁа пре а ет се  или еди но лѣ то  да не при че стит се  Ае ли ис пьрва жи ти їе 
ее бе ше сквьр но  еже97  блꙋдь тво ре ихь  ꙁа пре е нїе ǀ134v прї и ме тъ  по 

90 Пра ви ла Ти мо те ја Алек сан дриј ског, пре пи са на у За ко но пра ви ло као 34. 
гла ва, под на сло вом: Ти мо ѳ еꙗ ар хи ѥ пи скоу па алек сан дрь ска го. ѥди но го ѡть ста и пе
ти де се ть све ты и хь ѡть ць. иже вь ко стан ти ни гра дѣ на ма ке до ниꙗ сь брав ши хь се, пра-
ви ло бр. 7 (ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 586). 

91 ТРО ИЦ КИ 1956: 69. 
92 НОВАКОВИЋ 1907: 207; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 586.
93 НОВАКОВИЋ 1907: 128; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 459–460. ИСТО: 459–460. 
94 Са став Іже вь све ты и хь ни ку фо ра кон стантно ва гра да, ис по вѣд ни ка пра ви ла о 

црь ков ны хь ѥго сь чи нѥ ни и хь, и иже сь ни ми све ты и хь ѡте цьь, у до пун ском де лу Син-
таг ме Ма ти је Вла ста ра, пра ви ло бр. 15 (ТРО ИЦ КИ 1956: 76). 

95 НОВАКОВИЋ 1907: 337; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 118. 
96 У из да њу А. С. Па вло ва сто ји мо на хи нѧ, пре ма ње му са вре ме ним штам-

па ним треб ни ци ма с Но мо ка но ном, али у из да њи ма из 1658, 1680. и 1689, ко ја 
сам ко ри стио, сто ји ино ки нѧ. 

97 Реч ца „еже“ уокви ре на угла стим за гра да ма пре у зе та је до слов но из Н. 
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к҃ мꙋ пра вилꙋ света го ни кѵ фо ра царе градска го98   Ве ли кїи же ва си лїе  вь 
мѳ мь сво е мъ пра ви лѣ  на си ло ваннꙋю ра бы ню ѡть го спо ди на сво е го  беꙁ 
епи те мїи има ть  а иже во лею  ꙗко блꙋдни ца оуправлꙗет се : –99 

или дѣ ви ца : на силꙋе ма дѣ ви ца Sof. 

Иже вь халки до нѣ светы хъ ѡть цъ ǀ135r 
:ѯи:
Ае чїе ѡтро ча не ра де нїа ра ди ꙋмре тъ не крь енно г҃ лѣ та си це выи да 

не при честит се100   и на вса кь дьнь да тво ри ть по кло но вь двѣ стѣ  и да 
по стит се понедѣло кь101  средꙋ  и пе та кь  Ае ли текꙋть кь свеенникꙋ  
а свеенни къ не бре же тъ  грѣ хь естъ свеенникꙋ ǀ135v 

свеенникꙋ  а om. Sof. 

ѯ ѳ:
Же на спе аꙗ  и оу сьсцꙋ мла денца сво е го оубившаꙗ  лѣ ть ꙁ҃ да не 

при че стит се : 

о҃:
Пре не брегшаꙗ чре во но ше нїе свое  си ре чь ро ждь шее се на пꙋти дѣ ти е  

и сїе ꙋмре тъ  ꙗко оубї и ца ꙁа пре а ет се  по лг мꙋ пра вилꙋ ве ли ка гѡ ва
си лїа :  –102  ǀ136r

о а:
Ае ли ꙁа про сты ню и не доꙋмѣ нїе  или скꙋдо сти ра ди нꙋждныхь  или 

ꙗко пꙋсто есть мѣ сто  не ꙁа пре а е те (!)  по нв мꙋ пра вилꙋ  то го жде :  103 

ов:
Ае каꙗ же на снѣ сть бы лїе  или иное что сь тво ри ть  и ꙋбї е тъ ѡтро

ча вь чре вѣ сво е мъ  оубї и ца ǀ136v есть по в҃ мꙋ пра вилꙋ ве ли ка го ва си
лїа104   Та ко жде сьтворшаꙗ  и дав шаꙗ си це воє бы лїе  по светомꙋ ѡаннꙋ 
постникꙋ : 105 

98 ТРО ИЦ КИ 1956: 77. 
99 НОВАКОВИЋ 1907: 459–460; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 528. 
100 ТРО ИЦ КИ 1956: 71. 
101 Скра ће но пнⷣло кь као и у штам па ним ру ским ве ли ким треб ни ци ма с Но-

мо ка но ном 1680. и 1689. 
102 НОВАКОВИЋ 1907: 209–210; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 520–521. 
103 НОВАКОВИЋ 1907: 209–210; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 529–530. 
104 НОВАКОВИЋ 1907: 208–209; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 502. 
105 ТРО ИЦ КИ 1956: 70. 
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ог:
А иже вь агкѵ рѣ светыи сь бо рь  вь ка мъ сво е мь пра ви лѣ  блꙋдни

ца мь растливши мь и погꙋбль шимь мла денцы свое ї҃лѣ тї е мъ ǀ137r ꙁа
пре а е тъ  та ко жде и давшы мъ та ко ваꙗ рас тли телнаꙗ : 106 

од:
Тѣ мь же ꙁа пре е нї е мь подьле же тъ  по ѡаннꙋ постникꙋ  ае по

вьрьга ю ть дѣ ти свое вь распꙋтїи  или вь вра тѣ хь градьски хь  и ае 
не емле тъ его кто вь вьс пи та нїе  и при ле жа нїе свое : ǀ137v ꙁа не ели ко по 
на мѣ ре нїю сво емꙋ  оубі и цы сꙋтъ :   –107 

:ое:
Ае же на иꙁь вь рь же ть дѣ ти е свое не во лею  лѣ то еди но да не при че

стит се : 

о ѕ:
Иже на паꙗю тъ дѣ ти а своꙗ  гла голе мы ми анти си ко тї108   еди но 

лѣ то да не при че стет се  ае же бѣ ǀ138r не крь енное  ни е ди нь грѣ хь :  

оꙁ: ѡ мо на сѣ хъ
Мо нахь или мо на хинꙗ  ае прї идꙋть вь ѡб е нїе бра ка  си ре чь  

ае ѡже нет се  не сꙋдит се то бра кь  но блꙋдь : или на и па че ре и  пре
лю бо дѣ иство  се го ра ди до не ли же не распꙋстет се вь цьрьǀ138vко вь да не 
вь хо де ть  но да ѡтьлꙋчет се  по ѕ҃мꙋ пра вилꙋ  ве ли ка го ва си лїа109   ае 
ли слꙋчит се имь ꙋмре ти беꙁ по каꙗнїа  да не по гре ба ю ть ихь  ни же да 
тво ре ть имь по ми нь  ибо чꙋжди сꙋть хри стїꙗнь :  

о и:
А еже вь трꙋллѣ пра ви ло :мд си це выхь ǀ139r по распꙋе нїи ꙁ҃ лѣ ть 

ꙁа пре а е ть  ае ѡть сво е го ꙗвѣ про иꙁь во ле нїа на по каꙗнїе прї идꙋть110   
ае же не по винꙋт се  но пребꙋдꙋть вь не чи сто тѣ  па че же пре ко сло ви ти 
начнꙋть  пре лю бо дѣꙗнїа пра ви ло мь да ꙁа пре тет се  По добнѣ и блꙋдь 
сьǀ139vтворша мо на ха то ежде пра ви ло ꙋпра вьлꙗе тъ  а не ꙗко же пре лю бо
дѣꙗ  и сїе мню пра ви ло дьрьжа ти кро мѣ ве ли ка го ѡбраꙁа :  

106 НОВАКОВИЋ 1907: 208; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 203–204. 
107 ТРО ИЦ КИ 1956: 71; уп. НОВАКОВИЋ 1907: 210. 
108 Уп. ПА ВЛОВ 1897: 196–199. 
109 НОВАКОВИЋ 1907: 411–412; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 504. 
110 НОВАКОВИЋ 1907: 413; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 446. 
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:пѕ:
Ае свеенни кь или мо на хъ  не чте тъ ча са а҃ г ҃ ѕ҃ ѳ҃ нѣ стъ ꙗсти 

до сто и нь  и ае не пра виǀ140rть вь се го пра ви ла сво е го  ꙗко мрьтва вь
мѣнꙗе ть се го богь  и да ꙁа пре тит се ꙗко же по до ба е тъ : 

г҃ om. Sof. 

пꙁ:
Ае нек нижьныи есть мо на хъ  да тво ри ть на вь са кїи чась  по

кло но вь н҃ гла голе: господи по милꙋи  на вь сакь чась м҃ Ае ли не 
мо же тъ тво ри ти по клоǀ140vно вь  да гла голе ть пе ть сь ть молитвь  на 
чась  гла голе  сь вь ни ма нї е мь : господи исꙋсе хри сте  бого ро ди цею 
по милꙋи ме грѣшна го :  –

м҃ om. Sof. 

Па ки то го жде ва си лїа ве ли ка го  дрꙋгое ꙁа вѣ а нїе : 
Да тво ри ть беꙁькнижьныи мо нахь  ꙁа полꙋноницꙋ  вьрви

ць де се тъ : ꙁа оуǀ141rтрь ню  вьрви ць два де се ть : ꙁа ча сы  вь рь ви ць 
де се ть  ꙁа де ве тыи чась  и ве черню  де се ть  ꙁа па ве черьню  де се ть  
вьрви ца же да има ть оуꙁлы  сто и три : на вь са ко мь же оуꙁлѣ да чте тъ 
предьна пи саннꙋю молитвꙋ. Ка но нь же имь естъ: сꙋи мъ оубо ма ла го 
ǀ141v ѡбраꙁа  по кло но въ три ста  схимни ко мь же  по кло но въ  ше сть 
сь тъ :  –

ча
Мо на хь схимни кь сьблꙋди вь  ꙗко пре лю бо дѣи ꙁа пре а ет се :еї лѣ тъ  

ма ла го же ѡбраꙁа сыи  ꙗко блꙋдни кь  си ре чь ꙁ҃ лѣ ть : 

:чв:
Мо на хь ае ǀ142r сѣ ди ть на пирꙋ сь мирьски ми  сьблꙋдиль естъ : –

:чг:
Мо нахь ае сѣ ди ть вь домꙋ сво е мъ  ꙗко ми ре ни на вь мѣнꙗе ть се го 

богь   –

:чд:
Мо нахь ае ѡста ви ть ло же свое  и ꙋсне ть ꙋ дрꙋга сво е го беꙁь благо

словные ви ны  има ть ꙁа пре е нїе  по кло но вь  ф҃  ǀ142v

:че:
Мо на хь ае ꙋпи ет се  сьблꙋди ль есть : и ае иꙁблю е ть ѡть мно го 

пи тїа  та ко жде сьблꙋди : 
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:чѕ:
Мо нахь ае что ꙋкра де ть иꙁ мо на сти ра  или та и но ꙗсть  та ко жде 

сьблꙋди ль есть : –  
:чꙁ:
Мо нахь ае сль же ть  волны мъ хо тѣǀ143rнї е мь  има ть ꙁа пре е нїе 

сто по кло но вь ве ли кихь  ае ли да спа се ть дꙋшꙋ грѣ ха не има ть :  –
:чи:
Мо нахь ае ѡти де ть на бра кь  има ть ка но нь  днїи :л҃: 
:чѳ:
Мо нахь ае по смѣ ет се  па че ꙋсклабле нїа  има ть по кло но вь  пе ть

де се ть :  ǀ143v 
:р ҃:
Мо на хь ае иде ть сь же ною пь при е еди но  да ѡтьлꙋчит се днїи 

се да мь :  
:ра:
Мо нахь ае лобже ть женꙋ  или ѡтро ча  има ть ꙁа пре е нїе  днїи 

м҃ да не при че стит се  ибо ни на светое вьс крьсенїе господне до сто и ть 
инокꙋ ло быꙁа ти ни же свою ма те ръ : – ǀ144r 

:рв:
Преꙁви те рь ино кь врачꙋеи  или жилꙋ сѣ кїи  да есть праꙁдьна нь 

свеенно дѣ иства дьнїи :ꙁ҃: 
:рг: //правило ѯꙁ//
Мо нахь свеенни кь ае иꙁьвьрже нь есть  тра пеꙁꙋ та чїю да 

благослови ть :–
тра пеꙁꙋ : тра пе Sof. 
рд
Мо нахь про стыи бї еи ко го  да сь тво ри ть по кло но вь т҃: 
р е //па ве черїе ://
Ино кь по слѣ по ве че рїа  ꙗдеи и пи еи  ǀ144v да по стит се единꙋ седмицꙋ  

сꙋхоꙗде нї е мь  и по кло но вь на вь са кь дьнь с ҃: 
:рѕ: //поꙗсь//111 
Мо нахь ае рас поꙗшет се на ло жи сво е мь  да сь тво ри ть по кло но вь 

пе ть де се тъ : 

111 Та ко у СП, ПН и Н. 
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реї: Ва си лїа ве ли ка го 
Ае хо е ть кто ѡста ви ти ѡби те ль вь ню же ꙁва нь бы сть  ǀ145r 

ѡтьца  и бра тїю  кро мѣ ере си : но 112  ꙁа ꙋко риꙁнꙋ или ꙗꙁвꙋ  или ꙗко 
ви дѣ ль есть на ча сь смꙋтившꙋю се ѡби те ль  или бде нїа ра ди  или ниꙁꙋле
га нїа  или неꙋмы ве нїа  или ꙗко мніи есть всѣ хь  или ꙗко же ла е ть ми ра  
и ꙗже вь ми рѣ  или ꙗко пре ѡ гор чи его ǀ145v ѡтьць его игꙋме нь  или 
бра ть его  и се го ра ди хо е ть иꙁы ти  го ре емꙋ  комꙋ его оупо доблю : тьк мо 
ꙋдѣ пре да те лю  раꙁьлꙋчившемꙋ се  ѡть хри ста  и оучени ко вь егѡ : 

рвї 113  Нки фо ра цари градска го пра ви ло ꙁ ї114 
Три гла виꙁны иꙁго не ть ино ко вь иꙁ моǀ146rна сти ра ихь  прь вое  ае 

ере ти кь есть игꙋме нь  Вто рое  ае есть пꙋть же на мъ  тре тїе ае ꙋчет се 
мирстїи дѣ ти :  

:ркг: апо сто ла Па вла
Ае кто има ть враждꙋ на ко го  вь хра мь да не вь хо ди ть  ни же при

но сы его  донде же при ми рит се : ибо ǀ146v молитва его вь клѣтвꙋ  и 
грѣ хь вь мѣнꙗет се  да тво рит же на вса кь дьнь по кло но вь пе ть де се ть :  

:ркд:
Ае кто вь вре ме при че стїа пе ча ль имѣе на бра та сво е го  не да сть емꙋ 

ми ра  да бꙋде ть ѡтьлꙋче нь  Ае ли свеенни кь сь вра ждою ли тꙋрь
гиǀ147rса е ть  да бꙋде ть праꙁдьна нь ѯ ҃ днїи  

рке  //ниже  правило т҃и҃: матьѳеꙗ е҃ ꙁачело в ї://115 
Оуко ра еи и про клинꙗеи ис крьнꙗго  да ѡтьлꙋчит се три дни сꙋхоꙗдыи 

с во дою  Пи са но бо есть  гла го леи братꙋ сво емꙋ ра ка  или оуро де  по ви на нь 
естъ ге еннѣ ѡг неннѣи :  

по ви на нь естъ : по ви Sof. 

ркѕ  //више правило рка//
Ае же кто ꙋко риǀ147vть свеенни ка  да ꙁа пре тит се лѣ то еди но  

Ае да сть емꙋ ꙁаꙋе нїе  или сь дре во мь  да ꙁа пре тит се три лѣ та : ае и 
свеенни кь про сти ть емꙋ : сь грѣ е нїа :  

112 Оде љак вь ню же ꙁва нь бы сть  ѡтьца  и бра тїю  кро мѣ ере си : но ста вљен 
је у Н у обле за гра де, а срп ски пре пи си вач за др жао је са мо за тво ре ну за гра ду. 

113 На по гре шном ме сту пре ма ре до сле ду и ну ме ра ци ји. 
114 ТРО ИЦ КИ 1956: 76. 
115 Упу ћу је се на Је ван ђе ље по Ма те ју, 5. гла ва, али је већ у К1 на ве де но гре-

шком за че ло 12 уме сто 22. У К2 упу ћу је се са мо на 5. гла ву Ма те је вог је ван ђе ља. 
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р кꙁ :
Ае кто има ть ꙁлобꙋ сь нѣ ки мь  и пре ста вит се еди на че сть  да ꙁа

пре тит се ǀ148r дрꙋгаа  ѡ ꙋмьршѣ мь лѣ то еди но  и ка но нь ѡтьхо де на 
гро бь сконча вь ша го се дніи м҃ гла голе вь се бѣ: про сти ме бра те  и богь 
да те про сти ть  Пи са но бо есть: –116 

ѡ ꙋмьршѣ мь лѣ то om. Sof. 

рки :
Ае кто до са ди тъ ѡтьцꙋ  или мате ри сво еи  сьмртїю да ꙋмре ть  

Ае ли по ка ет се ѡ томь еже сь дѣ ла  да ꙁа преǀ148vтит се ꙗко же по до
ба е ть  ае и до садꙋ при е мыи ро ди тель про сти ть емꙋ  Ае ли двиг не ть 
дре во  и ꙋда ри ть ихь  да ѡтьсе че на бꙋде ть рꙋка : ае ли по ка ет се  ꙗко же 
вьꙁмнит се ар хи е рею  да емꙋ да сть ка но нъ : 

:рмд:
Свеенни кь ае иꙁблю е тъ  вь тои ǀ149r дьнь вь нь же литꙋрги са ше 

ѡть мно го пи тїа : м҃ дніи да бꙋде тъ праꙁдна нь  по светомꙋ ѡаннꙋ пост
ни кꙋ117   ае ли беꙁь литꙋргїи иꙁблю е ть  ѡть мно го пи тїа  по ль си хь  
Ае ли хо ди ть вь кьрчемницꙋ  да ѡтьлꙋчит се  По добнѣ и мирь скїи 
м҃ днїи ꙁа пре а ет се  тво ре ǀ149v на вь са кь дьнь по кло новь сто  и ѱа
ломь н҃ По милꙋи ме боже : да чте ть  ае иꙁблю е тъ по при че е нїи :  

рѯ е:
Та ко жде и бра то тво ре нїꙗ  да не тво ри ши  ꙁа ко но престꙋпна бо сꙋть 

сїꙗ :  

:рѯ ѕ:
Ае ꙋми ра е тъ чло вѣ кь  ае и ꙗде да при че стит се  та чїю да ǀ150r 

ис по вѣст се  по ѳ ҃  мꙋ пра вилꙋ света го нки фо ра ца ре градска го : 118 

рѯ ꙁ:
Тѣ ло мьртвое не при емле тъ при че стїе  по пд мꙋ  пра вилꙋ  еже вь 

трꙋллѣ :  119 

:рѯ и:
Ае кто свѣ де сь грѣ ша ю а го  и мо гіи вьꙁбра ни ти грѣхꙋ  не вьꙁбра

ни  или ѡбли че нь бы вь ѡть еписко па  ǀ150v скры  то ли ко вре ме и тои 

116 Ово је по че так на ред ног чла на. Гре шка је пре у зе та из Н. 
117 ТРОИЦКИ 1956: 73. 
118 ТРО ИЦ КИ 1956: 76. 
119 ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 465. 
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ꙁа пре е нь бꙋде ть  ели ко и грѣ хь сь тво ри выи  по о҃ мꙋ пра вилꙋ ве ли ка гѡ 
ва си лїа :   120 

:со г: (!)
Мъртвыхь по гре ба ти вьнꙋтрь црькви ѡсвееннои не по до ба е ть : 

вьꙁбра ни бо се по ѳ҃ мꙋ пра вилꙋ свееннѣ и ша го еписко па кітрскаǀ151r-
гѡ : 121 

:со г: : rec te ро г  

ро д:
Не до сто и ть пѣ ти ве ле гла сно  и естество на вьпль понꙋжда ти  но ти хо  

и сь ꙋми ле нї е мъ  по ое:мꙋ пра вилꙋ  еже вь трꙋллѣ :  122 

:ро ѳ:
Пре лю бо дѣи  или ꙗвленныи блꙋдни кь  не при е млет се вь црько вь  

ае не ѡста ви ть грѣ ха : ни же при но сы ǀ151v его  по лѳ мꙋ пра вилꙋ  ве-
ли ка го ва си лїа : –123 

:рп:
И бра кь ꙁа ко но престꙋпныи  иже ѡть са родства не при е млет се вь 

црько вь  ае не раꙁьлꙋчит се  по раꙁлꙋче нїи же ꙗко крь во мѣ ше нїе сь тво рь 
ꙁа пре а ет се  си ре чь еї: лѣ ть да не при че стит се  по од мꙋ праǀ152rвилꙋ  
ве ли ка го ва си лїа :   –124 

:рпа :
И четве ро же на цъ не при емлет се вь црько вь  ае не раꙁлꙋчит се 

че тве ро женства по раꙁлꙋче нїи же  да не при че стит се и҃ лѣ тъ : 

:рпв :
Дво же на ць не бы ва е ть по пь  по в ї мꙋ пра вилꙋ ве ли ка го ва си лїа :  125  

ǀ152v

Сь бра нїе ѡть раꙁличны хь пра ви ль  ѡ еже каꙗ сь грѣ ше нїа вьꙁбранꙗю ть 
бы ти свеенникꙋ  и ва ни маи семꙋ сь ѡпа се нї емь 

120 Тре ба 71. пра ви ло (НОВАКОВИЋ 1907: 472; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 537). 
121 Са став ѡть ѡтвѣ ть ѡан на све ен нѣ и ша го епи ско па ку трош ска го. кь све ен

нѣ и ше моу епи ско поу драч ско моу ка ва си лѣ, у до пун ском де лу Син таг ме Ма ти је Вла-
ста ра, пра ви ло бр. 9 (ТРО ИЦ КИ 1956: 83).

122 НОВАКОВИЋ 1907: 312–313; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 462.
123 НОВАКОВИЋ 1907: 396; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 524. 
124 Тре ба 68. пра ви ло (НОВАКОВИЋ 1907: 175; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 535).
125 НОВАКОВИЋ 1907: 162; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 509. 
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:рпг : //ниже правило :сни ://
Ае растлѣнно есть ѡтро ча ѡть ко го или са мь сыи ѡтро кь растли ино го 

ѡтро ка  или блꙋдь сь тво ри сь же ною  или с мꙋже мь  или сь скоǀ153rто мь  
или сь пти цею  или сь же ною сво ею чреꙁь есте ства  или же на его не ве ше (!) 
дѣ ва  или ѡбрꙋче нь бы вь сь иною  или же на егѡ сь ины мь  или дво же на ць 
есть  или пре жде венча нїа расьтли ѡбрꙋчницꙋ свою  или пре лю бо дѣ иство
ва же на его  или сь тво ри //выше правило гї дї и ї ǀ153v ма :ѯѕ р пг  
р п ѳ маѳтеи  ѡ соста вь126   ѡанна постни ка// ꙋбї иство  или клет 
се  или конꙗ ꙋкра де  или во ла  или ѡть свеенныхь жьртавни ка  
или сасꙋдь црьковныхь и ѡде жди ꙋкра де что  и есть свето та та цъ  или 
раꙁьбоини че ство ва  или бы сть ꙁвѣꙁдо сло вь  или вьлхвь  или ча ро деи  
или воськь лиꙗше  и ѡло во  или ǀ154r пре веꙁо ва ше ꙁвѣ ра  или вьл ки  
или же номꙋжїе  или ѡтьвьрьже се ког да хри ста  или ино нѣч то сьтво ри 
ѡть ѡтьре ченныхь  да не смѣ е ши свѣ ди телство ва ти емꙋ бы ти попꙋ  
ибо сьжже нь бꙋде ши и ты и ѡнь  и вь ни маи си мь  ели ко по си лѣ сво еи  
да не наǀ154vслѣ ди ши вѣч на го ѡгнꙗ  и бꙋде ши ꙗко ꙋда : ꙁа не же пре да е ши 
свеенство не до сто и ны мь :  – –

р пд 
Ае свеенни кь бꙋде ть  и па де ть вь еди но ѡть си хь  да иꙁврь

жет се  по на мꙋ пра вилꙋ ве ли ка го ва си лїа  при че а ет се же ег да хо е ть : 
 127  ǀ155r 

рпе 
Ае ли пре жде рꙋко по ло же нїа сь грѣ ши тѣ ле сны мь грѣ хо мь  и по слѣ жде 

ѡбли че нь бы вь  или ис по вѣ сть то  да иꙁвьржет се по ѳ҃ мꙋ пра вилꙋ  иже 
вь не ѡ ке са рїи сь бо ра128  : ино бо вра чевство си це віи не имꙋтъ  по ве ли комꙋ 
ва си лїю  ае подьвигнꙋт се ꙗко и ǀ155v мьртвыхь вьс крьси ти : –

по ве ли комꙋ ва си лїю : по ве ли комꙋ пра вилꙋ ве ли ка го ва си лиꙗ Sof. 

р пѕ :
Ае кто сыи ѡтро ча при е ть ѡть ино го ис ти ца нїе вь бе дра  да ꙁа пре

тит се пьрвѣе  по то мь да ѡсветит се  по светомꙋ ѡаннꙋ постникꙋ  
ꙁа не не бысть сь вьрьшенное па де нїе  и не вь ни де пе до го гонь вь афе дро
нь  ае ли вь ни де  да не дьрꙁне ть ǀ156r свеенство прї е ти : не ꙁа не же 

126 За др жа на је ру ска скра ће ни ца из Н (уп. ТРО ИЦ КИ 1956: 55). 
127 НОВАКОВИЋ 1907: 246; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 529. 
128 НОВАКОВИЋ 1907: 464; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 211. 
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сь грѣ ши не сь вьрше нь сыи вьꙁра сто мь  нь ꙗко сьсꙋдь про се де се  и бы сть 
не клю чи мъ вь свеенство : –  129  

р пѕ : om. Sof. 

р пꙁ :
Та ко жде и ѡнь вь ино ли це ис ти ца нїе тво ре  ае вь ни де пе до го го нь 

его вь  ае и не сь вьрьше нь бы сть  вьꙁбранꙗǀ156vет се свеенства : 

Ѡ вьꙁра стѣ на чи на ю ыхь ис по вѣ да ти се ѳеѡдо рь валса мо нь Па трї ар
хь ан ті ѡ хі и скїи  вь вь про сѣ ми кь па трархꙋ маркꙋ але ѯ аньдрі и скомꙋ :

вь про сѣ : rec te ѡть вѣ тѣ 

:тпꙁ : (!)130 
Дьлжни сꙋть мꙋжа скїи по ль  и женскїи  по ше сти лѣ техь ис по вѣ да

нї е мь ис правлꙗти се и ѡсвеа ти  вь ǀ157r матѳ еи  соста вь ѡ  пра ви ло 
д҃ епископа  китрь ска го :   – 131 

:тпꙁ: rec te рча  ǀǀ ѡ om. Sof. 

р чв : 
Ае чїꙗ же на пре лю бо дѣ иствꙋе ть  сеи вь свеенство прї и ти не мо же

тъ  по рꙋко по ло же нїи же пре лю бо дѣ иство вавшꙋю  или да ѡтьпꙋсти ть  
или да ѡста ви ть свеенство  по г ї мꙋ праǀ157vвилꙋ иже вь не ѡ ке са рїи 
сь бо ра :  132 

рчг:
Хо те а го свее ньство прї е ти  дьл жа нь еси ис теꙁа ти  и женꙋ его сь 

ѡпа се нї емь : 

р чд : Ѡ вьꙁра стѣ рꙋко по ла га е мыхь
По ве лѣ ва е ть дї пра ви ло иже вь трꙋллѣ  ꙗко иже бы ва е тъ свеенни кь 

пре жде л҃ ти лѣ тъ  ǀ158r дїꙗко нь  пре жде ке лѣ ть  подьдї а ко нь  пре жде 
к҃ лѣ ть  иꙁьвьрьже ни да бꙋдꙋть  ае и велми до сто славнїи сꙋть133   

129 ТРОИЦКИ 1956: 69–70.
130 Тре ба ло би да бу де бр. 191 (ПА ВЛОВ 1897: 337). Пре пи си вач је гре шком 

број ли ста у 5. књи зи Ар ме но пу ла, за бе ле жен као упу та на мар ги ни, на вео као 
број пра ви ла. За раз ли ку од дру гих слу ча је ва, ов де пре пи си вач ни је пре у зео 
до слов но мар ги нал ну упу ту из Н, ко ја у це ло сти гла си: лѣто е  в ар ме но поль 
книга е ҃ листь тпꙁ ни конь слово д҃ . 

131 ТРО ИЦ КИ 1956: 80. 
132 Тре ба 8. пра ви ло (НОВАКОВИЋ 1907: 395; ЗА КО НО ПРА ВИ ЛО 2005: 211). 
133 Ова ма те ри ја об ра ђе на је у 14. и 15. пра ви лу Трул ског са бо ра (НОВАКОВИЋ 

1907: 219; ЗАКОНОПРАВИЛО 2005: 427). 
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тѣмже вь ни маи дꙋховни че  да не свѣ де телствꙋе ши емꙋ  ае не бꙋде ть 
сь вьрьше нь вь лѣ тѣ хь  да не по ставлꙗет же се неꙋчи те ле нь  по пра вилꙋ 
ниǀ158vмꙋ светы хь апосто ль : 134 

Ѡ єже  ки иꙁвер га ет сѧ и ѡтьлꙋча ит сѧ135 
По до ба е ть вѣ да ти и сїе  ꙗко ае падꙋт се вь не кїе ѡтьре ченные 

страсти свеенни ци  иꙁвьрьга ют се тькмо  нь не ѡтьлꙋча ют се ѡть 
при че стїа : ибо до влѣ е ть имь ѡсꙋжде нїе иꙁьвьрьже нїꙗ  по ке мꙋ пра вилꙋ 
светы хь апосто лъ136  : 137 

До ꙁде ко на цъ пра вилꙋ: 
апосто лъ2 om. Sof. 
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Đorđe P. Bubalo

THE DIGEST OF THE PENITENTIAL NOMOKANON IN THE 
KOVILJ AND SOFIA MANUSCRIPT COPIES OF THE CODE 

OF EMPEROR DUŠAN AND ITS RUSSIAN PROTOTYPE

PROLEGOMENA TO RECONSTRUCTING THE HISTORY OF THE TEXT 
OF THE LATER VERSION OF THE PENITENTIAL NOMOKANON

S u m m a r y

The peculiar feature of the manuscript copies of the later version of the Code 
of Emperor Dušan – the Kovilj and Sofia manuscripts, made in Belgrade in 1726 
and 1728 by Stefan Stojković, episcopal exarch of the Metropolitan of Belgrade 
and Sremski Karlovci (Karlowitz), is that the text of the Code of Emperor Dušan is 
followed by a digested version of the Penitential Nomokanon. Apart from several 
shorter penitential compositions, there are two basic variants of the Penitential 
Nomokanon in the Serbian manuscript heritage, both translated from Greek: 
the earlier, Coetelerius Nomokanon or Pseudo Zonaras, and the later, Pavlov’s 
Nomokanon or Nomokanon in 228 Chapters – which are catalogues of Chris‑
tian sins and the corresponding ecclesiastical punishments, intended to serve as 
confession manuals for priests. A comparison between the Kovilj‑Sofia digest 
and the Serbian manuscript copy of the Penitential Nomokanon indicates that 
its distant prototype was Pavlov’s Penitential Nomokanon, translated from Greek 
into Serbian in the late 15th or the early 16th century. This nomokanon consists 
of two sections or two nomokanons, whereas the Kovilj and Sofia copies contain 
a digest (94 out of 228/230 chapters) of the first section.

Through printed editions and manuscript copies, the later two‑section Peni‑
tential Nomokanon of the Serbian recension came to serve as the prototype for 
the Russian recension used in the Russian Church since the first quarter of the 
17th century. The first Russian edition was published in Kiev in 1620 and was 
followed by the editions of 1624 and 1629. Since 1639, it was printed in Moscow 
as an annex to the Great Euchologion. Each new edition is marked by editorial 
interventions, such as additions, omissions, changes in the content and style of 
individual chapters. As part of the great liturgical reform under the Russian patriarch 
Nikon I, the later Penitential Nomokanon underwent significant changes. Nikon’s 
edition was published in Moscow in 1658, as an annex to the Great Euchologion. 
What makes it different from previous editions published in Kiev and Moscow 
is, among other things, the omission of the second part of the Nomokanon and 
the systematization of materials into 228 numbered chapters. This version was 
accepted as the official version in the Russian Church and was reproduced in 
print in the decades and centuries to follow. Manuscript copies derived from a 
Serbian prototype that is different from the prototype of the Kiev and Moscow 
editions was also in circulation in the Russian Church. Their peculiarity lies in 
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the fact that they were included in legal compendia, after the Syntagma of Mat‑
thew Blastares and Pseudo Zonaras. The prototype of Russian manuscript copies 
belongs to the line of Serbian copies, a typical example of which is a manuscript 
held by the Matica Srpska Library (RR I 17 dating from 1615/1625).

A comparison of the Kovilj‑Sofia digest with the Serbian manuscript cop‑
ies, the Kiev and Moscow editions preceding Nikon’s version, and the editions of 
Nikon’s version has unequivocally revealed that the prototype of the Kovilj‑Sofia 
digest of the later Penitential Nomokanon was one of the editions of Nikon’s version 
included in the Great Euchologion. Textual overlaps between selected chapters in 
the Kovilj‑Sofia excerpt and their counterparts in Nikon’s version are reflected in 
all indicators: the content and the order of chapters, their numbering, marginal 
instructions and cross‑references, subtitles, the use of cinnabar, punctuation used 
to indicate syntactic entities. The Kovilj‑Sofia digest, relying on a direct model 
of Russian origin, is a distant offspring of the first part of the later Serbian Peni‑
tential Nomokanon. In other words, the Greek archetype was first translated into 
Serbian Church Slavonic, then Russified, and then again Serbianized in terms of 
the selection of chapters.

In Nikon’s version, the first part of the later Penitential Nomokanon was 
included as a supplement to the Great Euchologion. This means that either Stefan 
Stojković, the scribe who wrote the Kovilj and Sofia manuscripts, or the scribe 
who had copied the prototype used by Stojković must have come into possession 
of the Moscow edition of the Great Euchologion. Following a major devastation 
of Serbian libraries at the turn of the 17th and 18th centuries and the attacks on the 
Orthodox Church, Serbs in the Habsburg Empire pleaded the Russian emperor 
and church to provide ecclesiastical and school books and teachers in order to help 
them preserve their religion, national identity and language. In the early decades 
of the 18th century, Russian books became increasingly available to Serbian read‑
ers owing to the activities of the Metropolitans of Belgrade and Sremski Karlovci 
and charity collection missions of Serbian monks in Russia, or through purchase 
from Russian merchants. According to the statistical data derived from reports 
on the canonical visitations to the dioceses in the territory of the Metropolitanate 
of Belgrade and Sremski Karlovci, by the beginning of the 1730s, most churches 
and priests had copies of the Moscow edition of the Great Euchologion. Even the 
earliest inventories of the library of the Metropolitanate of Belgrade and Sremski 
Karlovci, dating from the mid‑1720s show that the Moscow edition of the Great 
Euchologion was part of the library holdings. Accordingly, Stefan Stojković or 
the author of the prototype used by him had ample opportunities to come across 
the model for the digest of the later Penitential Nomokanon in the territory of 
the Metropolitanate of Belgrade and Sremski Karlovci. 

At the end, the study presents the text of the digest of the later Penitential 
Nomokanon according to the Kovilj manuscript. It also includes alternative vari‑
ants from the Sofia manuscript.
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