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Увод
Старобългарският език е най-старият писмено засвидетелстван славянски език. Това
означава, че неговото значение далеч надхвърля ролята му на основа при проследяването на
историята на българския и се отнася до всички славянски езици. Не съществува задълбочена
славистика по света без по някакъв начин тя да не се обръща към писмените корени на
славянските езици, а това означава и към старобългарския език. Нещо повече, неговото
значение
Тази книга се състои от три части. Първата съдържа текстове, във втората е речникът, а
третата се заема от справочник.

За текстовете
Текстовете в Читанката са разположени тематично. Поради тази причина те не се разделят на
съхранени в старобългарския период и възникнали по-късно, а следват подредба, повлияна от
практиката при тяхната употреба, четене и произнасяне.
При глаголическите ръкописи много често освен транслитерация на кирилица бе приложено
и разчитане на глаголица. Това се прави, за да може читателят да свикне едновременно с
двете старобългарски азбуки и по-лесно да се научи на глаголица.
Всеки дял е снабден с указания откъде е взет текста, а в редица случаи следват данни за него
или за изданието. В небиблейските текстове присъстват посочки към цитати или близки
места с Новия и Стария Завет.
Всички поместени тук от по-късни преписи текстове възхождат към старобългарската епоха,
т.е. са възникнали между IX и XI век. Доказателства за това се откриват в направените
текстологични, езикови или литературоведски проучвания, данни за които може да се открие
в библиографията, поместена в Част 3. Справочник.
Възстановените в старобългарски облик по-късни преписи почиват на единни правописни
норми. Сред тях трябва да се отбележи дуеровия правопис, употребата на три букви за
носови гласни (ѫ, ѭ и ѧ), липса на е, въвеждане на ꙗ след гласни, но предпочитане на а в
начална позиция, където то се среща в старобългарската епоха.

За речника
Речникът се състои от всички форми, срещани в текстовете, а също така и думи, за които се
смята, че са били характерни за произведенията, възникнали в старобългарския период.
Начинът на разполагане на информацията е традиционен за по-новите речници на
старобългарския език. Значението на думите е поднесено съвсем кратко, като с това се е
целяло при упражненията да се помисли повече върху контекста.
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За справочника
В третата част на тази читанка са поместени полезни сведения за старобългарските азбуки,
ранните фонологични промени, справочници върху словообразуването, парадигми на
изменяемите форми в старобългарския език. Направен е обзор на старобългарските
паметници, на старобългарските автори и техните произведения. Предложен е и тематичен
библиографски обзор на някои от по-важните теми, който да служи за увод в изучаването на
езика, литературата и културата през средновековната славянска епоха. Справочникът
завършва с обширен библиографски дял, в който са поместени цитираната литература от
всички части, както и заглавия от енциклопедични справочници, които да служат за
първоначално навлизане в разработката на различни теми.

Благодарности
Тази Читанка не би могла да се осъществи без работата на моите студенти през годините. На
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Мих. – Книга на пророк Михей
Наум – Книга на пророк Наум
Ав. – Книга на пророк Авакум
Соф. – Книга на пророк Софоний
Аг. – Книга на пророк Агей
Зах. – Книга на пророк Захарий
Мал. – Книга на пророк Малахия
1 Мак. – Първа книга Макавейска
2 Мак. – Втора книга Макавейска
3 Мак. – Трета книга Макавейска
3 Ездр. – Трета книга на Ездра

Нов Завет
Мат. – Евангелие от св. Матей
Марк. – Евангелие от св. Марко
Лук. – Евангелие от св. Лука
Иоан. – Евангелие от св. Йоан
Деян. – Деяния на светите апостоли
Иак. – Съборно послание на св. ап. Яков
1 Петр. – Първо съборно послание на св. ап. Петър
2 Петр. – Второ съборно послание на св. ап. Петър
4

1 Иоан. – Първо съборно послание на св. ап. Йоан Богослов
2 Иоан. – Второ съборно послание на св. ап. Йоан Богослов
3 Иоан. – Трето съборно послание на св. ап. Йоан Богослов
Иуд. – Съборно послание на св. ап. Юда
Рим. – Послание на св. ап. Павел до Римляни
1 Кор. – Първо послание на св. ап. Павел до Коринтяни
2 Кор. – Второ послание на св. ап. Павел до Коринтяни
Гал. – Послание на св. ап. Павел до Галатяни
Ефес. – Послание на св. ап. Павел до Ефесяни
Фил. – Послание на св. ап. Павел до Филипяни
Кол. – Послание на св. ап. Павел до Колосяни
1 Сол. – Първо послание на св. ап. Павел до Солуняни
2 Сол. – Второ послание на св. ап. Павел до Солуняни
1 Тим. – Първо послание на св. ап. Павел до Тимотей
2 Тим. – Второ послание на св. ап. Павел до Тимотей
Тит – Послание на св. ап. Павел до Тит
Филим. – Послание на св. ап. Павел до Филимон
Евр. – Послание на св. ап. Павел до Евреите
Откр. – Откровение на св. Йоан Богослов
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Част 1. Текстове
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8

Почитание кънижьное или как да четем средновековните
текстове
Поместените тук три текста възникват в най-ранния период на славянската писменост
(Ангелов 1979; Veder 1986; Милтенова 2003бк). Първият от тях е издаден по късни преписи
от XVI век (Архангельский 1890; Ангелов 1979). Засега от него не е открито гръцко
съответствие. Втората творба се приписва на Йоан Златоуст или на Ефрем Сирин и е част от
патеричната сбирка от разкази Apophtegmata Patrum (Guy 1984; Guy 1993; срв. PG 63: 940;
Assemani et. al. 1746: 101, 233). Най-древните му преписи в славянската традиция се срещат в
преписа на Пандектите на Антиох (ГИМ, Москва, Воскр. 30; Toth 1981; Popovski 1989a;
Popovski 1989b) от XI век и в Скалигеровия патерик от XIII век (Лайден, Унив. библиотека,
Scaliger 74; Nowak, Veder 1985; Veder 1986). Третият текст също няма открит засега гръцки
парaлeл. Открива се най-рано в Изборника от 1076 г. (РНБ, Санкт-Петербург, Эрм. 20; Котков
1965; Молдован 2009).
Издания: За първия – Архангельский 1890; Ангелов 1979; Veder 1986; За втория – Порфирьев
1858: 179-180; Пономарев 1896: 81-82; Tóth 1981; Veder 1986; Popovski 1989a. За третия –
Котков 1965; Ангелов 1979; Veder 1984, Veder 1986; Молдован 2009.
Литература: Востоков 1843; Розов 1976; Veder 1978; Ангелов 1979; Toth 1981; Veder 1986;
Popovski 1989b; Милтенова 2003бк; Молдован 2009.
Поместените тук варианти са по изданията на Veder 1986, Ангелов 1979, Тóth 1981, Popovski
1989a и Молдован 2009.

ГРИГОРИꙖ ПАПЪІ РИМЬСКААГО О ПОЧИТАНИИ КЪНИЖЬНѢМЬ СЛОВО
1. Добро естъ· братие· и полѣзьно вьсꙗкомоу вѣрьноу почитание кънижьное· 2. блажении бо· рече·
пъітаѭщеи съвѣдѣниꙗ его (Пс. 118:2)· 3. слъішѧще бо вьсегда слово бж҃ие· не заблѫдимъ отъ истинъі·
4. велика бо польꙃа намъ· въ мѧтежи мира сего бѫдѫще· почитание кънижьное· 5. а се же вельми естъ
зъло и погъібѣль дш҃и· еже не слъішѧще оучениꙗ безвѣстьно жити· 6. нъ да сѧ насладимъ оучениꙗ
бж҃ственааго· 7. дражьши бо естъ злата и камениꙗ мъногоцѣньнаго· правитель естъ и оутврьждение
дш҃и· 8. рече бо дв҃дъ пр҃окъ· въ срьдьци моемь съкръіхъ словеса твоꙗ· да не съгрѣшѫ тебѣ (Пс.
118:11)· 9. ꙗкоже оузда коню правитель естъ· тако и чл҃къ въстѧзаетъ сѧ отъ поустошьнъіихъ·
слъішѧи оучениꙗ ст҃аꙗ· 10. и ꙗкоже плѣненьнъіихъ оумъ въ своеи странѣ естъ· тако и имѣѧи страхъ
бж҃ии вьсегда мъіслитъ о небесьнъіихъ и желаетъ оучениꙗ слъішати· 11. слъіши же· како ти хоулитъ
пр҃ркъ непочитаѭщѧѧ· ни слоушаѭщѧѧ оучениꙗ· 12. проклѧти оукланѣѭщеи сѧ отъ заповѣдеи
твоихъ и зълѣ осѫдѧтъ сѧ (Пс. 118: 21)· 13. и самъ сѧ похвали· гл҃ѧ· възрадоуѭ сѧ о словесѣхъ твоѧ·
паче меда оустомъ моимъ (Пс. 118: 103)· 14. и законъ оустъ твоихъ паче тъісѫщь злата и съребра
(Пс. 118: 72)· 15. и въспѧтъ гл҃ѧ· възрадоуѭ сѧ о словесѣхъ твоихъ· ꙗко обрѣтъ коръість многѫ· 16.
коръість нарече словеса бж҃иꙗ (Пс. 118: 162)· 17. да и мъі слъішати ихъ мъіслено потъщимъ сѧ· 18.
вьсѣмь бо дѣломь добръіимь начѧло естъ пооучеие ст҃ъіихъ кънигъ (срв. Пс. 118: 160)· 19. и велика
естъ польꙃа слъішати пооучение ст҃го великааго василиꙗ и иоана златаоустааго и великааго григориꙗ и
9

кирила философа и инѣхъ мъногъіихъ ст҃ъіихъ· 20. да сѣмо бг҃ооугодьно поживъше· а онамо цр҃ствиꙗ
нб҃сьнаго съподобимъ сѧ· 21. бл҃годатиѭ и чл҃колюбиемь г҃а б҃а и сп҃са нашего ис҃а х҃а· 22. емоуже
подобаетъ вьсѣка слава и чьсть и поклонение съ безначѧльнъіимь оц҃мь и прѣст҃ъіимь и бл҃гъіимь дх҃омь·
и нъінѣ и присно и въ вѣкъі вꙗкомъ· аминъ ⁘ —

СЛОВО СВѦТААГО ИОАНА ЗЛАТООУСТААГО О ТОМЬ· КАКО ПОДОБАЕТЪ
ЧЬТЕНИИ ПОСЛОУШАТИ И ВЪНИМАТИ
1. Рече блаженъіи иоанъ златооустъіи· 2. сѣдѧщю ти на чьтении словесъ бж҃ии· прѣжде моли сѧ емоу да
оутврьзетъ ти очи срьдьчьнѣи· 3. да не тъкъмо чьтеши написанъіихъ· нъ да и твориши· 4. да не въ
грѣхъ себе ст҃ъіихъ житиꙗ и словеса чьтемъ· 5. егда же чьтеши· прилѣжьно вьсѣмь срьдьцемь чьти· и
съ мъногомь прилежаниемь прочитаи словеса· 6. и не тьщи сѧ листъі тъкъмо обращати· нъ аще же естъ
трѣбѣ не лѣни сѧ· нъ дъва кратъі прочитаи словеса· да разоумѣеши силѫ ихъ· 7. егда ли хощеши сѣсти
и чисти или послоушати иного чьтѫща· помоли сѧ б҃оу сице глаголѧ·
8. Ги ис҃е х҃е· отъврьзи ми оуши и очи срьдьчьнѣи оуслъішати слово твое и разоумѣти е и творити волѭ
твоѭ· г҃и· 9. ако прьшьльць есмь азъ на земли· не съкръіи отъ мене заповѣдии твоихъ· нъ отъкръіи очи
мои· да разоумѣѭ чюдеса отъ закона твоего (Пс. 118: 19, 18)· 10. съкажи ми безвѣстьнаꙗ и таинъі
прѣмѫдрости твоеѧ (Пс. 50: 8)· 11. На тѧ бо оупъваѭ· бж҃е мои· да тъі ми просвѣтиши оумъ и
съмъіслъ свѣтомь разоума твоего не тъкъмо чисти написанъіихъ· нъ и творити· 12. да не въ грѣхъ себѣ
ст҃ъіихъ житиꙗ и словеса прочитаѭ· нъ въ обновление и просвѣщение и въ ст҃ъінѭ и въ сп҃сение дш҃и моеи
и въ провождение жизни вѣчьнъіѧ·
13. Ꙗко тъі еси просвѣщение лежѧщиимъ въ тьмѣ (Рим. 2:19)· 14. и отъ тебе естъ вьсꙗко дание бл҃го и
вьсѣкъ даръ съврьшенъ (Иак. 1: 17)· 15. и тебѣ хвалѫ и славѫ въсъілаемъ съ безначѧльнъімь
отьцемь твоимь и съ ст҃ъімь дх҃омь· нъінѣ и присно и въ вѣкъі вꙗкомь· аминъ ⁘ —

СЛОВО НѢКОЕГО КАЛОУГЕРА О ЧЬТЕНИИ КЪНИГЪ
1. Добро естъ· братие· почитание кънижьное· паче вьсꙗкомоу христиꙗниноу· 2. блажени бо рече·
испъітаѭщеи съвѣдѣниꙗ его вьсѣмь срьдьцемь· възищѫтъ его (Пс. 118: 2)· 3. чьто бо рече·
испъітаѭщеи съвѣдѣниꙗ его· 4. егда чьтеши кънигъі· не тъщи сѧ бръзо ищисти до дроугъіѧ
главизнъі· нъ поразоумѣи· чьто гл҃ѭтъ кънигъі и словеса та· и три кратъі обращаи сѧ о единои
главизнѣ· 5. рече бо· въ срьдьци моемь съкръіхъ словеса твоꙗ· да не съгрѣшѫ тебѣ (Пс. 118:11)·
6. Не рече оустъі тъчиѭ изгл҃аахъ· нъ и въ срьдьци съкръіхъ да не съгрѣшѫ тебѣ· 7. и поразоумѣваѧ
оубо истиньнѣ писаниꙗ правимъ естъ ими (по Пс. 118: 160)· 8. рекѫ же· оузда коню правитель естъ и
въздрьжание· праведьникоу же кънигъі·
9. Не съставитъ бо сѧ корабль без гвоздии· ни правьдьникъ бес почитаниꙗ кънижьнааго· 10. и ꙗкоже
плѣньникомъ оумъ стоитъ оу родитель своихъ· тако и правьдьникоу почитание кънижьное· 11. красота
воиноу орѫжие и кораблю вѣтрила· тако и правьдьникоу почитание кънижьное· 12. отъкръіи бо рече· очи
10

мои да разоумѣѭ чюдеса отъ закона твоего (Пс. 118: 18)· 13. очи бо гл҃етъ разоумъ и съмъіслъ
срьдьчьнъіи· и прочее·
14. Не съкръіи отъ мене заповѣдии твоихъ (Пс. 118: 19)· 15. разоумѣи· ꙗко не отъ очию съкръіи· нъ
отъ разоума и срьдьца· 16. тѣмьже и похоули непооучѣѭщѧѧ сѧ· гл҃ѧ· 17. проклѧти оукланѣѭщеи сѧ
отъ заповѣдии твоихъ (Пс. 118: 21)· 18. тѣмьже и самъ похвали· гл҃ѧ·
19. Коль сладъка словеса твоꙗ паче тъісѧща злата и сьребра (Пс. 118: 103)· 21. и въспѧтъ гл҃ѧ·
Въздрадоуѭ сѧ азъ о словесьхъ твоихъ· ꙗко обрѣтаѭ коръість мъногѫ (по Пс. 118: 162)· 22. коръість
бо нарече словеса бж҃иꙗ· гл҃ѧ·
23. Ꙗко· обрѣтохъ· недостоинъ съі· такъ даръ· еже ми сѧ пооучѧти словесемь твоимъ дьнь и нощь (по
Пс. 118:147)·
24. То мъі· братие· поразоумѣимъ и послоушаимъ разоумьнъіима оушима· 25. еи· поразоумѣимъ силѫ и
пооучение ст҃ъіихъ кънигъ·
26. Послоушаи тъі житиꙗ ст҃ааго василиꙗ и ст҃ааго иоана злаооустааго и ст҃ааго кирила философа и
инѣхъ мъногъ ст҃ъіихъ· 27. како ти съпрьва повѣдаѭтъ· о нихъ рекѫще· 28. из млада прилежаахѫ
ст҃ъіихъ кънигъ· то же и на добраꙗ дѣла подвигнѫшѧ сѧ· 29. виждь· како ти начѧтъкъ добръіимъ
дѣломъ пооучение ст҃ъіихъ кънигъ· 30. да тѣми· братие· мъісльми подвигнѣмъ сѧ на пѫть житиꙗ ихъ
и на дѣла ихъ· 31. и поучаимъ сѧ въинѫ кънижьнъіимъ словесемъ· творѧще волѭ ихъ· ꙗкоже велѧтъ·
32. да вѣчьнѫѭ жизнь достоини бѫдѣмъ въ вѣкъі· аминъ ⁘ —
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Текстове от Новия Завет
Мат. 8:1-4. Очистване на прокажения
Сав. кн., 33r1-12. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
1

сълѣзъшю же е҅моу

хощѫ и҅стрѣбити тⱑ· и҅ абие҅ и҅с-

съ горъі· по немь и҅дѫ народи мно-

трѣби сѧ е҅моу проказа· 4 гл҃а е҅моу іс҃·

зи· 2 и се прокаженъ покланꙗше

блюди ни е҅диномоу же не рьци· нъ

сⱑ е҅моу гл҃ѧ г҃и· аще хощеши мо-

шъдъ покажи сѧ и҅е҅рео҅мъ и҅ при-

жеши мⱑ истрѣбити· 3 и҅ про-

неси даръ· ѧ҅же повелѣ моси въ съвѣ-

стьръ рѫкѫ· коснѫ сⱑ е҅мь іс҃ гл҃ⱑ·

дѣние҅·

Мат. 8:5-13. Излекуване на слугата на стотника
Сав. кн., 34v19-35v6. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
5

Въ о҅ноⷡ· пришъдъ іс҃ въ капернаоумъ·

моу створи се и҅ створитъ· 10 слъі-

припаде е҅моу· сътьникъ· молⱑ е҅го

шавъ же іс҃· диви сⱑ е҅моу и҅ рече и҅дѫ-

6

щимъ вь слѣдъ себе· амиⷩ гл҃ѫ вамъ ни

и҅ гл҃ⱑ· г҃и о҅трокъ ми лежитъ въ хра-

минѣ· о҅слабленъ жилами· лютѣ ꙗ-

въ зл҃и толикъі вѣръі о҅брѣтъ· 11 гл҃ѫ

ко мѫчⱑ сⱑ· 7 гл҃а е҅моу іс҃· аꙁъ при-

же вамъ· ꙗко мнози о҅тъ въстока и҅

шъдъ и҅цѣлѫ і· 8 отъвѣщавъ е҅моу съ-

запада· придѫтъ и҅ възлⱑгѫтъ съ

тьникъ рече· г҃и нѣсмь достоінъ да

аврамомь· и҅ їсакомъ и҅ и҅ꙗковомъ·

ми подъ кровъ вьнидеши· нъ толи-

вь цр҃ствиі нб҃снѣе҅мь· 12 сн҃ове же цр҃ь-

ко рьци слово и҅ и҅цѣлѣе҅тъ· слоуга мо-

ствиꙗ и҅жденѫтъ сⱑ· въ тъмѫ кро-

ї· 9 и҅бо азъ е҅смь подъ вл҃ками· и҅

мѣшънѭѭ҅· тоу е҅стъ плачъ и҅ скрь-

мъі подъ собоѭ воінъі· гл҃ѫ семоу· и҅-

жътъ зѫбомъ· 13 и҅ рече іс҃ съть-

ди и҅ їдетъ· и҅ дроугомꙋ при-

никови· и҅ди ꙗко вѣрова· да бѫде-

ди и҅ придетъ· и рабоу свое҅-

тъ ти· и҅ и҅сцѣлѣ слоуга е҅го въ тъ часъ·

Мат. 8:14-17. Излекуване на много хора
Сав. кн., 34r13-34v3. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
14

Въ о҅ноⷡ· пришъдъ іс҃ въ домъ петровъ· ви-

дѣ тъщѫ е҅моу лежⱑщѫ и҅ болⱑщѫ

о҅гньмь· 15 и҅ коснѫ сⱑ е҅і рѫцѣ· и҅ о҅стави
ѭ о҅гнь· и҅ въста и҅ слоужаше е҅моу·

12

16

поꙁдѣ же бъівъшю· принесошⱑ е҅-

да съкончае҅тъ сѧ реченое҅· исаіе҅-

моу бѣсънъі многъі· и҅ и҅згна дх҃ъі слово-

мь прⷦомъ· гл҃ѭщьмъ тъ болѣзни

мъ· и҅ всѣхъ болⱑщихъ и҅цѣли· 17 ꙗко

нашⱑ приѧ҅тъ· и҅ болѣзни понесе· (Ис. 53:4)

Мат. 9:18-26. За дъщерята на управника и за жената, докоснала
дрехата на Иисус
Сав. кн., 36v7-37r6. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.

Въ о҅ноⷡ· 18кънѧзъ е҅динъ припаде къ іс҃ви·

сⱑ дъщи· вѣра твоꙗ сп҃сетъ тⱑ· и сп҃е

и҅ поклони сⱑ е҅моу гл҃ⱑ· ꙗко дъщи

сⱑ жена о҅тъ того часа· 23 и҅ пришъдъ

моꙗ нъінѣ оумрѣтъ· нъ пришъдъ

іс҃ въ храминѫ кънⱑжѫ· и҅ видѣ

възложи на нѫ рѫкѫ си· и҅ о҅живетъ·

съпⱑщѫ· и҅ народа млъвⱑща· и҅ гл҃а

19

и҅ въставъ іс҃ вь слѣдъ е҅го и҅де· и҅ оуче-

и҅мъ· 24 о҅тидѣте не оумрѣтъ бо дѣ-

ници е҅го· 20 и҅ се жена крьвоточиваꙗ·

вица· нъ съпитъ· и҅ рѫгахѫ сⱑ е҅мꙋ·

в҃і· лѣтѣ и҅мѫщи· пристѫпьши съ

25

зади коснѫ сⱑ краі ризѣ е҅го· 21 и҅ гл҃а-

ѧ҅тъ ѭ за рѫкѫ· и҅ въста дѣвица· 26 и҅

ше аще тъкмо коснѫ сⱑ краі ризѣ

промьче сⱑ вѣстъ си· въ всѫ землѫ

е҅го сп҃сѫ сⱑ· 22 іс҃ же о҅бращъ сⱑ рече надѣі

тѫ:—

е҅гда же и҅згна всь народъ· вълѣзъ

Мат. 9:27-31. Излекуване на двамата слепци
Сав. кн., 38r9-20. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
Въ о҅ноⷡ· 27 мимои҅де іс҃· и҅ вь слѣдь е҅го и҅-

е҅і г҃и· 29 тогда коснѫ сⱑ о҅чию и҅ма гл҃ⱑ

дѣста в҃ слѣпьца· вьпиѭща и҅ гл҃ѫ-

по вѣрѣ ваю бѫдетъ вама· 30 и҅ о҅тврь-

ща· помилоуі нъі сн҃оу дв҃ъ· 28 пришъ-

зоста сⱑ о҅чи и҅ма· и҅ запрѣти і҅ма

дъшю же е҅моу въ храминѫ· припадо-

гл҃ⱑ блюдѣта ни е҅диноумоу же не

ста слѣпьца· и҅ гл҃а и҅ма іс҃ вѣроуе҅та

рьцѣта· 31 о҅на же шъдъша прослави-

ли ꙗко могѫ се створити· гл҃аста

ста і по всеі земли тоі·

Мат. 13:24-30. Притча за житото и плевелите
Унд. л., 1r1-19. Минчева 1978: 18–24.
въ понед
евгеⷧ ⁘ ѿ маⷴ ⁘ глаⷡ р҃л҃ ⁘ ⁓

13

Реⷱ г҃ъ притъчѫ сиѫ· 24 подѡбно есть
цр҃ство нбс҃ное· чл҃вкоу сѣѣвъшоу
доброе сѣмѧ· на селѣ своемъ· 25 съпѧщемъ же
чл҃вкомъ· приде врагъ его и въсѣѣ плѣвелъ
по срѣдѣ пъшеницѧ и ѡтиде· 26 егда же проꙃѧбе трѣва· и плодъ сътвори· тогда и ѣви сѧ плѣвелъ· 27 пришедъше же раби гн҃а рѣшѧ емоу ⁘ г҃и не
доброе ли сѣмѧ сѣѣлъ еси на селѣ своемъ· Отъкѫдоу ꙋбо иматъ плѣвелъ· 28 ѡнъ же рече имъ· врⷶгъ чл҃вкъ то сътвори· Они же рѣшѧ хощеши ли
да шедъше изъберемъ· 29 ѡнъ же рече ни еда како
въстраꙃаѫще плѣвелъі· въстръгнете и съ ними
пъшеницѫ· 30 Оставите коупъно расти до жѧтвъі· и въ врѣмѧ жѧтвѣ рекѫ жѧтелемъ· шедъше изберѣте прѣжде плѣвелъ· и съвѧжѣте ѣ
въ снопъі· ꙗко съжещи· а пъшеницѫ съберѣте
въ житъницѫ моѫ·

Мат. 13:36-43. Обяснение на притчата за житото
Унд. л., 1r19-v16. Минчева 1978: 18–24.
36

и пристѫплъше оучениц[и]

рѣшѧ емоу г҃и съкажи намъ притъчѫ сиѫ· плѣвелъ селънъіхъ· 37 ѿвѣщавъ же г҃ь рече къ нимъ· въсѣѣвъі добрѡе сѣмѧ сн҃ъ члвчъскъі
естъ· 38 а село естъ въсъ миръ· доброⷷ же сѣмѧ си
сѫтъ сн҃ове цр҃ствиꙗ· а плѣвели сѫтъ сн҃ове нⷷприꙗзнини· 39 а врагъ въсѣѣвъі естъ диꙗволъ·
а жѧтва конъчина вѣка естъ· а жѧтеле ан҃глі
сѫтъ· 40 ꙗкоже оубо плѣвели събираѫтъ сѧ· и
ѡгнемъ съжиꙃаѫтъ сѧ· тако бѫдетъ въ скⷪнъчѣние вѣка сего· 41 посълетъ г҃ъ ан҃глъі своⷽ·

14

и съберѫтъ ѿ конъцъ землѧ въсѧ съблазнъі·
и творѧщѧѧ безаконие· 42 и въвръгѫтъ ѧ въ
пещъ ѡгнънѫ· тоу бѫдетъ плачъ и скръжетъ
зѫбомъ· 43 тодга праведъни просвътѧтъ сѧ ѣко и слънъце· въ цр҃стви оц҃а моего· имѣѧи оуши слъішати да слъішитъ : —

Мат. 13:44-46. Притча за имането, скрито в нива
Мар. ев., 13v30-14r2. Ягич 1883.
44

пакъі

44

ⱂⰰⰽⱏⰹ

подобъно естъ цср҃ствие нб҃ское· съкрови-

ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰱ҃ⱄⰽⱁⰵ· ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻ-

щю съкръвеноу· на селѣ· еже обрѣ-

ⱋⱓ ⱄⱏⰽⱃⰵⰲⰵⱀⱆ· ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ· ⰵⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑ-

тъ чл҃вкъ съкръі· ꙇ отъ радости е-

ⱅⱏ ⱍⰾ҃ⰽⱏ ⱄⱏⰽⱃⱏⰹ· ⰺ ⱁⱅⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻ ⰵ-

го идетъ· ꙇ коупоуетъ село то· 45 па-

ⰳⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ· ⰺ ⰽⱆⱂⱆⰵⱅⱏ ⱄⰵⰾⱁ ⱅⱁ· 45 ⱂⰰ-

къі подобъно естъ цср҃ствие нб҃ско-

ⰽⱏⰹ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰱ҃ⱄⰽⱁ-

е чл҃вкоу коупъцоу· ꙇщѫщоу добръ

ⰵ ⱍⰾ҃ⰲⰽⱆ ⰽⱆⱂⱏⱌⱆ· ⰺⱋⱘⱋⱆ ⰴⱁⰱⱃⱏ

бисьръ 46 ꙇже обрѣтъ единъ мьного-

ⰱⰻⱄⱐⱅⱏ 46 ⰺⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰿⱐⱀⱁⰳⱁ-

цѣнень бисьръ· елико имѣше и коупи и⁘

ⱌⱑⱀⰵⱀⱐ ⰱⱁⱄⱐⱃⱏ· ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰻⰿⱑⱎⰵ ⰻ ⰽⱆⱂⰻ ⰻ⁘

Мат. 13: 47-50. Притча за мрежата, от която изхвърлиха лошите
риби
Мар. ев., 14r10-21. Ягич 1883.
47

Пакъі подобъно естъ цс҃рствие не-

47

Ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰵ-

б҃ское неводоу въвръженоу въ море·

ⰱ҃ⱄⰽⱁⰵ ⱀⰵⰲⱁⰴⱆ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱆ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ·

ꙇ отъ вьсꙗкого рода избъравъшю·

ⰺ ⱁⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰳⱁ ⱃⱁⰴⰰ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⰲⱏⱎⱓ·

48

48

ꙇже егда исплъни сѧ извлъкъше и

ⰺⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ⰻⰸⰲⰾⱏⰽⱏⱎⰵ ⰻ

на краи· ꙇ сѣдъше изб(р)ашѧ добръі-

ⱀⰰ ⰽⱃⰰⰻ· ⰺ ⱄⱑⰴⱏⱎⰵ ⰻⰸⰱ(ⱃ)ⰰⱎⱔ ⰴⱁⰱⱃⱏⰹ-

ꙙ҅ вь съсѫдъі· а зълъіꙙ извръгѫ

ⱗ҅ ⰲⱐ ⱄⱏⱄⱘⰴⱏⰹ· ⰰ ⰸⱏⰾⱏⰹⱗ ⰻⰸⰲⱃⱏⰳⱘ

вонъ· 49 тако бѫдетъ въ съконьчани-

ⰲⱁⱀⱏ· 49 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰⱀⰻ-

15

е вѣка· ꙇзидѫтъ ан҃ћли· ꙇ отълѫ-

ⰵ ⰲⱑⰽⰰ· ⰺⰸⰻⰴⱘⱅⱏ ⰰⱀ҃ⰼⰾⰻ· ⰺ ⱁⱅⱏⰾⱘ-

чѧтъ зълъіꙙ отъ срѣдъі праве-

ⱍⱔⱅⱏ ⰸⱏⰾⱏⰻⱗ ⱁⱅⱏ ⱄⱃⱑⰴⱏⰹ ⱂⱃⰰⰲⰵ-

дънъіхъ· 50 ꙇ въвръгѫтъ ꙙ въ пещь

ⰴⱏⱀⱏⰹⱈⱏ· 50 ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰳⱘⱅⱏ ⱗ ⰲⱏ ⱂⰵⱋⱐ

огньнѫ· тоу бѫдетъ плачь и скрь-

ⱁⰳⱀⱐⱀⱘ· ⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱏ ⰻ ⱄⰽⱃⱐ-

жетъ зѫбомь·

ⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱐ·

Мат. 14: 23-34. Иисус Христос ходи по водата
Зогр. ев., 35v15- 36v2. Jagić 1879.
23

Ꙇ отъпоушть на-

23

Ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⱐ ⱀⰰ-

родъі вьзиде на горѫ помо-

ⱃⱁⰴⱏⰹ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⱂⱁⰿⱁ-

литъ сѧ· поздѣ же бъівъ-

ⰾⰻⱅⱏ ⱄⱔ· ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰹⰲⱏ-

шю единъ бѣ тоу· 24 корабь же

ⱎⱓ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱⱑ ⱅⱆ· 24 ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ⰶⰵ

бѣ по срѣдѣ морѣ вълаꙙ сѧ

ⰱⱑ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰿⱁⱃⱑ ⰲⱏⰾⰰⱗ ⱄⱔ

влънами· бѣ бо противьнъ

ⰲⰾⱏⱀⰰⰿⰻ· ⰱⱑ ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱐⱀⱏ

вѣтръ· 25 въ четврътѫѭ же

ⰲⱑⱅⱃⱏ· 25 ⰲⱏ ⱍⰵⱅⰲⱃⱏⱅⱘⱙ ⰶⰵ

стражѫ ношти· ꙇ҅де къ н҄и-

ⱄⱅⱃⰰⰶⱘ ⱀⱁⱎⱅⰻ· ⰺ҅ⰴⰵ ⰽⱏ ⱀ҄ⰻ-

мъ ис҃· ходѧ по морю· 26 ꙇ҅ видѣ-

ⰿⱏ ⰻ҃ⱄ· ⱈⱁⰴⱔ ⱂⱁ ⰿⱁⱃⱓ· 26 ⰺ҅ ⰲⰻⰴⱑ-

въше и оученици ходѧшть

ⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱐ

по морю· съмѧтошѧ сѧ гл҃ѭ-

ⱂⱁ ⰿⱁⱃⱓ· ⱄⱏⰿⱔⱅⱁⱎⱔ ⱄⱔ ⰳⰾ҃ⱙ-

ште· ꙗко призракъ естъ· ꙇ҅ о-

ⱎⱅⰵ· ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰸⱃⰰⰽⱏ ⰵⱄⱅⱏ· ⰺ҅ ⱁ-

тъ страха възъпишѧ· 27 абие

ⱅⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⰰ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱎⱔ· 27ⰰⰱⰻⰵ

же рече ꙇ҅мъ ис҃ гл҃ѧ· дръзаи-

ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⰳⰾ҃ⱔ· ⰴⱃⱏⰸⰰⰻ-

те азъ есмь не боꙇте сѧ· 28 ѡтъ-

ⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱐ ⱀⰵ ⰱⱁⰺⱅⰵ ⱄⱔ· 28 ⱉⱅⱏ-

вѣштавъ же петръ рече емоу·

ⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ·

г҃и аште тъі еси· повели ми

ⰳ҃ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱅⱏⰹ ⰵⱄⰻ· ⱂⱁⰲⰵⰾⰻ ⰿⰻ

прити кь тебѣ по водамъ·

ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱐ ⱅⰵⰱⱑ ⱂⱁ ⰲⱁⰴⰰⰿⱏ·

29

онъ же рече приди· ꙇ҅ излѣ-

29

ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱂⱃⰻⰴⰻ· ⰺ҅ ⰻⰸⰾⱑ-

зъ ꙇ҅с корабл҄ѣ петръ· хожда-

ⰸⱏ ⰺ҅ⱄ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾ҄ⱑ ⱂⰵⱅⱃⱏ· ⱈⱁⰶⰴⰰ-

аше на водахъ· ꙇ҅ приде къі

ⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⰲⱁⰴⰰⱈⱏ· ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏⰹ

ис҃ви· 30 видѧ же вѣтръі крѣпъ-

ⰻⱄ҃ⰲⰻ· 30 ⰲⰻⰴⱔ ⰶⰵ ⰲⱑⱅⱃⱏⰹ ⰽⱃⱑⱂⱏ-

къі оубоꙗ сѧ· ꙇ҅ начьнъ оута-

ⰽⱏⰹ ⱆⰱⱁⱑ ⱄⱔ· ⰺ҅ ⱀⰰⱍⱐⱀⱏ ⱆⱅⰰ-

16

пати· възъпи гл҃ѧ г҃и сп҃и мѧ·
31

а꙼бие же ис҃ простьръ рѫкѫ ꙙ-

ⱂⰰⱅⰻ· ⰲⱏⰸⱏⱂⰻ ⰳⰾ҃ⱔ ⰳ҃ⰻ ⱄⱂ҃ⰻ ⰿⱔ·
31

ⰰ̆ⰱⰻⰵ ⰶⰵ ⰻⱄ҃ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⱗ-

тъ ꙇ· Ꙇ гл҃а емоу маловѣ-

ⱅⱏ ⰺ· Ⰺ ⰳⰾ҃ⰰ ⰵⰿⱆ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑ-

ре· по чьто сѧ оусѫмнѣ· 32 ꙇ҅ въ-

ⱃⰵ· ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱔ ⱆⱄⱘⰿⱀⱑ· 32 ⰺ҅ ⰲⱏ-

лѣзъшема ꙇ҅ма въ кораб҄ь·

ⰾⱑⰸⱏⱎⰵⰿⰰ ⰺ҅ⰿⰰ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱ҄ⱐ·

прѣста вѣтръ· 33 сѫштеꙇ҅ же

ⱂⱃⱑⱄⱅⰰ ⰲⱑⱅⱃⱏ· 33 ⱄⱘⱎⱅⰵⰺ҅ ⰶⰵ

въ кораби· пришьдъше покло-

ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰻ· ⱂⱃⰻⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⱂⱁⰽⰾⱁ-

нишѧ сѧ емоу гл҃ѭште·

ⱀⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳⰾ҃ⱙⱎⱅⰵ·

въ ꙇ҅стинѫ сн҃ъ бж҃и еси·

ⰲⱏ ⰺ҅ⱄⱅⰻⱀⱘ ⱄⱀ҃ⱏ ⰱⰶ҃ⰻ ⰵⱄⰻ·

34

ꙇ҅ прѣѣ꙼въше придошѧ на зе-

мл҄ѭ ћенисаретьскѫ·

34

ⰺ҅ ⱂⱃⱑⱑⰲⱏⱎⰵ ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⱀⰰ ⰸⰵ-

ⰿⰾⱙ ⰼⰵⱀⰻⱄⰰⱃⰵⱅⱐⱄⰽⱘ·

Мат. 17:1-9. Преображението на Иисус Христос
Асем. ев., 151v-152r. Vajs, Kurz 1929; Vajs, Kurz 1955; Иванова-Мавродинова, Джурова 1981.
Въ оно в(рѣмѧ)· 1 Поꙙтъ и҅съ
͠ петра и и-

Ⰲⱏ ⱁⱀⱁ ⰲ(ⱃⱑⰿⱔ)· 1 Ⱂⱁⱗⱅⱏ ⰻ҅ⱄ͠ⱏ ⱂⰵⱅⱃⰰ ⰻ ⰻ-

ꙗкова и҅о҅а҅на брата е҅моу·

ⱑⰽⱁⰲⰰ ⰻ҅ⱁ҅ⰰⱀ҅ ⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ ⰵ҅ⰿⱆ·

и҅ възведе ꙙ҅ на горѫ въі-

ⰻ҅ ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⰵ ⱗ҅ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰲⱏⰹ-

сокѫ е҅дінъи· 2 И прѣо҅брази

ⱄⱁⰽⱘ ⰵ҅ⰴⰹⱀⱏⰻ· 2 Ⰻ ⱂⱃⱑⱁ҅ⰱⱃⰰⰸⰻ

сѧ прѣдъ німи· И просвътѣ

ⱄⱔ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰹⰿⰻ· Ⰻ ⱂⱃⱁⱄⰲⱏⱅⱑ

сѧ лице е҅го акъи слънце· А ри-

ⱄⱔ ⰾⰻⱌⰵ ⰵ҅ⰳⱁ ⰰⰽⱏⰻ ⱄⰾⱏⱀⱌⰵ· Ⰰ ⱃⰻ-

зъі е҅го бъішѧ бѣлъі ако снѣ-

ⰸⱏⰹ ⰵ҅ⰳⱁ ⰱⱏⰹⱎⱔ ⰱⱑⰾⱏⰹ ⰰⰽⱁ ⱄⱀⱑ-

гь· 3 И се ѣ҅висте сѧ и҅мъ моисии҅·

ⰳⱐ· 3 Ⰻ ⱄⰵ ⱑ҅ⰲⰻⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⰻ҅ⰿⱏ ⰿⱁⰻⱄⰻⰻ҅·

и҅ и҅ліѣ҅ сь німъ гл҃ща· 4 Ѡтъвѣ-

ⰻ҅ ⰻ҅ⰾⰹⱑ҅ ⱄⱐ ⱀⰹⰿⱏ ⰳⰾ͠ⱋⰰ· 4 Ⱉⱅⱏⰲⱑ-

щавъ же петръ рече и҅с͠ви· Ги҃ до-

ⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ҅ⱄ͠ⰲⰻ· Ⰳⰻ҃ ⰴⱁ-

бро е҅стъ намъ сьде бъити· А

ⰱⱃⱁ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱄⱐⰴⰵ ⰱⱏⰻⱅⰻ· Ⰰ

ште хощеши да сътворимъ сьде

ⱎⱅⰵ ⱈⱁⱋⰵⱎⰻ ⰴⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰿⱏ ⱄⱐⰴⰵ

трі кровъи· Тебѣ е҅дінъ· и мо-

ⱅⱃⰹ ⰽⱃⱁⰲⱏⰻ· Ⱅⰵⰱⱑ ⰵ҅ⰴⰹⱀⱏ· ⰻ ⰿⱁ-

и҅сіи҅ е҅дінъ и҅ и҅лии҅ е҅динъ· 5 Е-

ⰻ҅ⱄⰹⰻ҅ ⰵ҅ⰴⰹⱀⱏ· ⰻ҅ ⰻ҅ⰾⰹⰻ҅ ⰵ҅ⰴⰻⱀⱏ· 5 Ⰵ-

диначе же е҅моу гл͠щю· се обла-

ⰴⰻⱀⰰⱍⰵ ⰶⰵ ⰵ҅ⰿⱆ ⰳ͠ⰾⱋⱓ· ⱄⰵ ⱁⰱⰾⰰ-

кь свѣтелъ о҅сиꙗ ꙙ· и се глас(ъ) изь

ⰽⱐ ⱄⰲⱑⱅⰵⰾⱏ ⱁ҅ⱄⰻⱑ ⱗ҅· ⰻ ⱄⰵ ⰳⰾⰰⱄ(ⱏ) ⰻⰸⱐ
17

облака гл҃ѧ· сь е҅стъ сн҃ъ мои҅ въ-

ⱁⰱⰾⰰⰽⰰ ⰳⰾ҃ⱔ· ⱄⱐ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⱄⱀ͠ⱏ ⰿⱁⰻ҅ ⰲⱏ-

злюбленъіи҅· того послоуша-

ⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⱏⰹⰻ҅· ⱅⱁⰳⱁ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰ-

ите· 6 и слъишавъше оу҅ченици па-

ⰻⱅⰵ· 6 ⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱆ҅ⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱂⰰ-

дѫ ніци· и оу҅боꙗшѧ сѧ ꙃѣло· 7 И

ⰴⱘ ⱀⰹⱌⰻ· ⰻ ⱆ҅ⰱⱁⱑⱎⱔ ⱄⱔ ⰷⱑⰾⱁ· 7 Ⰻ

пристѫплъ и҅с҃ъ прикос҅нѫ сѧ их

ⱂⱃⰻⱄⱘⱂⰾⱏ ⰻ҅ⱄ͠ⱏ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄ҅ⱀⱘ ⱄⱔ ⰻⱈ

и҅ рече· въстанѣте не бои҅те сѧ·

ⰻ҅ ⱃⰵⱍⰵ· ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱑⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⱁⰻ҅ⱅⰵ ⱄⱔ·

8

8

въꙁведъше же о҅чі свои· нико-

ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱁ҅ⱍⰹ ⱄⰲⱁⰻ· ⱀⰻⰽⱁ-

гоже не видѣшѧ· тъкьмо ис҃а е҅-

ⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ· ⱅⱏⰽⱐⰿⱁ ⰻⱄ҃ⰰ ⰵ҅-

діного· 9 И съходѧщемъ и҅мъ

ⰴⰹⱀⱁⰳⱁ· 9 Ⰻ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱋⰵⰿⱏ ⰻ҅ⰿⱏ

съ горъі· заповѣда и҅мъ и҅съ
҃

ⱄⱏ ⰳⱁⱃⱏⰹ· ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰ ⰻ҅ⰿⱏ ⰻ҅ⱄ҃ⱏ

гл҃ѧ· Никомоуже не повѣдите

ⰳ͠ⰾⱔ· Ⱀⰻⰽⱁⰾⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰲⱑⰴⰻⱅⰵ

видѣниꙗ҅· доньдеже сн҃ъ и҅зь

ⰲⰻⰴⱑⰴⰻⱑ҅· Ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱄⱀ͠ⱏ ⰻ҅ⰸⱐ

мрътвъии҅хъ въскр͠снетъ⁘—

ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⰻ҅ⱈⱏ ⰲⱏⱄⰽ͠ⱃⱄⱀⰵⱅⱏ⁘—

Мат. 17:14-21. Излекуване на момъка с бяса
Сав. кн., 42r2-42v5. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
Въ о҅ноⷡ· 14 чл҃къ е҅динъ пристѫпи къ

го бѣсъ· и҅ и҅цѣлѣ о҅трокъ о҅тъ того

іс҃оу· и҅ поклони сѧ 15 е҅моу гл҃ⱑ· г҃и по-

часа· 19 и҅ пристѫпишѧ оученици къ

милоуі сн҃а мое҅го· ꙗко на новъ мⷰѣ


іс҃ви· е҅диномоу рѣшⱑ· почто мъі не

бѣситъ сⱑ· и҅ злѣ страждетъ· мно-

могохомъ и҅згнати е҅го· 20 іс҃ же рече

жицеѭ въпадае҅тъ въ о҅гнь· и҅ мно-

и҅мъ· невѣрьствие҅ ваше· ами гл҃ѫ

жицеѭ въ водѫ· 16 и҅ приведохъ е҅го

вамъ· ꙗко аще и҅мате вѣрѫ ꙗко зрь-

къ оученикомъ твоімъ· и не могѫ

но гороушъно· речете горѣ сеі прѣ-

е҅го и҅цѣлити· 17 о҅тъвѣща же іс҃ и҅ рече·

стѫпи о҅тъ сѫдоу тамо и҅ прѣ-

ѡ҅ роде невѣрьнъі· развращенъі· до-

стѫпитъ· и҅ ничъто же не оуи҅метъ

колѣ съ вами бѫдѫ· доколѣ тръп-

сⱑ васъ· 21 родъ же сь не и҅сходитъ ни-

лѫ въі· приведете ми і сѣмо· 18 и҅ ꙁа-

чимь же· тъкмо молитвоѭ и҅

прѣти е҅моу іс҃· и҅ абие҅ и҅зиде и҅з не-

постомъ·

18

Мат. 18:10-14, Лук. 15:3-7. Притча за заблудената овца
Мар. ев., 20v11-21r10, 102v19-103r6. Ягич 1883.
Мат.
10

Блю-

Лук.
3

Рече же къ нимь

дѣте сѧ и не родите о единомъ отъ

притъчѫ сиѭ гл҃ѧ· 4 къі чл҃вкъ о-

малъіхъ сихъ· гл҃ѭ бо вамъ· ꙗко

тъ васъ· имъі съто овецъ и по-

ан҃ꙉли ихъ ннбс҃хъ· въ інѫ видѧ-

гоубль единѫ отъ нихъ· не оста-

тъ лице отъца моего нб҃скааго·

витъ ли девѧти десѧть и девѧти

11

въ поустъіни· и идетъ въ слѣ-

приде бо сн҃ъ члвч҃скъі възиска-

тъ и спс҃тъ погъібъшааго· 12 чъ-

дъ погъібъшѧꙙ· доньдеже обрѧ-

то сѧ вамъ мьнитъ· аште бѫ-

штетъ ѭ· 5 ꙇ обрѣтъ въꙁлагаа-

детъ етероу чл҃вкоу· р҃· овецъ· ꙇ҅ за-

тъ на рамѣ свои радоуꙙ сѧ· 6 и при-

блѫдитъ едина отъ нихъ· не о-

шедъ въ домъ· съзъіваатъ

ставитъ ли девѧти десѧтъ и де-

дроугъі и сѫсѣдъі гл҃ѧ имъ·

вѧти на горахъ· и шедъ иштетъ за-

радоуите сѧ съ мъноѭ ꙗко обрѣ-

блѫждьшѧꙙ· 13 и аще обрѧщетъ ѭ҇·

тъ овъцѫ моѭ погъібъшѫѭ· 7 гл҃ѭ

аминь гл҃ѭ вамъ· ꙗко радоуетъ

вамъ ꙗко тако радостъ бѫдетъ на

сѧ о неи паче· неже о девѧти десѧтъ

нб҃се· о единомъ грѣшъницѣ каѭ-

и девѧти не заблѫждьшиихъ·

пти сѧ· неже о девѧти десѧтъ и де-

14

тако нѣстъ волѣ· прѣдъ отъце-

мь вашимъ нб҃скъіимъ· да по-

вѧти праведъницѣхъ иже не трѣбоуѭтъ покааниꙗ·

гъібнетъ единъ отъ малъіхъ
сихъ·

Мат. 18:23-35. Притча за немилосърдния заемодавец и за
прошката
Мар. ев., 21v8-22r14. Ягич 1883.
23

Сего ради оуподобило сѧ естъ

цсрс҃твие нб҃ское чл҃вкоу цс҃рю· ꙇже въ-

23

Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰾⱁ ⱄⱔ ⰵⱄⱅⱏ

ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰱ҃ⱄⰽⱁⰵ ⱍⰾ҃ⰽⱆ ⱌⱄ҃ⱃⱓ· ⰺⰶⰵ ⰲⱏ-

19

схотѣ сътѧзати сѧ о словеси· съ ра-

ⱄⱈⱁⱅⱑ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ· ⱄⱏ ⱃⰰ-

бъі своими· 24 наченъшю же емоу сътѧ-

ⰱⱏⰹ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ· 24 ⱀⰰⱍⰵⱀⱏⱎⱓ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱄⱏⱅⱔ-

зати сѧ о словеси· привѣсѧ емоу длъ-

ⰸⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ· ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰴⰾⱏ-

жъникъ единъ· тъмоѭ таланътъ·

ⰶⱏⱀⰻⰽⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ· ⱅⱏⰿⱁⱙ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ·

25

не имѫштю же емоу въꙁдати· пове-

25

ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱎⱅⱓ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰲⱏⰸⰴⰰⱅⰻ· ⱂⱁⰲⰵ-

лѣ г҃ъ его да продадѧтъ і женѫ его

ⰾⱑ ⰳ҃ⱏ ⰵⰳⱁ ⰴⰰ ⱂⱃⱁⰴⰰⰰⰴⱔⱅⱏ ⰹ ⰶⰵⱀⱘ ⰵⰳⱁ

и чѧда· ꙇ вьсе елико имѣаше· ꙇ отъ-

ⰻ ⱍⱔⰴⰰ· ⰺ ⰲⱐⱄⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰻⰿⱑⰰⱎⰵ· ⰺ ⱁⱅⱏ-

дати й· 26 падъ оубо работъ· кланѣше

ⰴⰰⱅⰻ ⰻ· 26 ⱂⰰⰴⱏ ⱆⰱⱁ ⱃⰰⰱⱁⱅⱏ· ⰽⰾⰰⱀⱑⱎⰵ

сѧ емоу гл҃ѧ· г҃и потръпи на мьнѣ и вь-

ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳⰾ҃ⱔ· ⰳ҃ⰻ ⱂⱁⱅⱃⱏⱂⰻ ⱀⰰ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⰲⱐ-

сѣ въздамъ ти· 27 милоср҃двавъ

ⱄⱑ ⰲⱏⰸⰴⰰⰿⱏ ⱅⰻ· 27 ⰿⰻⰾⱁⱄⱃ҃ⰴⰲⰰⰲⱏ

же г҃ъ раба того· поусти и и длъгъ о-

ⰶⰵ ⰳ҃ⱏ ⱃⰰⰱⰰ ⱅⱁⰳⱁ· ⱂⱆⱄⱅⰻ ⰻ ⰻ ⰴⰾⱏⰳⱏ ⱁ-

тъпоусти емоу· 28 ꙇшьдъ же работъ·

ⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⰵⰿⱆ· 28 ⰺⱎⱐⰴⱏ ⰶⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⱏ·

обрѣте единого отъ клеврѣтъ свои-

ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⱏ ⱄⰲⱁⰻ-

хъ· ꙇже бѣ длъженъ емоу сътомъ

ⱈⱏ· ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⰿⱆ ⱄⱏⱅⱁⰿⱏ

пѣнѧꙃъ· ꙇ имъ давлѣше и гл҃ѧ· да-

ⱂⱑⱀⱔⰷⱏ· ⰺ ⰻⰿⱏ ⰴⰰⰲⰾⱑⱎⰵ ⰻ ⰳⰾ҃ⱔ· ⰴⰰ-

ждь ми имъже еси длъженъ· 29 падъ

ⰶⰴⱐ ⰿⰻ ⰻⰿⱏⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ· 29 ⱂⰰⰴⱏ

же клеврѣтъ молѣше и вьсе въздамъ ти·

ⰶⰵ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⱏ ⰿⱁⰾⱑⱎⰵ ⰻ ⰲⱐⱄⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⰿⱏ ⱅⰻ·

30

30

онъ же не хотѣше· нъ ведъ въсади и

ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⱎⰵ· ⱀⱏ ⰲⰵⰴⱏ ⰲⱏⱄⰰⰴⰻ ⰻ

въ темьницѫ· доньдеже възда-

ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ· ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰ-

стъ емоу весь длъгъ· 31 видѣвъ-

ⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰲⰵⱄⱐ ⰴⰾⱏⰳⱏ· 31 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ-

ша же оубо клеврѣти (его)

ⱎⰰ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⰻ (ⰵⰳⱁ)

бъівъша съжалишѧ си ꙃѣло· ꙇ при-

ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰰ ⱄⱏⰶⰰⰾⰻⱎⱔ ⱄⰻ ⰷⱑⰾⱁ· ⰺ ⱂⱃⰻ-

шедъше съказашѧ г҃ноу своемоу вь-

ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱎⱔ ⰳ҃ⱀⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ⰲⱐ-

сѣ бъівъшаа· 32 тъгда призъвавъ і

ⱄⱑ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰰⰰ· 32 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⰹ

г҃ъ его гл҃а емоу· рабе лѫкавъі· вь-

ⰳ҃ⱏ ⰵⰳⱁ ⰳⰾ҃ⰰ ⰵⰿⱆ· ⱃⰰⰱⰵ ⰾⱁⱔⰽⰰⰲⱏⰹ· ⰲⱐ-

съ длъгъ твои отъпоустихъ тебѣ·

ⱄⱏ ⰴⰾⱏⰳⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱈⱏ ⱅⰵⰱⱑ·

понеже оумоли мѧ· 33 не подобаше ли и

ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱆⰿⱁⰾⰻ ⰿⱗ· 33 ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⱎⰵ ⰾⰻ ⰻ

тебѣ помиловати клеврѣта твое-

ⱅⰵⰱⱑ ⱂⱁⰿⰻⰾⱁⰲⰰⱅⰻ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⰰ ⱅⰲⱁⰵ-

го· ꙗко и азъ тѧ помиловахъ⁘ 34 ꙇ про-

ⰳⱁ ⱑⰽⱁ ⰻ ⰰⰸⱏ ⱅⱗ ⱂⱁⰿⰻⰾⱁⰲⰰⱈⱏ⁘ 34 ⰺ ⱂⱃⱁ-

гнѣвавъ сѧ г҃ь его· прѣдастъ і мѫ-

ⰳⱀⱑⰲⰰⰲⱏ ⱄⱔ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ· ⱂⱃⱑⰴⰰⱅⱄⱏ ⰹ ⰿⱘ-

чителемъ· доньдеже въздастъ

ⱍⰻⱅⰵⰾⰵⰿⱏ· ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ
20

вьсь длъгъ свои· 35 Тако и отецъ мо-

ⰲⱐⱄⱐ ⰴⰾⱏⰳⱏ ⱄⰲⱁⰻ· 35 Ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰿⱁ-

и нб҃скъ сътворитъ вамъ· аще не

ⰻ ⱀⰱ҃ⱄⰽⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ· ⰰⱋⰵ ⱀⰵ

отъпоущаете кожъдо братроу свое-

ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⰰⰵⱅⰵ ⰽⱁⰶⱏⰴⱁ ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ ⱄⰲⱁⰵ-

моу отъ ср҃дцъ вашихъ⁘

ⰿⱆ ⱁⱅⱏ ⱄⱃ҃ⰴⱌⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ⁘

Мат. 21:28-32. Притча за двамата синa, пратени от баща си на
лозето
Мар. ев., 26v27-27r12. Ягич 1883.
28

Чьто же сѧ мьнитъ вамъ· чк҃ъ

28

Ⱍⱐⱅⱁ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ· ⱍⰽ҃ⱏ

етеръ имѣ дьвѣ чѧдѣ· ꙇ пришедъ къ

ⰵⱅⰵⱃⱏ ⰻⰿⱑ ⰴⱐⰲⱑ ⱍⱔⰴⱑ· ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰽⱏ

пръвоумоу рече· чѧдо иди дьнесь дѣ-

ⱂⱃⱏⰲⱆⰿⱆ ⱃⰵⱑⰵ· ⱍⱔⰴⱁ ⰻⰴⰻ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰴⱑ-

лаи вь виноградѣ моемъ· 29 онъ же отъ-

ⰾⰰⰻ ⰲⱐ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱑ ⰿⱁⰵⰿⱏ· 29 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ-

вѣштавъ рече не хощѫ· послѣдь же

ⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⱀⰵ ⱈⱁⱋⱘ· ⱂⱁⰴⰾⱑⰴⱐ ⰶⰵ

раскаавъ сѧ иде· 30 ꙇ пристѫпь къ дроугоу-

ⱃⰰⱄⰽⰰⰰⰲⱏ ⱄⱔ ⰻⰴⰵ· 30 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱘⱂⱐ ⰽⱏ ⰴⱃⱆⰳⱆ-

моу рече такожде· онъ же отъвѣштавъ рече

ⰿⱆ ⱃⰵⱍⰵ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ· ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ

азъ идѫ г҃и и не иде· 31 къі отъ обоѭ сътво-

ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ⰳ҃ⰻ ⰻ ⱀⰵ ⰻⰴⰵ· 31 ⰽⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱙ ⱄⱏⱅⰲⱁ-

ри волѭ отьчѫ· гл҃шѧ емоу пръвъі·

ⱃⰻ ⰲⱁⰾⱙ ⱁⱅⱐⱍⱘ· ⰳⰾ҃ⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱂⱃⱏⰲⱏⰹ·

гл҃а имъ ис҃ амнъ гл҃ѭ вамъ· ꙗко мъі-

ⰳⰾ҃ⰰ ⰻⰿⱏ ⰻⱄ҃ ⰰⰿⱀⱏ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ· ⱑⰽⱁ ⰿⱏⰹ-

таре и любодѣицѧ варѣѭтъ въі· въ

ⱅⰰⱃⰵ ⰻ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱌⱔ ⰲⰰⱃⱑⱙⱅⱏ ⰲⱏⰹ· ⰲⱏ

цср҃ствии бж҃ии· 32 приде бо иоанъ кр҃сти-

ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰻ ⰱⰶ҃ⰻⰻ· 32 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰱⱁ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰽⱃ҃ⱄⱅⰻ-

тель пѫтемь праведъномъ· ꙇ не ꙙ-

ⱅⰵⰾⱐ ⱂⱘⱅⰵⰿⱐ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱁⰿⱏ· ⰺ ⱀⰵ ⱗ-

сте емоу вѣръі· мъітаре же и любо-

ⱄⱅⰵ ⰵⰿⱆ ⰲⱑⱃⱏⰹ· ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⰵ ⰶⰵ ⰻ ⰾⱓⰱⱁ-

дѣицѧ ꙙсѧ емоу вѣрѫ· въі же видѣвъше

ⰴⱑⰻⱌⱔ ⱗⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰲⱑⱃⱘ· ⰲⱏⰹ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ

и не раскаасте сѧ послѣдь ꙙти емоу

ⰻ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⰽⰰⰰⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⱗⱅⰻ ⰵⰿⱆ

вѣрѫ⁘

ⰲⱑⱃⱘ⁘

Мат. 22:1-14. Притча за поканените на сватба
Мар. ев., 27v20-28r24. Ягич 1883.
1

ꙇ отъвѣ-

1

ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑ-
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штавъ ис҃ рече имъ въ притъчахъ

ⱎⱅⰰⰲⱏ ⰻⱄ҃ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⱈⱏ

гл҃ѧ⁘ 2 (Оу)подоби сѧ цсрс҃твие нб҃ское҅·

ⰳⰾ҃ⱔ⁘ 2 (Ⱆ)ⱂⱁⰴⱁⰱⰻ ⱄⱔ ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰱ҃ⱄⰽⱁⰵ҅·

чл҃коу цр҃ю· ꙇже сътвори бракъ сн҃оу

ⱍⰾ҃ⰽⱆ ⱌⱃ҃ⱓ· ⰺⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰱⱃⰰⰽⱏ ⱄⱀ҃ⱆ

своемоу· 3 ꙇ посъла рабъі своꙙ при-

ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ· 3 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⱃⰰⰱⱏⰹ ⱄⰲⱁⱗ ⱂⱃⰻ-

зъвати зъванъіꙙ на бракъ· ꙇ не

ⰸⱏⰲⰰⱅⰻ ⰸⱏⰲⰰⱀⱏⰹⱗ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ· ⰺ ⱀⰵ

хотѣахѫ прити· 4 Пакъі посъла и-

ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⱂⱃⰻⱅⰻ· 4 Ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰻ-

нъі рабъі· гл҃ѧ рьцѣте зъванъі-

ⱀⱏⰹ ⱃⰰⰱⱏⰹ· ⰳⰾ҃ⱔ ⱃⱐⱌⱑⱅⰵ ⰸⱏⰲⰰⱀⱏⰹ-

мъ се обѣдъ мои оуготовахъ· ю҅-

ⰿⱏ ⱄⰵ ⱁⰱⱑⰴⱏ ⰿⱁⰻ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱈⱏ· ⱓ҅-

ньци мои и оупитѣнаа исколена и

ⱀⱐⱌⰻ ⰿⱁⰻ ⰻ ⱆⱂⰻⱅⱑⱀⰰⰰ ⰻⱄⰽⱁⰾⰵⱀⰰ ⰻ

вьсѣ готова· придѣте на бракъ·

ⰲⱐⱄⱑ ⰳⱁⱅⱁⰲⰰ· ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ·

5

5

они же не рождъше отидѫ· овъ на се-

ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱁⰶⰴⱏⱎⰵ ⱁⱅⰻⰴⱘ· ⱁⰲⱏ ⱀⰰ ⱄⰵ-

ло свое овъ на коуплѭ своѭ· 6 а про-

ⰾⱁ ⱄⰲⱁⰵ ⱁⰲⱏ ⱀⰰ ⰽⱆⱂⰾⱙ ⱄⰲⱁⱙ· 6 ⰰ ⱂⱃⱁ-

чи имъше рабъі его досадишѧ имъ

ⱍⰻ ⰻⰿⱏⱎⰵ ⱃⰰⰱⱏⰹ ⰵⰳⱁ ⰴⱁⱄⰰⰴⰻⱎⱔ ⰻⰿⱏ

и избишѧ ꙙ҅· 7 ꙇ слъішавъ цс҃р тъ ра-

ⰻ ⰻⰸⰱⰻⱎⱔ ⱗ҅· 7 ⰺ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⰲⱏ ⱌⱄ҃ⱃ ⱅⱏ ⱃⰰ-

згнѣва сѧ и посъла воꙙ своꙙ· погоу-

ⰸⰳⱀⱑⰲⰰ ⱄⱔ ⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰲⱁⱗ ⱄⰲⱁⱗ· ⱂⱁⰳⱆ-

би оубицѧ тъі· ꙇ градъі ихъ зажь-

ⰱⰻ ⱆⰱⰻⱌⱔ ⱅⱏⰹ· ⰺ ⰳⱃⰰⰴⱏⰹ ⰻⱈⱏ ⰸⰰⰶⱐ-

же· 8 тъгда гл҃а рабомъ своимъ· бра-

ⰶⰵ· 8 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳⰾ҃ⰰ ⱃⰰⰱⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ· ⰱⱃⰰ-

къ оубо готовъ естъ· а зъвании не

ⰽⱏ ⱆⰱⱁ ⰳⱁⱅⱁⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ· ⰰ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻⰻ ⱀⰵ

бѣшѧ достоини· 9 ꙇдѣте оубо на исхо-

ⰱⱑⱎⱔ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⰻ· 9 ⰺⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱀⰰ ⰻⱄⱈⱁ-

дишта пѫтии· ꙇ елико аште обрѧ-

ⰴⰻⱎⱅⰰ ⱂⱘⱅⰻⰻ· ⰺ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱁⰱⱃⱔ-

штете призовѣте на бракъ· 10 ꙇ ише-

ⱎⱅⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⰸⱁⰲⱑⱅⰵ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ· 10 ⰺ ⰻⱎⰵ-

дъше раби ти на пѫти· събърашѧ вь-

ⰴⱏⱎⰵ ⱃⰰⰱⰻ ⱅⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻ· ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⰲⱐ-

сѧ ꙙже обрѣтѫ· зълъіꙙ же и добръі·

ⱄⱔ ⱗⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱘ· ⰸⱏⰾⱏⰹⱗ ⰶⰵ ⰻ ⰴⱁⰱⱃⱆⰹ·

ꙇ исплънишѧ бракъ възлежѧшти-

ⰺ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱎⱔ ⰱⱃⰰⰽⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻ-

хъ· 11 Въшедъ же цс҃ръ видѣтъ въꙁле-

ⰻⱈⱏ· 11 Ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⱌⱄ҃ⱃⱐ ⰲⰻⰴⱑⱅⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵ-

жѧщихъ· видѣ тоу ч҃ка не облъчена

ⰶⱔⱋⰻⱈⱏ· ⰲⰻⰴⱑ ⱅⱆ ⱍ҃ⰽⰰ ⱀⰵ ⱁⰱⰾⱏⱍⰵⰱⰰ

въ одѣание брачъное· 12 ꙇ гл҃а емоу

ⰲⱏ ⱁⰴⱑⰰⱀⰻⰵ ⰱⱃⰰⱍⱏⱀⱁⰵ· 12 ⰺ ⰳⰾ҃ⰰ ⰵⰿⱆ

дроуже како вьниде сѣмо· не имъі

ⰴⱃⱆⰶⰵ ⰽⰰⰽⱁ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⱄⱑⰿⱁ· ⱀⰵ ⰻⰿⱏⰹ

одѣаниꙗ брачъна· онъ же оумлъ-

ⱁⰴⱑⰰⱀⰻⱑ ⰱⱃⰰⱍⱏⱀⰰ· ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱆⰿⰾⱏ-

ча 13 тъгда рече цс҃ръ слоугамъ·

ⱍⰰ· 13 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵ ⱌⱄ҃ⱃⱏ ⱄⰾⱆⰳⰰⰿⱏ·
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съвѧзавъше емоу рѫцѣ и ноꙃѣ·

ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⰲⱏⱎⰵ ⰵⰿⱆ ⱃⱁⱔⱌⱑ ⰻ ⱀⱁⰷⱑ·

в(ъ)зьмѣте и· ꙇ въвръꙃѣте въ

ⰲ(ⱏ)ⰸⱐⰿⱑⱅⰵ ⰻ· ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰷⱑⱅⰵ ⰲⱏ

тъмѫ кромѣштьнѭѭ· тоу бѫ-

ⱅⱏⰿⱘ ⰽⱃⱁⰿⱑⱎⱅⱐⱀⱙⱙ· ⱅⱆ ⰱⱘ-

детъ плачь и скрьжетъ зѫбомъ·

ⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ ⱄⱁⱔⰱⱁⰿⱏ·

14

14

мъноꙃи бо сѫтъ зъвани· мало

же избранъіхъ⁘

ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰱⱁ ⱄⱘⱅⱏ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻ· ⰿⰰⰾⱁ

ⰶⰵ ⰻⰸⰱⱃⰰⱀⱏⰹⱈⱏ⁘

Мат. 25:14-30. Притча за талантите
Зогр. ев., 61r10-62v7. Jagić 1879.
14

ꙗкоже

14

Ⱑⰽⱁⰶⰵ

бо чк҃ъ отъходѧ· призъва

ⰱⱁ ⱍⰽ҃ⱏ ⱁⱅⱏⱈⱁⰴⱔ· ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰ

своꙙ рабъі· ꙇ҅ прѣдастъ ꙇ҅-

ⱄⰲⱁⱗ ⱃⰰⰱⱏ .ⰺ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰺ҅-

мъ ꙇ҅мѣние свое· 15 Ꙇ ово-

ⰿⱏ ⰺ҅ⰿⱑⱀⰻⰵ ⱄⰲⱁⰵ· 15 Ⰺ ⱁⰲⱁ-

моу дастъ д҃ талан꙽тъ· ово-

ⰿⱆ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ· ⱁⰲⱁ-

моу же б҃· овомоу же а҃· кождо

ⰿⱁⱆ ⰶⰵ ⰱ҃· ⱁⰲⱁⰿⱆ ⰶⰵ ⰰ҃· ⰽⱁⰶⰴⱁ

противѫ силѣ своеи· ꙇ҅ о-

ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱘ ⱄⰻⰾⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ· ⰺ҅ ⱁ-

тиде абие· 16 шьдъ же прие-

ⱅⰻⰴⰵ ⰰⰱⰻⰵ· 16 ⱎⱐⰴⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵ-

мъꙇ д҃ талан꙽тъ· дѣла о ни-

ⰿⱏⰺ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ· ⰴⱑⰾⰰ ⱁ ⱀⰻ-

хъ· ꙇ҅ приобрѣте дроугѫѭ

ⱈⱏ· ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ

д҃ талан꙽тъ· 17 такожде ꙇ҅же

ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ· 17 ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰺ҅ⰶⰵ

дъва· приобрѣте ꙇ҅ дроуга-

ⰴⱏⰲⰰ· ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰺ҅ ⰴⱃⱆⰳⰰ-

ѣ б҃· 18 а примъꙇ единъ· шь-

ⱑ ⰱ҃· 18 ⰰ ⱂⱂⱃⰻⰿⱏⰺ ⰵⰴⰻⱀⱏ· ⱎⱐ-

дъ раскопа земл҄ѭ· ꙇ҅ съ-

ⰴⱏ ⱃⰰⱄⰽⱁⱂⰰ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱙ· ⰺ҅ ⱄⱏ-

кръі съребро г҃а своего· 19 по

ⰽⱃⱏⰹ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ ⰳ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ· 19 ⱂⱁ

мънозѣхъ же врѣменехъ· при-

ⰿⱏⱀⱁⰸⱑⱈⱐ ⰶⰵ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰵⱈⱐ· ⱂⱃⰻ-

де г҃ь рабъ тѣхъ· ꙇ҅ сътѧза

ⰴⰵ ⰳ҃ⱐ ⱃⰰⰱⱏ ⱅⱑⱈⱏ· ⰺ҅ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰ

сѧ съ н҄ими словеси· 20 ꙇ҅ при-

ⱄⱔ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ· 20 ⰺ҅ ⱂⱃⰻ-

стѫпл҄ь примъꙇ д҃ талантъ·

ⱄⱅⱘⱂⰾ҄ⱐ ⱂⱃⰻⰿⱏⰺ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱅⱏ·

принесе дроугѫѭ д҃ тала-

ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰ-

н꙽тъ· гл҃ѧ г҃и· д҃ талан꙽тъ ми

ⱀ꙽ⱅⱏ· ⰳⰾ҃ⱔ ⰳ҃ⰻ· ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ ⰿⰻ
23

еси прѣдалъ· се дроугѫѭ

ⰵⱄⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⱏ· ⱄⰵ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ

д҃ талан꙽тъ· приобрѣтъхъ

ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ· ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⱏⱈⱏ

ꙇ҅ми· 21 рече емоу г҃ь его· до-

ⰺ҅ⰿⰻ· 21 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ· ⰴⱁ-

бръꙇ рабе благъꙇ· ꙇ҅ вѣрьнъ· надъ

ⰱⱃⱏⰺ ⱃⰰⰱⰵ ⰱⰾⰰⰳⱏⰺ· ⰺ҅ ⰲⱑⱃⱐⱀⱏ· ⱀⰰⰴⱏ

многъі тѧ поставл҄ѫ· вь-

ⰿⱀⱁⰳⱏⰹ ⱅⱔ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰾ҄ⱘ· ⰲⱐ-

ниди въ радость г҃и своего·

ⱀⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰳ҃ⰻ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ·

22

22

пристѫпль же· примъꙇ б҃

ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰾⱐ ⰶⰵ· ⱂⱃⰻⰿⱏⰺ ⰱ҃

талан꙽та· рече г҃и· б҃ тала-

ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⰰ· ⱃⰵⱍⰵ ⰳ҃ⰻ· ⰱ҃ ⱅⰰⰾⰰ-

н꙽та ми еси прѣдалъ· се

ⱀ꙽ⱅⰰ ⰿⰻ ⰵⱄⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⱏ· ⱄⰵ

дроугаꙗ б҃ талан꙽та прио-

ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ⰱ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⰰ ⱂⱃⰻⱁ-

брѣтохъ ꙇ҅ма· 23 рече емоу

ⰱⱃⱑⱅⱁⱈⱏ ⰺ҅ⰿⰰ· 23 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ

г҃ь его· добръꙇ рабе благъі

ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ· ⰴⱁⰱⱃⱏⰺ ⱃⰰⰱⰵ ⰱⰾⰰⰳⱏⰹ

вѣрне· о малѣ бѣ вѣрьнъ

ⰲⱑⱃⱀⰵ· ⱁ ⰿⰰⰾⱑ ⰱⱑ ⰲⱑⱃⱐⱀⱏ

надъ многъі тѧ поставл҄ѫ·

ⱀⰰⰴⱏ ⰿⱀⱁⰳⱏⰹ ⱅⱔ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰾ҄ⱙ·

вьниди въ радость г҃а сво-

ⰲⱐⱀⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰳ҃ⰰ ⱄⰲⱁ-

его· 24 пристоп҄ь же примъꙇ·

ⰵⰳⱁ· 24 ⱂⱃⰻⱄⱅⱁⱂ҄ⱐ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰿⱏⰺ·

а҃ талан꙽тъ· рече г҃и· вѣдѣ-

ⰰ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ· ⱃⰵⱍⰵ ⰳ҃ⰻ· ⰲⱑⰴⱑ-

хъ тѧ ꙗко жестокъ еси чк҃ъ·

ⱈⱏ ⱅⱔ ⱑⰽⱁ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱏ ⰵⱄⰻ ⱍⰽ҃ⱏ·

жьн҄ѧ ꙇ҅деже нѣси сѣѣлъ·

ⰶⱐⱀ҄ⱔ ⰺ҅ⰴⰵⰶⰵ ⱀⱑⱄⰻ ⱄⱑⱑⰾⱏ·

ꙇ҅ събираꙙ ѭдоуже не расто-

ⰺ҅ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱗ ⱙⰴⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⱅⱁ-

чивъ· 25 ꙇ҅ оубоꙗвъ сѧ· шьдъ·

ⱍⰻⰲⱏ· 25ⰺ҅ ⱆⰱⱁⱑⰲⱏ ⱄⱔ· ⱎⱐⰴⱏ·

съкръіхъ талан꙽тъ твоꙇ

ⱄⱏⰽⱃⱏⰹⱈⱏ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ ⱅⰲⱁⰺ

въ зем҄и· се ꙇ҅маши твое·

ⰲⱏ ⰸⰵⰿ҄ⰻ· ⱄⰵ ⰺ҅ⰿⰰⱎⰻ ⱅⰲⱁⰵ·

26

26

отъвѣштавъ же г҃ь его рече

ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ ⱃⰵⱍⰵ

емоу· зълъꙇ рабе лѣнъꙇ·

ⰵⰿⱆ· ⰸⱏⰾⱏⰺ ⱃⰰⰱⰵ ⰾⱑⱀⱏⰺ·

вѣдѣше· ꙗко жьн҄ѫ ꙇ҅деже

ⰲⱑⰴⱑⱎⰵ· ⱑⰽⱁ ⰶⱐⱀ҄ⱘ ⰺ҅ⰴⰵⰶⰵ

не сѣѣхъ· ꙇ҅ събираѭ ѭдоу-

ⱀⰵ ⱄⱑⱑⱈⱏ· ⰺ҅ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙ ⱙⰴⱆ-

же не расточихъ· 27 подоба-

ⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⰻⱈⱏ· 27 ⱂⱁⰴⱁⰱⰰ-

аше ти оубо· въдати съре-

ⰰⱎⰵ ⱅⰻ ⱆⰱⱁ· ⰲⱏⰴⰰⱅⰻ ⱄⱏⱃⰵ-

бро мое тръжьникомъ·

ⰱⱃⱁ ⰿⱁⰵ ⱅⱃⱏⰶⱐⱀⰻⰽⱁⰿⱏ·

ꙇ҅ пришьдъ азъ· възѧлъ

ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱎⱐⰴⱏ ⰰⰸⱏ· ⰲⱏⰸⱔⰾⱏ
24

оубо бимь свое съ лихво-

ⱆⰱⱁ ⰱⰻⰿⱏ ⱄⰲⱁⰵ ⱄⱏ ⰾⰻⱈⰲⱁ-

ѭ· 28 тъгда рече рабомъ сво-

ⱙ· 28 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵ ⱃⰰⰱⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁ-

ꙇ҅мъ· възъмѣте оубо· отъ

ⰺ҅ⰿⱏ· ⰲⱏⰸⱏⰿⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ· ⱁⱅⱏ

н҄его талан꙽тъ· ꙇ҅ дадите

ⱀ҄ⰵⰳⱁ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ· ⰺ҅ ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ

ꙇ҅мѫштюмоу· ꙇ҃ талан꙽тъ·

ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⱓⰿⱆ· ⰺ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀ꙽ⱅⱏ·

29

ꙇ҅мѫштюмоу бо вьсьде да-

29

ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⱓⰿⱆ ⰱⱁ ⰲⱐⱄⱐⰴⰵ ⰴⰰ-

но бѫдетъ ꙇ҅ избѫдетъ·

ⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰺ҅ ⰻⰸⰱⱘⰴⰵⱅⱏ·

а отъ не ꙇ҅мѫштааго· ꙇ҅ еже

ⰰ ⱁⱅⱏ ⱀⰵ ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⰰⰰⰳⱁ· ⰺ҅ ⰵⰶⰵ

аште мнитъ сѧ ꙇ҅мъі· вьзѧ-

ⰰⱎⱅⰵ ⰿⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰺ҅ⰿⱏⰹ· ⰲⱐⰸⱔ-

то бѫдетъ отъ н҄его· 30 Ꙇ҅ некл҄ю-

ⱅⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱀ҄ⰵⰳⱁ· 30 Ⰺ҅ ⱀⰵⰽⰾ҄ⱓ-

чимаего раба въвръзѣте

ⱍⰻⰿⰰⰵⰳⱁ ⱃⰰⰱⰰ ⰲⱏⰲⱃⱏⰸⱑⱅⰵ

и въ тъмѫ кромѣшьн҄ѭ· тоу

ⰻ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱘ ⰽⱃⱁⰿⱑⱎⱐⱀ҄ⱙ· ⱅⱆ

бѫдетъ плачь ꙇ҅ скрьжетъ

ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰺ҅ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ

зѫбомъ·

ⰸⱘⰱⱁⰿⱏ·

Марк. 2:1-12. Излекуване на парализирания в Капернаум
Сав. кн., 75v17-76v11. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
Въ о҅ноⷡ· 1 вьниде іс҃ въ каперьнаумъ·

тебѣ грѣси твои· 6 бѣхѫ же нѣции·

и҅ слоухъ бъістъ· ꙗко въ домоу е҅с-

отъ кънижъникъ тоу сѣдⱑще· и҅

тъ· 2 и҅ абие҅ събрашⱑ сⱑ мнози ꙗко

помъішлѣхѫ вь срд҃цихъ своіхъ·

не вьмѣщахѫ сⱑ· ни предъ двьрь-

7

ми· и҅ гл҃аше и҅мъ слово· 3 и҅ придошⱑ

тъ о҅тъпоущати грѣхъі· тъкмо

къ немоу носⱑще о҅слабена жи-

б҃ъ е҅динъ· 8 и҅ абие҅ разоумѣвъ іс҃ дх҃омъ

лами· носимъ четъіръми· 4 и҅ не мо-

своімь ꙗко тако ти помъішлѣѭ-

гѫще пристѫпити· къ немоу на-

тъ в себѣ· рече и҅мъ· что тако помъі-

родомь· о҅тъкръішⱑ покровъ и҅де-

шлѣе҅те вь срд҃цихъ вашихъ· 9 что е҅-

же бѣ· и҅ прокопавъше съвѣсишⱑ

стъ ꙋдобѣе рещи· о҅слабленꙋмоу о҅тъ-

о҅дръ· на немьже о҅слабленъі лежа-

поущаѭтъ ти сѧ грѣси· ли рещи въ-

ше· 5 видѣвъ же іс҃ вѣрѫ и҅хъ· гл҃а о҅сла-

стани вьзъми о҅дръ твоі· и҅ ходи·

бленꙋмоу· чⱑдо· о҅тъпоущаѭтъ сѧ

10

что сь тако гл҃етъ хоулъі· кто може-

25

нъ оувѣсте ꙗко власть и҅матъ

сн҃ъ члс҃къі· отъпоущати на земи

и҅ вьзьмъ о҅дръ своі· и҅зиде прѣдъ

грѣхъі· и҅ гл҃а о҅слабеноумоу 11 тебѣ

всѣми· и҅ дивлѣхѫ сⱑ вси· и҅ славлѣ-

гл҃ѫ· въстани вьзьми о҅дръ твоі·

хѫ б҃а гл҃ѫще· ꙗко николиже та-

и҅ їди въ домъ своі· 12 и҅ въста а҅бие҅·

ко видѣхомъ·

Марк 4:26-29. Притча за растящото семе
Зогр. ев., 86r5-15. Jagić 1879.
26

ꙇ҅ гл҃ааше· тако естъ цр҃сие бж҃ие

26

ⰺ҅ ⰳⰾ҃ⰰⰰⱎⰵ· ⱅⰰⰽⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌⱃ҃ⱄⰻⰵ ⰱⰶ҃ⰻⰵ

ꙗкоже чк҃ъ въмѣтаетъ сѣмѧ

ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱍⰽ҃ⱏ ⰲⱏⰿⱑⱅⰰⰵⱅⱏ ⱄⱑⰿⱔ

въ земл҄ѫ· 27 ꙇ҅ съпитъ· ꙇ҅ въста-

ⰲⱏ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱘ· 27 ⰺ҅ ⱄⱏⱂⰻⱅⱏ· ⰺ҅ ⰲⱏⱄⱅⰰ-

етъ ношть ꙇ҅ дьнь· ꙇ҅ сѣмѧ про-

ⰵⱅⱏ ⱀⱁⱎⱅⱐ ⰺ҅ ⰴⱐⱀⱐ· ⰺ҅ ⱄⱑⰿⱔ ⱂⱃⱁ-

зѧбаетъ· ꙇ҅ растетъ ꙗкоже не

ⰸⱔⰱⰰⰵⱅⱏ· ⰺ҅ ⱃⰰⱄⱅⰵⱅⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱀⰵ

вѣстъ онъ· 28 вь себѣ бо земл҄ѣ

ⰲⱑⱄⱅⱏ ⱁⱀⱏ· 28 ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ⰱⱁ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱑ

плодитъ сѧ· прѣжде трѣвѫ

ⱂⰾⱁⰴⰻⱅⱏ ⱄⱔ· ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱅⱃⱑⰲⱁⱔ

по томь же класъ· по томь же

ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ ⰽⰾⰰⱄⱏ· ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ

пьшеницѫ въ класѣ· 29 е᷃гда же

ⱂⱐⱎⰵⱀⰻⱌⱁⱔ ⰲⱏ ⰽⰾⰰⱄⱑ· 29 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ

съзьрѣетъ плодъ· посъле-

ⱄⱏⰸⱐⱃⱑⰵⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ· ⱂⱁⱄⱏⰾⰵ-

тъ сръпъ· настоитъ жѧтва·

ⱅⱏ ⱄⱃⱏⱂⱏ· ⱀⰰⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⰶⱔⱅⰲⰰ·

Марк. 7:31-37. Изцеление на глух и ням човек
Боян. пал. 2v1-22. Добрев 1972.
Въ оноⷡ·҇ 31ишедъ ис҃ъ отъ прѣдѣлъ тоуръскъ· и сидонескъ· приде на м[о]ре галилеиское· междоу
прѣдѣлъи і декаполъскъи· 32 і
привѣсѧ къ немоу глоуха и нѣма
и молѣхѫ и да възложитъ на
нъ рѫкѫ· 33 і поемъ единого отъ народа· въложи пръстъ въ оуши его· і
плинѫ коснѫ въ ꙙз҃къ его· 34 і въ26

зрѣ на нб҃о и въздъхнѫ· и гл҃а емоу е[въ]фъта еже естъ развръзъи сѧ· 35 абие разврѣсте сѧ слоуха его· и раздрѣшисте сѧ [ѫ]за ꙙз҃ка его· и гл҃аше чисто· 36 і запрѣти имъ да никомоуже не повѣдѫтъ·
елико же имъ запрѣщаше· они паче излиха проповѣдахѫ· 37 и прѣизлиха дивлѣхѫ сѧ гл҃ѭще
добрѣ въсе творитъ· и глоухъіѭ творитъ слъишати
и нѣмъиꙙ гл҃ати

Марк. 10:1-12. Учението за развода
Добром. ев., СПб. част, 2v10-3v2. Велчева 1975.
1

Ї оть тѫ-

шемоу· напіса вамь заповѣдь

доу вьставь· приде вь прѣдѣ-

сиѭ· 6а оть начала созданию

льі ӣюдеискьі· по ѡ̄номоу полоу

мѫжа и женѫ сьтвориль ꙗ есть̄

иордана· ӣ придѫ пакьі наро-

б҃ь· 7сего ради оставить чл͠вкь

ди кь немоу· ꙗко о̄бичаӣ ӣмѣ

оц҃а своего ӣ матерь̄· и прилѣ-

пакьі оучаа̄ше ѧ̄·

пить сѧ кь женѣ свое̄ӣ· 8 ӣ бѫде-

2

те оба вь пльть единѫ· тѣмь-

И пристѫпьше фарисеи вьпра-

шаа̄хѫ ӣ· а̄ще достоить мѫ-

же оуже нѣсте два нь̄ пльть е̄-

жоу женѫ поустити· окоуша-

дина· 9 еже оубо б҃ь сьчеталь ѥ-

ѭще ӣ· 3 онь же отьвѣщавь рече

сть· чл͠вкь да не разлѫчаеть·

имь· чьто вамь заповѣда моси·

10

4

семь вьпрашаа̄хѫ ӣ· 11 ӣ гл҃а и-

они же рѣшѫ· повелѣ моси кь-

И вь домоу пакьі оученици о

нигьі распоустьньіѧ напісати·

мь̄· Їже а̄ще поустиь же-

и поустити ѭ· 5 и отьвѣщавь Їс͠сь

нѫ своѭ ӣ оженить сѧ иноѭ̄·

рече ӣмь· по жестосрьдию ва-

прелюбьі творить̄ на нѫ· 12 ӣ

27

аще жена поущьши мѫжа·

творит(ь)·

посагнеть за инь̄· прѣлюбьі

Марк. 10:13-16. Благославяне на малките деца
Добром. ев., СПб. част, 3v2-14. Велчева 1975.
13

И приношаа̄хѫ кь

бо есть цр҃ьство бж҃ие̄· 15 а̄минь

немоу· дѣти да ѧ косьнеть·

гл҃ѭ вамь· иже а̄ще не приі̄ме-

и оученици же прѣщѣахѫ прі-

ть цр҃ьства бж҃иꙗ· ѣ̄ко о̄тро-

носѧщиӣмь̄· 14 видѣвь же їс͠сь·

чѧ· не ӣмать̄ вьнити вь не· 16 ӣ о̄-

негодова и рече имь̄· недѣи-

бье̄мь благословѣа̄ше вьзла-

те дѣтеӣ приходити ко мь-

гаѭ рѫцѣ на н(е)·

нѣ· не браните имь· тацѣхь

Марк. 11:1-11. Вход Господен в Иерусалим
Добром. ев., Париж. част. Станчев 1981.
1

Егда приближи сѧ вь ер҃слмь·

5

и етери оть̄ стоѭщиӣхь тоу· гл҃а-

вь виѳфагиѭ и виѳаниѭ̄·

хѫ ӣма· чьто дѣе̄та о̄трѣшаѭ-

кь горѣ е̄леоньстѣ· посла два оть

ща жрѣбець· 6 она же рѣсте имь·

оученикь своихь· и гл҃а ӣма· 2 идѣ-

ꙗко заповѣда їсс҃ь· ӣ о̄ставишѧ

та вь весь ѣ̄же есть прѣмо вама·

7

ӣ а̄бие вьходѧща вь нѫ обрѧще-

и вьзложишѧ на нь ризьі своѧ· ӣ

та жрѣбець привѧзань· на ньже

вьсѣде на нь· 8 мноꙃи же ризьі сво-

нѣсть никтоже оть чл҃вкь вьсѣ-

ѧ постилаа̄хѫ по пѫти· а̄ дроу-

лъ· отрѣшьша ӣ приведѣта· 3 и а̄-

ꙃиӣ вѣӣе̄ рѣзахѫ оть дрѣвь· ӣ

ще вама кьто речеть чьто· рьцѣ-

постилаахѫ по пѫти·

та ꙗко г҃ь трѣбоуеть̄ е̄го· ӣ абие

9

же пакьі послеть ӣ сѣмо·

ще вьпиꙗхѫ гл҃ѭще· Ѡсана

4

благословень грѧдѫӣ вь ӣмѧ

Идете же и ӣ обрѣтете жрѣбець·

и привѣсте жрѣбець кь їсс҃оу·

И прѣтьходѧще вь слѣдь̄ ходѧ-

привѧзань̄ при дверехь вьнѣ·

гн҃е· 10 благословено грѧдѫще цр҃ь-

на распѫтиӣ· ӣ отрѣшаасте ӣ·

ство· вь имѧ г҃ѣ оц҃а нашего дв҃да·
28

осана вь вьішьниӣхь· 11 Ї вьниде вь

вьсѧ· поздѣ оуже сѫщоу чѣсоу·

е҅р҃слмь· и вь цр҃кви сьглѧда вь

ӣзиде вь виѳаниѭ сь о̄бѣма на десѧте·

Марк. 12:13-17. Плащане таксите на кесаря
Добром. ев., СПб. част, 9v11-10r11. Велчева 1975.
13

И послашѧ кь немоу кьнигьчи-

хь лицемѣрие· рече имь̄·

ѧ о̄ть фарисеӣ· ӣ и҆родиань·

чьто мѧ окоушаете· прине-

да ӣ бьішѧ о̄бльстили словомь·

сѣте ми пѣнѧꙃь да ӣ виждѫ·

14

16

они же шетьше гл҃ашѧ емоу·

они же принесошѧ ӣ гл҃а имь·

оучителю· вѣмь ѣ̄ко ӣстинень

чиӣ ѥсть о̄бразось ӣ писание̄·

ѥси· и не родиши ни о̄ комьже·

о̄ни же рѣшѫ е̄моу кесаровь·

не зриши бо на лица чл҃вкмь·

17

нь вь истинѫ пѫти бж҃ию оучи-

вьздадите кесарова кесаро-

ши· достоить ли киньсь кеса-

ви· а̄ бж҃иꙗ бв҃и· ӣ чоудишѧ сѧ

реви дати· ӣли нь ни· дамьі ли

(о немь̄)·

и отьвѣщавь їс͠сь рече имь·

ӣли не дамьі· 15 онь же вѣдьі ӣ-

Лук. 1:1-4. Посвещение на Теофил
Асем. ев., 147v8-17. Vajs, Kurz 1929; Vajs, Kurz 1955; Иванова-Мавродинова, Джурова 1981.
1

Понеже оу҅бо мноꙃи на(чѧ)шѧ

1

Ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱆ҅ⰱⱁ ⰿⱀⱁⰷⰻ ⱀⰰ(ⱍⱔ)ⱎⱔ

чініті повѣсть· о҅ и҅-

ⱍⰹⱀⰹⱅⰹ ⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱐ· ⱁ҅ ⰻ҅-

звѣстьнъии҅хъ въ нас·

ⰸⰲⱑⱄⱅⱐⱀⱏⰻⰻ҅ⱈⱏ ⰲⱏ ⱀⰰⱄ·

вещехъ· 2 ѣ҅коже прѣдашѧ на-

ⰲⰵⱋⰵⱈⱏ· 2 ⱑ҅ⰽⱁⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⱔ ⱀⰰ-

мъ· Бъівъшеи҅ и҅сп꙽ ръва· са-

ⰿⱏ· Ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰵⰻ҅ ⰻ҅ⱄⱂ꙽ ⱃⱏⰲⰰ· ⱄⰰ-

мовидьци и҅ слоугъі словеси·

ⰿⱁⰲⰻⰴⱐⱌⰻ ⰻ҅ ⱄⰾⱆⰳⱏⰹ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ·

3

3

Изволи сѧ и҅ мънѣ хоуждъшоу· по

Ⰻⰸⰲⱁⰾⰻ ⱄⱔ ⰻ҅ ⰿⱏⱀⱑ ⱈⱆⰶⰴⱏⱎⱆ· ⱂⱁ

въсѣхъ въ и҅стинѫ· по рѧдоу

ⰲⱏⱄⱑⱈⱏ ⰲⱏ ⰻ҅ⱄⱅⰻⱀⱘ· ⱂⱁ ⱃⱔⰴⱆ

пісати тебѣ· славьнъі О те-

ⱂⰹⱄⰰⱅⰻ ⱅⰵⰱⱑ· ⱄⰾⰰⰲⱐⱀⱏⰹ Ⱁ ⱅⰵ-

офиле· 4 Да разоумѣе҅ши о҅ нихъ

ⱁⱇⰻⰾⰵ· 4 Ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵ҅ⱎⰻ ⱁ҅ ⱀⰻⱈⱏ-

29

же наоу҅чилъ е҅сі словесехъ оу҅тв-

ⰶⰵ ⱀⰰⱆ҅ⱍⰻⰾⱏ ⰵ҅ⱄⰹ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵⱈⱏ ⱆ҅ⱅⰲ-

ръждение҅·

ⱃⱏⰶⰴⰵⱀⰻⰵ҅·

Лук. 1:5-25. Благовестие на Захария за раждането на Иоан
Предтеча
Асем. ев., 147v19-149r7. Vajs, Kurz 1929; Vajs, Kurz 1955; Иванова-Мавродинова, Джурова
1981.
5

Бъіс(тъ) въ дьни и҅рода

5

Ⰱⱏⰹⱄ(ⱅⱏ) ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰻ ⰻ̄ⱃⱁⰴⰰ

цр҃ѣ и҅ю҅деи҅ска· и҅ер҅ еи҅ е҅теръ

ⱌⱃ҃ⱑ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⰵⰻ̄ⱄⰽⰰ· ⰻ̄ⰵⱃⰵⰻ̄ ⰵ̄ⱅⰵⱃⱏ

именемъ захариа҅· ѡ҅т

ⰻⰿⰵⱀⰵⰿⱏ ⰸⰰⱈⰰⱃⰻⰰ̄· ⱉ̄ⱅ

е҅фімериꙙ҅ а҅віа҅нѧ· и҅

ⰵ̄ⱇⰻⰿⰵⱃⰻⱗ̄ ⰰ̄ⰲⰻⰰ̄ⱀⱔ· ⰻ̄

жена е҅моу от дъщерь а҅ронь·

ⰶⰵⱀⰰ ⰵ̄ⰿⱆ ⱁⱅ ⰴⱏⱋⰵⱃⱐ ⰰ̄ⱃⱁⱀⱐ·

и҅мѧ е҅и҅ е҅лисаветь· 6 бѣ-

ⰻ̄ⰿⱔ ⰵ̄ⰻ̄ ⰵⰾⰻⱄⰰⰲⰵⱅⱐ· 6 ⰱⱑ-

шете же о҅ба праведъ-

ⱎⰵⱅⰵ ⰶⰵ ⱁⰱⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏ-

на прѣдъ бм҃ъ· ходѧща

ⱀⰰ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰱⱀ҃ⱏ· ⱈⱁⰴⱔⱋⰰ

въ заповѣдехъ вьсѣхъ· И о҅пра-

ⰲⱏ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰵⱈⱏ ⰲⱐⱄⰵⱈⱏ· Ⰻ ⱁⱂⱃⰰ-

вдании҅хъ гн҃ихъ бес порока·

ⰲⰴⰰⱀⰻⰻⱈⱏ ⰳⱀ҃ⰻⱈⱏ ⰱⰵⱄ ⱂⱁⱃⱁⰽⰰ·

7

7

и҅ не бѣ и҅ма чѧда· понеже бѣ е҅-

ⰻ ⱀⰵ ⰱⱑ ⰻⰿⰰ ⱍⱔⰴⰰ· ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⰵ-

лисавеѳ неплодъі· и҅ о҅ба

ⰾⰻⱄⰰⰲⰵⱚ ⱀⰵⱂⰾⱁⱄⱏⰹ· ⰻ҅ ⱁⰱⰰ

заматорѣвъша въ дьнехъ

ⰸⰰⰿⰰⱅⱁⱃⱑⰲⱏⱎⰰ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰵⱈⱏ

свои҅хъ бѣста· 8 Бъис(тъ) же слоужѧ-

ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰱⱑⱄⱅⰰ· 8 Ⰱⱏⰹⱄ(ⱅⱏ) ⰶⰵ ⱄⰾⱆⰶⱔ-

щоу е҅моу въ чиноу чрѣдъи сво-

ⱋⱆ ⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⱍⰻⱀⱆ ⱍⱃⱑⰴⱏⰻ ⱄⰲⱁ-

е҅ꙙ҅ прѣдъ бм҃ъ· 9 по о҅бъічаю҅ и҅е-҅

ⰵⱗ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰱⰿ҃ⱏ· 9 ⱂⱁ ⱁⰱⱏⰹⱍⰰⱓ ⰻⰵ-

реи҅скоумоу· ключі сѧ е҅моу пока-

ⱃⰵⰻⱄⰽⱆⰿⱆ· ⰽⰾⱓⱍⰹ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⱂⱁⰽⰰ-

диті· Въшедъшоу же въ црк҃въ

ⰴⰻⱅⰹ· Ⰲⱏⱎⰵⰴⱏⱎⱆ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱌⱃⰽ҃ⰲⱏ

гн҃ѭ· 10 И в꙽се мн꙽ожьство҅ людіи҅·

ⰳⱀ҃ⱙ· 10 Ⰻ ⰲ꙽ⱄⰵ ⰿ꙽ⱀⱁⰶⱐⱄⱅⰲⱁ ⰾⱓⰴⰹⰻ·

бѣ млт҃вѫ дѣꙙ҅ вънѣ въ годъ ті-

ⰱⱑ ⰿⰾⱅ҃ⰲⱘ ⰴⱑⱗ ⰲⱏⱀⱑ ⰲⱏ ⰳⱁⰴⱏ ⱅⰹ-

міа҅на· 11 Аві же сѧ е҅моу а̄н҃ꙉлъ

ⰿⰹⰰⱀⰰ· 11 Ⰰⰲⰹ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰰⱀ҃ⰼⰾⱏ

гн҃ь· стоꙙ҅ о҅ деснѫѭ҅ о҅л꙽тарѣ ка-

ⰳⱀ҃ⱐ· ⱄⱅⱁⱗ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⱁⰾ꙽ⱅⰰⱃⱑ ⰽⰰ-

ділънаа҅го· 12 И сьмѧте сѧ заха-

ⰴⰹⰾⱏⱀⰰⰰⰳⱁ· 12Ⰻ ⱄⱐⰿⱔⱄⰵ ⱄⱔ ⰸⰰⱈⰰ-

30

ріѣ видѣвъ· и҅ ст꙽рахъ нападе

ⱃⰹⱑ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ· ⰻ҅ ⱄⱅ꙽ⱃⰰⱈⱏ ⱀⰰⱂⰰⰴⰵ

на нь· 13 Рече же кь немоу а҅нꙉ҃лъ гн҃ь·

ⱀⰰ ⱀⱐ· 13 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱆ ⰰⱀ҃ⰼⰾⱏ ⰳⱀ҃ⱐ·

не бои҅ сѧ захарие҅· Зане оу҅слъиша-

ⱀⰵ ⰱⱁⰻ ⱄⱔ ⰸⰰⱈⰰⱃⰻⰵ· Ⰸⰰⱀⰵ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰ-

на бъіс(тъ) млт҃ва твоꙗ҅· Ꙇ жена тво-

ⱀⰰ ⰱⱏⰹⱄ(ⱅⱏ) ⰿⰾⱅ҃ⰲⰰ ⱅⰲⱁⱑ· Ⰺ ⰶⰵⱀⰰ ⱅⰲⱁ-

ѣ҅ е҅лісавеѳь· родітъ сн҃ъ тебѣ·

ⱑ ⰵⰾⰹⱄⰰⰲⰵⱚⱐ· ⱃⱁⰴⰹⱅⱏ ⱄⱀ҃ⱏ ⱅⰵⰱⱑ·

и҅ наречеши и҅мѧ е҅моу и҅оа҅ ҅нъ· 14 И бѫ-

ⰻ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⰻⰿⱔ ⰵⰿⱆ ⰻⱁⰰⱀⱏ· 14 Ⰻ ⰱⱘ-

детъ радость тебѣ веліѣ҅· И

ⰴⰵⱅⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⱅⰵⰱⱑ ⰲⰵⰾⰹⱑ· Ⰻ

м꙽ноꙃи о҅ родьствѣ е҅го въздра-

ⰿ꙽ⱀⱁⰷⰻ ⱁ ⱃⱁⰴⱐⱄⱅⰲⱑ ⰵⰳⱁ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰ-

доуѭтъ сѧ· 15 Бѫдетъ

ⰴⱆⱙⱅⱏ ⱄⱔ· 15 Ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ

бо велі прѣдъ бм҃ъ· И

ⰱⱁ ⰲⰵⰾⰹ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰱⰿ҃ⱏ· Ⰻ

віна и҅ сікера не и҅матъ

ⰲⰹⱀⰰ ⰻ҅ ⱄⰹⰽⰵⱃⰰ ⱀⰵ ⰻ̄ⰿⰰⱅⱏ

піті· И дх҃мъ ст҃мъ

ⱂⰹⱅⰹ· Ⰻ ⰴⱈ҃ⰿⱏ ⱄⱅ҃ⰿⱏ

и҅сплънитъ сѧ· Еще и҅-чрѣ-

ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ· Ⰵⱋⰵ ⰻ-ⱍⱃⱑ-

ва мт҃ре свое҅ꙙ·҅ 16 м꙽ногъи

ⰲⰰ ⰿⱅ҃ⱃⰵ ⱄⰲⱁⰵⱗ· 16 ⰿ꙽ⱀⱁⰳⱏⰻ

сн҃овъ ӣз҃лвъ о҅братитъ къ

ⱄⱀ҃ⱁⰲⱏ ⰻ̄ⰸ҃ⰾⰲⱏ ⱁⰱⱃⰰⱅⰻⱅⱏ ⰽⱏ

г҃ю б҃оу и҅хъ· 17 И тъ прѣдъи҅детъ·

ⰳ҃ⱓ ⰱ҃ⱆ ⰻⱈⱏ· 17 Ⰻ ⱅⱏ ⱂⱃⱑⰴⱏⰻⰴⰵⱅⱏ·

прѣдъ нимъ дх҃мъ и силоѭ и҅-

ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⰴⱈ҃ⰿⱏ ⰻ ⱄⰻⰾⱁⱙ ⰻ-

лии҅ноѭ꙼· Обратіті срд҃ца о҅цъ
҃

ⰾⰻⰻⱀⱁⱙ· Ⱁⰱⱃⰰⱅⰹⱅⰹ ⱄⱃⰴ҃ⱌⰰ ⱁ҅ⱌ҃ⱏ

на чѧда· и҅ протівънъіꙙ҅ въ

ⱀⰰ ⱍⱔⰴⰰ· ⰻ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱏⱀⱏⰹⱗ ⰲⱏ

мѫдрость праведънъии҅хъ·

ⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⱐ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰻⰻⱈⱏ·

оу҅готоваті люди съвръшенъи·

ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱅⰻ ⰾⱓⰴⰻ ⱄⰲⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱏⰻ·

18

18

И рече захариꙗ҅ къ а҅н҃ꙉлоу· по чесо-

Ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰸⰰⱈⰰⱃⰻⱑ ⰽⱏ ⰰⱀ҃ⰼⰾⱆ· ⱂⱁ ⱍⰵⱄⱁ-

моу разоумѣѭ҅ се· Азь бо е҅смъ

ⰿⱆ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙ ⱄⰵ· Ⰰⰸⱐ ⰱⱁ ⰵⱄⰿⱏ

старъ· и҅ жена моꙗ҅ заматорѣвъ-

ⱄⱅⰰⱃⱏ· ⰻ ⰶⰵⱀⰰ ⰿⱁⱑ ⰸⰰⰿⰰⱅⱁⱃⱑⰲⱏ-

ші въ дьнехъ свои҅хъ· 19 И ѡ҅тъ-

ⱎⰹ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰵⱈⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ· 19 Ⰻ ⱉⱅⱏ-

вѣщавъ а̄н҃ꙉлъ рече е҅моу· А҅зь

ⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰰⱀ҃ⰼⰾⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ· Ⰰⰸⱐ

е҅смъ гавріи҅лъ прѣстоꙙ҅и прѣ-

ⰵⱄⰿⱏ ⰳⰰⰲⱃⰹⰻⰾⱏ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⱗⰻ ⱂⱃⱑ-

дъ бм҃ъ· И посьланъ е҅смъ гл҃а-

ⰴⱏ ⰱⰿ҃ⱏ· Ⰻ ⱂⱁⱄⱐⰾⰰⱀⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰳⰾ҃ⰰ-

ті кь тебѣ· и҅ благовѣстити те-

ⱅⰹ ⰽⱐ ⱅⰵⰱⱑ· ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱑⱄⱅⰻⱅⰻ ⱅⰵ-

бѣ сіи҅· 20 и҅ се бѫдеши млъчѧ и҅ не

ⰱⱑ ⱄⰹⰻ· 20 ⰻ ⱄⰵ ⰱⱘⰴⰵⱎⰻ ⰿⰾⱏⱍⱔ ⰻ ⱀⰵ

могъи прогл҃ати· до негоже дь-

ⰿⱁⰳⱏⰻ ⱂⱃⱁⰳⰾ҃ⰰⱅⰻ· ⰴⱁ ⱀⰵⰳⱁⰶⰵ ⰴⱐ31

не бѫдѫтъ сии҅· зане не вѣрова

ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⰻⰻ· ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ

словесемъ мои҅мъ· ѣ҅же събѫдѫ-

ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵⰿⱏ ⰿⱁⰻⰿⱏ· ⱑⰶⰵ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘ-

тъ сѧ въ врѣмѧ свое· 21 И бѣшѧ лю-

ⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱄⰲⱁⰵ· 21 Ⰻ ⰱⱑⱎⱔ ⰾⱓ-

дие҅ жідѫще захариꙙ҅· И чюжда-

ⰴⰻⰵ ⰶⰹⰴⱘⱋⰵ ⰸⰰⱈⰰⱃⰻⱗ· Ⰻ ⱍⱓⰶⰴⰰ-

а҅хѫ сѧ е҅же моуждаа҅ше въ

ⰰⱈⱁⱔ ⱄⱔ ⰵⰶⰵ ⰿⱆⰶⰴⰰⰰⱎⰵ ⰲⱏ

црк҃ви· 22 И ишедъ же не мо-

ⱌⱃⰽ҃ⰲⰻ· 22 Ⰻ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱁ-

жаа҅ше гл҃ати кь нимъ· И

ⰶⰰⰰⱎⰵ ⰳⰾ҃ⰰⱅⰻ ⰽⱐ ⱀⰻⰿⱏ· Ⰻ

разоумѣшѧ ѣ҅ко відѣни-

ⱃⰰⱆⰿⱑⱎⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⰹⰴⱑⱀⰻ-

е҅ відѣ въ црк҃ви· и҅ тъ

ⰵ ⰲⰹⰴⱑ ⰲⱏ ⱌⱃⰽ҃ⰲⰻ· ⰻ ⱅⱏ

бѣ помаꙙ҅ и҅мъ· и҅ прѣбъіваа҅ше

ⰱⱑ ⱂⱁⰿⰰⱗ ⰻⰿⱏ· ⰻ ⱂⱃⱑⰱⱏⰹⰲⰰⰰⱎⰵ

нѣмъ· 23 И бъіс(тъ) ѣ҅ко и҅сплънишѧ сѧ·

ⱀⱑⰿⱏ· 23 Ⰻ ⰱⱏⰹⱄ(ⱅⱏ) ⱑⰽⱁ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱋⱔ ⱄⱔ·

дение҅ слоужбъи е҅го· и҅де въ

ⰴⰵⱀⰻⰵ ⱄⰾⱆⰶⰱⱏⰻ ⰵⰳⱁ· ⰻⰴⰵ ⰲⱏ

домъ свои҅· 24 По сихъ же дьнех·

ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻ· 24 Ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰴⱐⱀⰵⱈ·

зачѧтъ е҅лисавеѳь жена е҅-

ⰸⰰⱍⱔⱅⱏ ⰵⰾⰻⱄⰰⰲⰵⱚⱐ ⰶⰵⱀⰰ ⰵ-

го· и҅ таꙗ҅аш
҅ е сѧ мѣц҃ь д҃· гл҃щи:

ⰳⱁ· ⰻ ⱅⰰⱑⰰⱎⰵ ⱄⱔ ⰿⱑⱌ҃ⱐ ⰴ҃· ⰳⰾ҃ⱋⰻ:

25

25

ꙗко тако сътвори м꙽нѣ г҃ь· вь

Ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰿ꙽ⱀⱑ ⰳ҃ⱐ· ⰲⱐ

дьні въ нѧже прізьрѣ· Ѡт-

ⰴⱐⱀⰹ ⰲⱏ ⱀⱔⰶⰵ ⱂⱃⰹⰸⱐⱃⱑ· Ⱉⱅ-

ꙙ҅ті поношение҅ мое҅ въ чл҃цѣхъ⁘

ⱗⱅⰹ ⱂⱁⱀⱁⱎⰵⱀⰻⰵ ⰿⱁⰵ ⰲⱏ ⱍⰾ҃ⱌⱑⱈⱏ⁘

Лук. 1:5-25. Библейска песен на Богородица
Син. пс. Slav. 2/N, 28v21-29r13. Tarnanidis 1988, Mareš 1997.
ПѢСНЬ БЦѦ ОТЪ ЛОУЧЕ ЕВНЋЛиꙗ : —

ⰒⰡⰔⰐⰠ ⰁⰜⰧ ⰑⰕⰟ ⰎⰖⰝⰅ ⰅⰂⰐⰼⰋⰡ : —

46

46

Величитъ дш҃а моꙗ г҃ѣ 47 і въздра-

Ⰲⰵⰾⰻⱍⰻⱅⱏ ⰴⱎ҃ⰰ ⰿⱁⱑ ⰳ҃ⱑ 47 ⰹ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰ-

дова сѧ дх҃ъ моі : о бꙃ҃ѣ сп҃ѣ моемь : —

ⰴⱁⰲⰰ ⱄⱗ ⰴⱈ҃ⱏ ⰿⱁⰹ : ⱁ ⰱⰷ҃ⱑ ⱄⱂ҃ ⰿⱁⰵⰿⱐ : —

48

48

ꙗко прізьрѣ на съмѣрение рабъ

Ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰹⰸⱐⱃⱑ ⱀⰰ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⰻⰵ ⱃⰰⰱⱏ

своеѧ :, се бо отъселѣ блажѧ-

ⱄⰲⰵⱗ :, ⱄⰵ ⰱⱁ ⱁⱅⱏⱄⰵⰾⱑ ⰱⰾⰰⰶⱗ-

тъ мѧ вьси роди : —

ⱅⱏ ⰿⱗ ⰲⱐⱄⰻ ⱃⱁⰴⰻ : —

49

49

ꙗко сътвори мнѣ величие сильнъиі :

Ⱑⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰿⱀⱑ ⰲⰵⰾⰻⱍⰻⰵ ⱄⰻⰾⱐⱀⱏⰻⰹ :

[и св҃]то імѧ твое :, 50 Ꙇ милость его

[ⰹ ⱄⰲ҃]ⱅⱁ ⰹⰿⱗ ⱅⰲⱁⰵ :, 50 Ⰺ ⰿⰻⰾⱁⱄⱐ ⰵⰳⱁ

[в]ъ родъ і родъ боѧщимъ сѧ его : —

[в]ⱏ ⱃⱁⰴⱏ ⰹ ⱃⱁⰴⱏ ⰱⱁⱔⱋⰻⰿⱏ ⱄⱗ ⰵⰳⱁ : —

32

51

[с]ътвори дръжавѫ мъішьцеѭ

51

[ⱄ]ⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴⱃⱏⰶⰰⰲⱘ ⰿⱏⰹⱎⱐⱌⰵⱙ

своеѭ :, Расточи гръдъіѧ мъі-

ⱄⰲⱁⰵⱙ :, ⰓⰓⰰⱄⱅⱁⱍⰻ ⰳⱃⱏⰴⱏⰹⱗ ⰿⱏⰹ-

слѭ ср҃ца іхъ : —

ⱄⰾⰺⱙ ⱄⱃ҃ⱌⰰ ⰹⱈⱏ : —

52

52

Низъложи сильнъіѧ съ прѣстолъ :,

Ⱀⰻⰸⱏⰾⱁⰶⰻ ⱄⰻⰾⱐⱀⱏⰹⱗ ⱄⱏ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱏ :,

Ꙇ вьзнесе съмѣренъіѧ 53 лачѫ-

Ⰺ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⱏⰹⱗ 53 ⰾⰰⱍⱘ-

штѧѧ сѧ отъпоусті тъщѧ : —

ⱎⱅⱗⱗ ⱄⱗ ⱁⱅⱂⱆⱄⱅⰻⰹ ⱅⱏⱋⱗ : —

54

54

[пр]іѧтъ ꙇил҃ѣ отрока своего помѧ-

[ⱂⱃ]ⰹⱗⱅⱏ ⰺⰻⰾ҃ⱑ ⱁⱅⱃⱁⰽⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⱁⰿⱗ-

[н]ѫти милость :, 55 ꙗкоже гл҃а къ

[ⱀ]ⱘⱅⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱐ :, 55 Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰳⰾ҃ⰰ ⰽⱏ

оц҃емъ нашимъ авраамоу :, ꙇ сѣ-

ⱁⱌ҃ⰿⱏ ⱀⰰⱎⰻⰿⱏ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⱁⱆ :, Ⰺ ⱄⱑ-

мени его до вѣка : —

ⰿⰵⱀⰻ ⰵⰳⱁ ⰴⱁ ⰲⱑⰽⰰ : —

Лук. 1:5-25. Библейска песен на Богородица (Молитва на
Захария)
Син. пс. Slav. 2/N, 29r14–29v21. Tarnanidis 1988, Mareš 1997.
МОЛ ЗАХАРИꙆНА : ИОАНОВА : ОТЪ ЛОУ-

ⰏⰑⰎ ⰈⰀⰓⰋⰊⰐⰀ : ⰋⰑⰀⰐⰑⰂⰀ : ⰑTⰟ ⰎⰖ-

ЧЕ ЕВАⰤЋЕЛиꙗ : —

ⰝⰅ ⰅⰂⰀⰤⰼⰅⰎⰋⰡ : —

68

68

Бл҃нъ г҃ь б҃ъ ꙇил҃евъ ꙗко посѣти

Ⰱⰾ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⱏ ⰺⰻⰾ҃ⰵⰲⱏ ⱑⰽⱁ ⱂⱁⱄⱑⱅⰻ

ꙇ сътвори ꙇзбавление лю-

ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰺⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ ⰾⱓ-

демъ своꙇмъ : —

ⰴⰵⰿⱏ ⱄⰲⱁⰺⰿⱏ : —

69

69

И въздвіже рогъ сп҃ениꙗ нашего : —

Ⰻ ⰲⱏⰸⰴⰲⰹⰶⰵ ⱃⱁⰳⱏ ⱄⱂ҃ⰵⱀⰻⱑ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ : —

въ домоу дав҃ѣ отрока своего : —

ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰴⰰⰲ҃ⱑ ⱁⱅⱃⱁⰽⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ : —

70

70

ꙗко гл҃а оустъі св҃тъіихъ :,

Ⱑⰽⱁ ⰳⰾ҃ⰰ ⱆⱄⱅⱏⰹ ⱄⰲ҃ⱅⱏⰹⰻⱈⱏ :,

сѫщꙇихъ : отъ вѣка пророкъ его :

ⱄⱘⱋⰺⰻⱈⱏ : ⱁⱅⱏ ⰲⱑⰽⰰ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ⰵⰳⱁ :

71

71

сп҃ение отъ врагъ нашихъ :, Ꙇз-д-рѫ-

ⱄⱂ҃ⱀⰻⰵ ⱁⱅⱏ ⰲⱃⰰⰳⱏ ⱀⰰⱎⰻⱈⱏ :, Ⰺⰸ-ⰴ-ⱃⱘ-

къі вьсѣхъ ненавидѧщиꙇхъ насъ : —

ⱈⱏⰹ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱗⱋⰻⰺⱈⱏ ⱀⰰⱄⱏ : —

72

72

Сътворити милость съ оц҃і на-

Ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱐ ⱄⱏ ⱁⱌ҃ⰹ ⱀⰰ-

шими :, Ꙇ помѧнѫти завѣтъ

ⱎⰻⰿⰻ :, Ⰺ ⱂⱁⰿⱗⱀⱘⱅⰻ ⰸⰰⰲⱑⱅⱏ

свт҃ъіи своꙇ : —

ⱄⰲⱅ҃ⱏⰹⰻ ⱄⰲⱁⰺ : —

73

73

Клѧтвѫ еѭже клѧтъ сѧ къ ав[ра-]

амоу оц҃ю нашемоу : дати намъ [:]

Ⰽⰾⱗⱅⰲⱘ ⰵⱙⰶⰵ ⰽⰾⱗⱅⱏ ⱄⱗ ⰽⱏ ⰰⰲ[ⱃⰰ-]

ⰰⰿⱆ ⱁⱌ҃ⱓ ⱀⰰⱎⰵⰿⱆ : ⰴⰰⱅⰻ ⱀⰰⰿⱏ [:]

33

74

бе-с-траха из-д-рѫкъі врагъ на-

74

ⰱⰵ-ⱄ-ⱅⱃⰰⱈⰰ ⰻⰸ-ⰴ-ⱃⱘⰽⱏⰹ ⰲⱃⰰⱈⱏ ⱀⰰ-

шихъ :, Ꙇзбавльшемъ сѧ : —

ⱎⰻⱈⱏ :, Ⰺⰸⰱⰰⰲⰾⱐⱎⰵⰿⱏ ⱄⱗ : —

Слоужити емоу 75 прѣподобиемь :,

Ⱄⰾⱆⰶⰻⱅⰻ ⰵⰿⱆ 75 ⱂⱃⱑⱂⱁⰴⱁⰱⰻⰵⰿⱐ :,

ꙇ правъдоѭ прѣдъ нимь вь-

ⰺ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱁⱙ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰲⱐ-

сѧ дьни живота нашего : —

ⱄⱗ ⰴⱐⱀⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ : —

76

76

Ꙇ тъі отрочѧ пророка въішьнѣе-

Ⰺ ⱅⱏⰹ ⱁⱅⱃⱁⱍⱗ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ⰲⱏⰹⱎⱐⱀⱑⰵ-

го наречеши сѧ :, прѣди ꙇдеши бо

ⰳⱁ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⱄⱗ :, ⱂⱃⱑⰴⰻ ⰺⰴⰵⱎⰻ ⰱⱁ

прѣдъ лицемь гн҃емь оуготова-

ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰾⰻⱌⰵⰿⱐ ⰳⱀ҃ⰵⰿⱐ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰ-

ти пѫтъ его : —

ⱅⰻ ⱂⱘⱅⱏ ⰵⰳⱁ : —

77

77

Дати разоумъ сп҃ениꙗ людемъ

Ⰴⰰⱅⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱏ ⱄⱂ҃ⰵⱀⰻⱑ ⰾⱓⰴⰵⰿⱏ

его :, въ оставление грѣхъ на-

ⰵⰳⱁ :, ⰲⱏ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⱀⰰ-

шихъ :, 78 милосръдеі ради ми-

ⱎⰻⱈⱏ :, 78 ⰿⰻⰾⱁⱄⱃⱏⰴⰵⰹ ⱃⰰⰴⰻ ⰿⰻ-

лості б҃а нашего : —

ⰾⱁⱄⱅⰹ ⰱ҃ⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ : —

Въ нихъже посѣтилъ естъ насъ

Ⰲⱏ ⱀⰻⱈⱏⰶⰵ ⱂⱁⱄⱑⱅⰻⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ

въстокъ съвъіше 79 просвѣти-

ⰲⱏⱄⱅⱁⰽⱏ ⱄⱏⰲⱏⰹⱎⰵ 79 ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱅⰻ-

ти сѣдѧштѧ во тъмѣ :, ꙇ вь

ⱅⰻ ⱄⱑⰴⱗⱎⱅⱗ ⰲⱁ ⱅⱏⰿⱖ :, Ⰺ ⰲⱐ

сѣни съмрътьнѣи : —

ⱄⱑⱀⰻ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐⱀⱑⰻ : —

Направити ногъі нашѧ

Ⱀⰰⱂⱃⰰⰲⰻⱅⰻ ⱀⱁⱈⱏⰹ ⱀⰰⱎⱗ

на пѫть миренъ : —————

ⱀⰰ ⱂⱘⱅⱐ ⰿⰻⱃⰵⱀⱏ : —————

Лук. 1:26-38. Благовестие на Богородица в дома на Елисавета
Асем. ев., 145r11-145v17. Vajs, Kurz 1929; Vajs, Kurz 1955; Иванова-Мавродинова, Джурова
1981.
26

въ ше-

26

ⰲⱏ ⱎⰵ-

стъи же мѣц҃ь· посъланъ бъистъ

ⱄⱅⱏⰻ ⰶⰵ ⰿⱑⱌ҃ⱐ· ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱀⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ

а̄рх҃нꙉлъ гавриӣлъ от б҃а· въ гра-

ⰰ̄ⱃⱈ҃ⱀⰼⰾⱏ ⰳⰰⰲⱃⰻⰻ̄ⰾⱏ ⱁⱅ ⰱ҃ⰰ· ⰲⱏ ⰳⱃⰰ-

дъ галилеӣскъ ӣмѧ е̄моу назареѳ·

ⰴⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻⱄ̄ⰽⱏ ⰻ̄ⰿⱔ ⰵ̄ⰿⱆ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱚ·

27

27

кь дѣвѣ о̄брѫченѣ мѫжю· е̄моуже

ⰽⱐ ⰴⱑⰲⱑ ⱁ̄ⰱⱃⱘⱍⰵⱀⱑ ⰿⱘⰶⱓ· ⰵ̄ⰿⱆⰶⰵ

ӣмѧ ӣо̄сифъ· ѿ домоу дд҃ва· И-

ⰻⰿⱔ ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰻⱇⱏ· ⱉⱅ ⰴⱁⰿⱆ ⰴⰴ҃ⰲⰰ· Ⰻ-

мѧ дѣвѣ мариꙗ̄· 28 ӣ въшедъ кь не-

ⰿⱔ ⰴⱑⰲⱑ ⰿⰰⱃⰻⱑ̄· 28 ⰻ̄ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⰽⱐ ⱀⰵ-

34

ӣ а̄н҃ꙉлъ реч(е)· Радоуӣ сѧ благодѣ-

ⰻ̄ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱏ ⱃⰵⱍ(ⰵ)· Ⱃⰰⰴⱆⰻ̄ ⱄⱔ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ-

тънаꙗ̄ г҃ь съ тобоѭ꙼· Бл҃на тъи

ⱅⱏⱀⰰⱑ̄ ⰳ҃ⱐ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ̆· Ⰱⰾ҃ⱀⰰ ⱅⱏⰻ

въ женахъ· 29 о̄на же видѣвъши ӣ съ-

ⰲⱏ ⰶⰵⰿⰰⱈⱏ· 29 ⱁ̄ⱀⰰ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰻ ⰻ̄ ⱄⱏ-

мѧте сѧ· о̄ словеси е̄го· ӣ помъі-

ⰿⱔⱅⰵ ⱄⱔ· ⱁ̄ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ ⰵ̄ⰳⱁ· ⰻ̄ ⱂⱁⰿⱏⰹ-

шлѣа̄ше· како се бѫдетъ цѣло-

ⱎⰾⱑⰰ̄ⱎⰵ· ⰽⰰⰽⱁ ⱄⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱌⱑⰾⱁ-

вание̄· 30 И рече а̄н҃ꙉлъ кь неӣ· Не бо-

ⰲⰰⱀⰻⰵ̄· 30 Ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱏ ⰽⱐ ⱀⰵⰻ̄· Ⱀⰵ ⰱⱁ-

ӣ сѧ марие̄· обрѣте бо благодѣт

ⰻ̄ ⱄⱔ ⰿⰰⱃⰻⰵ̄· ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰱⱁ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅ

о̄тъ б҃а· 31 И се зачьнеши въ чрѣвѣ·

ⱁ̄ⱅⱏ ⰱ҃ⰰ· 31 Ⰻ ⱄⰵ ⰸⰰⱍⱐⱀⰵⱎⰻ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱑ·

ӣ родиши сн҃ъ· ӣ наречеши ӣмѧ е̄моу

ⰻ̄ ⱃⱁⰴⰻⱎⰻ ⱄⱀ҃ⱏ· ⰻ̄ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⰻ̄ⰿⱔ ⰵ̄ⰿⱆ

ӣс҃ъ· 32 сь бѫдетъ велиі̄· ӣ сн҃ъ

ⰻ̄ⱄ҃ⱏ· 32 ⱄⱐ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰹ̄· ⰻ̄ ⱄⱀ҃ⱏ

въишьнѣа̄го наречетъ сѧ· И да-

ⰲⱏⰻⱎⱐⱀⱑⰰ̄ⰳⱁ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ· Ⰻ ⰴⰰ-

стъ емоу г҃ь б҃ъ прѣстолъ дд҃а оц҃а

ⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⱐ ⰱ҃ⱏ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱏ ⰴⰴ҃ⰰ ⱁⱌ҃ⰰ

е̄го· 33 ӣ въцр҃итъ сѧ въ домоу ӣѣ̄ко-

ⰵ̄ⰳⱁ· 33 ⰻ̄ ⰲⱏⱌⱃ҃ⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰻ̄ⱑⰽ̄ ⱁ-

в꙽лі въ вѣкъі· И цр҃ствоу е̄го

ⰲ꙽ⰾⰹ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ· Ⰻ ⱌⱃ҃ⱄⱅⰲⱆ ⰵ̄ⰳⱁ

не бѫдетъ кон꙽ца· 34 Рече же маріѣ̄

ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰽⱁⱀ꙽ⱌⰰ· 34 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰿⰰⱃⰹⱑ̄

къ ан҃ꙉлоу· Како се бѫдетъ ӣде

ⰽⱏ ⰰⱀ҃ⰼⰾⱆ· Ⰽⰰⰽⱁ ⱄⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ̄ⰴⰵ

мѫжа не знаѭ̄· 35 И ѿвѣщавъ а̄н-

ⰿⱘⰶⰰ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱙ̄· 35 Ⰻ ⱉⱅⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰰ̄ⱀ-

ꙉл҃ъ рече е̄и·̄ Дх҃ъ ст҃ъи наӣдетъ

ⰼⰾ҃ⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵ̄ⰻ̄· Ⰴⱈ҃ⱏ ⱄⱅ҃ⱏⰻ ⱀⰰⰻ̄ⰴⰵⱅⱏ

на тѧ· ӣ сила въишънѣа̄го о̄сѣни-

ⱀⰰ ⱅⱔ· ⰻ̄ ⱄⰻⰾⰰ ⰲⱏⰻⱎⱏⱀⱑⰰ̄ⰳⱁ ⱁ̄ⱄⱑⱀⰻ-

тъ тѧ· Тѣмьже ӣ е̄же родітъ

ⱅⱏ ⱅⱔ· Ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⰻ̄ ⰵ̄ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹⱅⱏ

сѧ· ст҃о наричетъ сѧ сн҃ъ бж҃іӣ·

ⱄⱔ· ⱄⱅ҃ⱁ ⱀⰰⱃⰻⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⱀ҃ⱏ ⰱⰶ҃ⰹⰻ̄·

36

36

И се е̄лисавеѳь ѫ҅жика твоꙗ̄·

Ⰻ ⱄⰵ ⰵ̄ⰾⰻⱄⰰⰲⰵⱚⱐ ⱘ҅ⰶⰻⰽⰰ ⱅⰲⱁⱑ̄·

ӣ та зачѧтъ сн҃а въ старость

ⰻ̄ ⱅⰰ ⰸⰰⱍⱔⱅⱏ ⱄⱀ҃ⰰ ⰲⱏ ⱄⱅⰰⱃⱁⱄⱅⱐ

своѭ̄· ӣ се мѣц҃ь шестъи е҅и҅ е̄стъ·

ⱄⰲⱁⱙ̄· ⰻ̄ ⱄⰵ ⰿⱑⱌ҃ⱐ ⱎⰵⱄⱅⱏⰻ ⰵ҅ⰻ҅ ⰵ̄ⱄⱅⱏ·

наріцае̄мѣи неплодьві· 37 ꙗко не

ⱀⰰⱃⰹⱌⰰⰵ̄ⰿⱑⰻ ⱀⰵⱂⰾⱁⰴⱐⰲⰹ· 37 Ⱑⰽⱁ ⱀⰵ

ӣзнеможетъ о̄тъ б҃а в꙽сѣкъ гл҃ъ:

ⰻ̄ⰸⱀⰵⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱁ̄ⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰲ꙽ⱄⱑⰽⱏ ⰳⰾ҃ⱏ:

38

Рече же мариꙗ· се раба гн҃ѣ· бѫ-

38

Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰿⰰⱃⰻⱑ· ⱄⰵ ⱃⰰⰱⰰ ⰳⱀ҃ⱑ· ⰱⱘ-

ди мънѣ по гл҃оу твое҅моу· И о̄-

ⰴⰻ ⰿⱏⱀⱑ ⱂⱁ ⰳⰾ҃ⱆ ⱅⰲⱁⰵ҅ⰿⱆ· Ⰻ ⱁ̄-

тіде о̄тъ неꙙ̄ а҅н҃ꙉлъ⁘·⁓

ⱅⰹⰴⰵ ⱁ̄ⱅⱏ ⱀⰵⱗ̄ ⰰ҅ⱀ҃ⰼⰾⱏ⁘·⁓

35

Лук. 2: 29–32. Песен на Симеон Богоприимец
Син. пс. Slav. 2/N, 29v22-30r5. Tarnanidis 1988, Mareš 1997.
СЛАВА· СѢ(Д)· МО(Л)· СУМИОНѢ·
ОТЪ ЛОУЧЕ ЕВГАⰤЋЕЛиꙗ·
29

Нъінѣ отъпоусті раба твоего

владъіко по гл҃оу твоемоу съ
миромъ·
30

ꙗко видѣсте очи моі сп҃енье твое·

31

еже еси оуготовалъ прѣдъ лице-

мь вьсѣхъ людеи·
32

свѣтъ въ окръвение ѧз҃къ· Ꙇ

въ славѫ людеꙇ твоіхъ ꙇил҃ю·

Лук. 10:17-20. Завръщането на седемдесетте ученици
Сав. кн., 132r-132v. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
17

въꙁвратишⱑ же сⱑ о҃ съ радо-

ѧ и скорьфиѧ· и на всѫ силѫ вра-

стиѭ гл҃ѫще· г҃и и бѣси повиноу-

жиѭ· и ничтоже васъ не врѣди-

ѭтъ сⱑ намъ· о имени твоемь· 18 рече

тъ· 20 обаче о семь не радоуите сⱑ

же имъ· видѣхъ сотонѫ ꙗко млъ-

ꙗко дс҃и вамъ повиноуѭтъ сⱑ·

ниѭ съ нб҃е съпадъша· 19 се дахъ ва-

радоуите же сⱑ ꙗко имена ва-

мъ власть настѫпати на зми-

ша написана сѫтъ на нб҃сехъ·

Лук. 11:5-13. Притча за безочливия, който буди приятеля си
нощем и иска на заем три хляба
Мар. ев., 103r28-103v28. Ягич 1883.
5

Ꙇ рече

5

Ⰺ ⱃⰵⱍⰵ

къ нимъ къто отъ васъ иматъ дроу-

ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⰽⱏⱅⱁ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰴⱃⱆ-

гъ· ꙇ идетъ къ немоу полоуношти·

ⰳⱏ· ⰺ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱂⱁⰾⱆⱀⱁⱎⱅⰻ·

ꙇ речетъ емоу дроуже даждъ ми въ заи-

ⰺ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰴⱃⱆⰶⰵ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⰿⰻ ⰲⱏ ⰸⰰⰻ-

36

мъ три хлѣбъі· 6 ꙇде дрогъ ми при-

ⰿⱏ ⱅⱃⰻ ⱈⰾⱑⰱⱏⰹ· 6 ⰺⰴⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰿⰻ ⱂⱃⰻ-

де съ пѫти къ мьнѣ· ꙇ не имамъ че-

ⰴⰵ ⱄⱏ ⱂⱘⱅⰻ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ· ⰺ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱍⰵ-

со положити прѣдъ нимь· 7 ꙇ отъ иꙁ ѫ-

ⱄⱁ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱅⰻ ⱂⱃⱑⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱐ· 7 ⰺ ⱁⱅⱏ ⰻⰸ ⱘ-

ръѫдѫ отъвѣштавъ речетъ не

ⱃⱏⱘⰴⱘ ⱁⱃⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱀⰵ

твори ми троудъ· юже двьри затво-

ⱅⰲⱁⱃⰻ ⰿⰻ ⱅⱃⱆⰴⱏ· ⱓⰶⰵ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⰸⰰⱅⰲⱁ-

ренъі сѫтъ· ꙇ дѣти моꙙ съ мъно-

ⱃⰵⱀⱏⰹ ⱄⱘⱅⱏ· ⰺ ⰴⱑⱅⰻ ⰿⱁⱗ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁ-

ѭ на ложи сѫтъ· не могѫ въста-

ⱙ ⱀⰰ ⰾⱁⰶⰻ ⱄⱘⱅⱏ· ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘ ⰲⱏⱄⱅⰰ-

ти дати тебѣ· 8 гл҃ѭ вамъ аште и не

ⱅⰻ ⰴⰰⱅⰻ ⱅⰵⰱⱑ· 8 ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰻ ⱀⰵ

дастъ емоу въставъ зане естъ

ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰸⰰⱀⰵ ⰵⱄⱅⱏ

дроугъ емоу· нъ за безочьство его

ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰵⰿⱆ· ⱀⱏ ⰸⰰ ⰱⰵⰸⱁⱍⱐⱄⱅⰲⱁ ⰵⰳⱁ

въставъ дастъ емоу елико трѣ-

ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱅⱃⱑ-

боуоутъ· 9 ꙇ азъ гл҃ѭ вамъ· просите

ⰱⱆⱆⱅⱏ· 9ⰺ ⰰⰸⱏ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ· ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ

и дастъ сѧ вамъ· ꙇштите и обрѧще-

ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ· ⰺⱎⱅⰻⱅⰵ ⰻ ⰻⰱⱃⱔⱋⰵ-

те тльцѣте и отъвръзетъ сѧ ва-

ⱅⰵ ⱅⰾⱐⱌⱑⱅⰵ ⰻ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰸⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰ-

мъ· 10 вьсѣкъ бо просѧи приемлетъ·

ⰿⱏ· 10 ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱄⱔⰻ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ·

ꙇ иштѧи обрѣтаатъ· ꙇ тлъкѫщоу-

ⰺ ⰻⱎⱅⱔⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰰⱅⱏ· ⰺ ⱅⰾⱏⰽⱘⱋⱆ-

моу отъвръзетъ сѧ· 11 котерааго же

ⰿⱆ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰸⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ· 11 ⰽⱁⱅⰵⱃⰰⰰⰳⱁ ⰶⰵ

отъ васъ оц҃а въпроситъ сн҃ъ хлѣ-

ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱁⱌ҃ⰰ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ ⱄⱀ҃ⱏ ⱈⰾⱑ-

ба· еда камень подастъ емоу·

ⰱⰰ· ⰵⰴⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ·

ли ръібъі· еда въ ръібъі мѣ-

ⰾⰻ ⱃⱏⰹⰱⱏⰹ· ⰵⰴⰰ ⰲⱏ ⱃⱏⰹⰱⱏⰹ ⰿⱑ-

сто змиѭ подастъ емоу· 12 или а-

ⱄⱅⱁ ⰸⰿⰻⱙ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ· 12 ⰻⰾⰻ ⰰ-

ште проситъ аица· еда по(да)стъ

ⱎⱅⰵ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ ⰰⰻⱌⰰ· ⰵⰴⰰ ⱂⱁ(ⰴⰰ)ⱄⱅⱏ

емоу скорьпии· 13 аште оубо въі ꙁь-

ⰵⰿⱆ ⱄⰽⱁⱃⱐⱂⰻⰻ· 13 ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰹ ⰸⱐ-

ли сѫште· оумѣате дааниꙗ бла-

ⰾⰻ ⱄⱘⱎⱅⰵ· ⱆⰿⱑⰰⱅⰵ ⰴⰰⰰⱀⰻⱑ ⰱⰾⰰ-

га даꙗти чѧдомъ вашимъ· ко-

ⰳⰰ ⰴⰰⱑⱅⰻ ⱍⱔⰴⱁⰿⱏ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ· ⰽⱁ-

льми паче от҃цъ с нб҃се дастъ

ⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⱄ ⱀⰱ҃ⱄⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ

дх҃ъ ст҃ъ· просѧштиимъ оу него·

ⰴⱈ҃ⱏ ⱄⱅ҃ⱏ· ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⱆ ⱀⰵⰳⱁ·

Лук. 12:16-23. Притча за неразумния богаташ
Зогр. ев., 175v5-183v9. Jagić 1879.
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16

рече же притъчѫ къ

16

ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⰽⱏ

н҄имъ гл҃ѧ· Чк҃оу е᷃тероу бо-

ⱀ҄ⰻⰿⱏ ⰳⰾ҃ⱔ· Ⱍⰽ҃ⱆ ⰵ̆ⱅⰵⱃⱆ ⰱⱁ-

гатоу· оугобьзи сѧ н҄ива·

ⰳⰰⱅⱆ· ⱆⰳⱁⰱⱐⰸⰻ ⱄⱔ ⱀ҄ⰻⰲⰰ·

17

17

ꙇ҅ мъішл҄ѣаше вь себѣ г҃л҄ꙙ·

ⰺ҅ ⰿⱏⰹⱎⰾ҄ⱑⱎⰵ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾ҄ⱗ·

чьто сътвор҄ѭ· ꙗко не ꙇ҅-

ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃ҄ⱙ· ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰺ҅-

мамь къде събирати· пло-

ⰿⰰⰿⱐ ⰽⱏⰴⰵ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱅⰻ· ⱂⰾⱁ-

дъ моꙇ҅хъ· 18 ꙇ҅ рече се сътво-

ⰴⱏ ⰿⱁⰺ҅ⱈⱏ· 18 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⱄⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁ-

р҄ѭ· разор҄ѭ житьницѫ

ⱃ҄ⱙ· ⱃⰰⰸⱁⱃ҄ⱙ ⰶⰻⱅⱐⱀⰻⱌⱘ

моѭ· ꙇ҅ большѫ съзиждѫ·

ⰿⱁⱙ· ⰺ҅ ⰱⱁⰾⱐⱎⱘ ⱄⱏⰸⰻⰶⰴⱘ·

ꙇ҅ съберѫ тоу жита моꙗ·

ⰺ҅ ⱄⱏⰱⰵⱃⱘ ⱅⱆ ⰶⰻⱅⰰ ⰿⱁⱑ·

ꙇ҅ добро мое· 19 ꙇ҅ рекѫ дш҃и

ⰺ҅ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰿⱁⰵ· 19 ⰺ҅ ⱃⰵⰽⱘ ⰴⱎ҃ⰻ

моеі· дш҃е· і҅маши мъного

ⰿⱁⰵⰹ· ⰴⱎ҃ⰵ· ⰺ҅ⰿⰰⱎⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ

добро лежѧште на лѣта

ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰵ ⱀⰰ ⰾⱑⱅⰰ

многа· почиваі· ѣждь

ⰿⱀⱁⰳⰰ· ⱂⱁⱍⰻⰲⰰⰹ· ⱑⰶⰴⱐ

пиі· весели сѧ· 20 Рече

ⱂⰻⰹ· ⰲⰵⱄⰵⰾⰻ ⱄⱔ· 20 Ⱃⰵⱍⰵ

же емоу б҃ъ· безоумьне·

ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰱ҃ⱏ· ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⱀⰵ·

въ сиѭ ношть дш҃ѫ твоѭ

ⰲⱏ ⱄⰻⱙ ⱀⱁⱎⱅⱐ ⰴⱎ҃ⱘ ⱅⰲⱁⱙ

ꙇ҅стѧзаѭ отъ тебе·

ⰺ҅ⱄⱅⱔⰸⰰⱙ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ·

а ꙗже оуготова комоу бѫ-

ⰰ ⱑⰶⰵ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰ ⰽⱁⰿⱆ ⰱⱘ-

дѫтъ· 21 тако събираꙙі се-

ⰴⱘⱅⱏ· 21 ⱅⰰⰽⱁ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱗⰹ ⱄⰵ-

бѣ· а не въ б҃ъ богатѣꙙ·

ⰱⱑ· ⰰ ⱀⰵ ⰲⱏ ⰱ҃ⱏ ⰱⱁⰳⰰⱅⱑⱗ·

22

22

рече же къ оученикомъ сво-

ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁ-

ꙇ҅мъ· сего ради гл҃ѭ вамъ·

ⰺ҅ⰿⱏ· ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ·

не пьцѣте сѧ дш҃еѭ чьто

ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰴⱎ҃ⰵⱙ ⱍⱐⱅⱁ

ѣсте· ни тѣломь въ чьто

ⱑⱄⱅⰵ· ⱀⰻ ⱅⱑⰾⱁⰿⱐ ⰲⱏ ⱍⱐⱅⱁ

облѣчете сѧ· 23дш҃а бо боль-

ⱁⰱⰾⱑⱍⰵⱅⰵ ⱄⱔ· 23 ⰴⱎ҃ⰰ ⰱⱁ ⰱⱁⰾⱐ-

ши естъ пиштѧ· ꙇ҅ тѣло о-

ⱎⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⱎⱅⱔ· ⰺ҅ ⱅⱑⰾⱁ ⱁ-

деждѧ·

ⰴⰵⰶⰴⱔ·
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Лук. 13:6-9. Притча за безплодната смокиня
Зогр. ев., 183v17-184r15. Jagić 1879.
6

Гл҃аа᷃ше же сьѭ

6

Ⰳⰾ҃ⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰶⰵ ⱄⱐⱙ

притъчѫ· смоковьницѫ

ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ· ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰻⱌⱘ

ꙇ҅мѣа᷃ше е᷃теръ въ вино-

ⰺ҅ⰿⱑⰰ̆ⱎⰵ ⰵ̆ⱅⰵⱃⱏ ⰲⱏ ⰲⰻⱀⱁ-

градѣ своемь· въсажде-

ⰳⱃⰰⰴⱑ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ· ⰲⱏⱄⰰⰶⰴⰵ-

нѫ· ꙇ҅ приде ꙇ҅штѧ пло-

ⱀⱘ· ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰺ҅ⱎⱅⱔ ⱂⰾⱁ-

да на н҄еі· ꙇ҅ не обрѣте·

ⰴⰰ ⱀⰰ ⱀ҄ⰵⰹ· ⰺ҅ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ·

7

7

рече же къ винареви·

ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰽⱏ ⰲⰻⱀⰰⱃⰵⰲⰻ·

се третие лѣто· отън҄е-

ⱄⰵ ⱅⱃⰵⱅⰻⰵ ⰾⱑⱅⱁ· ⱁⱅⱏⱀ҄ⰵ-

лиже прихождѫ· ꙇ҅штѧ

ⰾⰻⰶⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⱘ· ⰺ҅ⱎⱅⱔ

плода на смоковьници

ⱂⰾⱁⰴⰰ ⱀⰰ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰻⱌⰻ

сеі· ꙇ҅ не о᷃брѣтаѭ· посѣ-

ⱄⰵⰹ· ⰺ҅ ⱀⰵ ⱁ̆ⰱⱃⱑⱅⰰⱙ· ⱂⱁⱄⱑ-

ци ѭ оубо· въскѫѭ ꙇ҅

ⱌⰻ ⱙ ⱆⰱⱁ· ⰲⱏⱄⰽⱘⱙ ⰺ҅

земл҄ѭ опражнѣетъ·

ⰸⰵⰿⰾ҄ⱙ ⱁⱂⱃⰰⰶⱀⱑⰵⱅⱏ·

8

8

Онъ же отъвѣштавъ рече

Ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ

емоу· г҃и· остави ѭ ꙇ҅ се

ⰵⰿⱆ· ⰳ҃ⰻ· ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⱙ ⰺ҅ ⱄⰵ

лѣто· дон҄деже ѭ о᷃копаѭ

ⰾⱑⱅⱁ· ⰴⱁⱀ҄ⰴⰵⰶⰵ ⱙ ⱁ̆ⰽⱁⱂⰰⱙ

о᷃кръстъ· ꙇ҅ осъіплѫ ѭ

ⱁ̆ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ· ⰺ҅ ⱁⱄⱏⰹⱂⰾⱘ ⱙ

гноемь· 9 ꙇ҅ аште оубо сътво-

ⰳⱀⱁⰵⰿⱐ· 9 ⰺ҅ ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁ-

ритъ плодъ· а᷃ште ли ни·

ⱃⰻⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ· ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱀⰻ·

въ грѧдѫштее врѣмѧ по-

ⰲⱏ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰵⰵ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱂⱁ-

сѣчеши ѭ·

ⱄⱑⱍⰵⱎⰻ ⱙ·

Лук. 13:20-21. Притча за кваса
Сав. кн., 60r-60v. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
20

и пакъі рече комоу ꙋподоблѫ

цр͠ствие бж҃ие· 21 подобьно естъ къвасоу иже приимъши жена: съкръі
въ мѫцѣ· доньдеже въкъісе вса·
39

Лук. 14:16-24. Притча за поканените на голяма вечеря, които
отхвърлиха поканата
Сав. кн., 59v-60r. Щепкин 1903; Князевская, Коробенко, Дограмаджиева 1999.
Рече г҃ь притъчѫ сиѭ· 16 члкъ ете-

тъ повѣда г҃оу своемоу· тогда раз-

ръ створи вечерѫ велиѭ· и зъ-

гнѣвавъ сꙙ гн҃ъ домоу· рече рабоу

ва многъі· 17 и посъла рабъі сво-

своемоу· изиди скоро на распѫти-

ѧ въ годъ вечерꙙ· рещи зъванъі-

ꙗ· и на стьгнъі градоу· и събери ни-

мъ идѣте· ꙗко ꙋже готово естъ

щꙙѧ и бѣдьнъіѧ· и хромъіѧ и слѣ-

все· 18 и начꙙшꙙ въ коупъ отъри-

пъіѧ въведи сѣмо· 22 и рече рабъ г҃и

цати сꙙ вси· прьвъі рече емоу·

бъістъ ꙗкоже повелѣ· и еще мѣ-

село коупихъ и имамъ нѫждѫ

сто естъ· 23 и рече г҃ь рабоу· изиди на

изити и видѣти е· молѫ тꙙ имѣ-

пѫти· и халѫгъі· и оубѣди вьни-

и мѧ отърещи сꙙ· 19 и дроугъі рече

ти да наплънитъ сꙙ храмъ мои·

емоу сѫпрѫгъ воловьнъіхъ коу-

24

пихъ е҃· и се идѫ искоушатъ ихъ·

тѣхъ зъванъіхъ вькоуситъ вече-

молѫ тꙙ имѣи мꙙ отърекъша

рꙙ моѧ· мнози бо сѫтъ зъваниі

сꙙ· 20 и дроугъі рече женѫ поѧхъ· и сего

мало же избранъіхъ·

гл҃ѫ бо вамъ· ꙗко ни единъ мѫжь

ради не могѫ ити· 21 и пришъдъ рабъ

Лук. 15:11-32. Притча за блудния син
Зогр. ев., 189v22-191v17. Jagić 1879.
11

Рече же·

11

Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ·

чк҃ъ е᷃теръ ꙇ҅мѣ дъва сн҃а·

ⱍⰽ҃ⱏ ⰵ̆ⱅⰵⱃⱏ ⰺ҅ⰿⱑ ⰴⱏⰲⰰ ⱄⱀ҃ⰰ·

12

12

ꙇ҅ рече мьниі сн҃ъ ею оц҃ю

ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⱐⱀⰻⰹ ⱄⱀ҃ⱏ ⰵⱓ ⱁⱌ҃ⱓ

оч҃е даждь ми· достоꙇнѫ-

ⱁⱍ҃ⰵ ⰴⰰⰶⰴⱐ ⰿⰻ· ⰴⱁⱄⱅⱁⰺⱀⱘ-

ѭ чѧсть· ꙇ҅мѣньѣ· ꙇ҅ раздѣ-

ⱙ ⱍⱔⱄⱅⱐ· ⰺ҅ⰿⱑⱀⱐⱑ· ⰺ҅ ⱃⰰⰸⰴⱑ-

ли ꙇ҅ма ꙇ҅мѣнье· 13 ꙇ не по

ⰾⰻ ⰺ҅ⰿⰰ ⰺ҅ⰿⱑⱀⱐⰵ· 13 ⰺ ⱀⰵ ⱂⱁ

мнозѣхъ дьнехъ· събравъ

ⰿⱀⱁⰸⱑⱈⱏ ⰴⱐⱀⰵⱈⱏ· ⱄⱏⰱⱃⰰⰲⱏ

40

все мьни сн҃ъ· о᷃тиде на

ⰲⱄⰵ ⰿⱐⱀⰻ ⱄⱀ҃ⱏ· ⱁ̆ⱅⰻⰴⰵ ⱀⰰ

странѫ далече· ꙇ҅ тоу ра-

ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ· ⰺ҅ ⱅⱆ ⱃⰰ-

сточи ꙇ҅мѣнье свое живъі

ⱄⱅⱁⱍⰻ ⰺ҅ⰿⱑⱀⱐⰵ ⱄⰲⱁⰵ ⰶⰻⰲⱏⰹ

блѫдъно· 14 ꙇждивъшю же

ⰱⰾⱘⰴⱏⱀⱁ· 14 ⰺⰶⰴⰻⰲⱏⱎⱓ ⰶⰵ

емоу вьсѣ· бъістъ гла-

ⰵⰿⱆ ⰲⱐⱄⱑ· ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰳⰾⰰ-

дь крѣпъкъ на странѣ тоі·

ⰴⱐ ⰽⱃⱑⱂⱏⰽⱏ ⱀⰰ ⱄⱅⱃⰰⱀⱑ ⱅⱁⰹ·

ꙇ҅ тъ начѧтъ лишити сѧ·

ⰺ҅ ⱅⱏ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⰾⰻⱎⰻⱅⰻ ⱄⱔ·

15

ꙇ҅ шьдъ прилѣпи сѧ едино-

15

ⰺ҅ ⱎⱐⰴⱏ ⱂⱃⰻⰾⱑⱂⰻ ⱄⱔ ⰵⰴⰻⱀⱁ-

мь отъ жителъ тоꙙ стра-

ⰿⱐ ⱁⱅⱏ ⰶⰻⱅⰵⰾⱏ ⱅⱁⱗ ⱄⱅⱃⰰ-

нъі· ꙇ҅ посъла і на села

ⱀⱏⰹ· ⰺ҅ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰹ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⰰ

своꙗ пастъ свиніи· 16 ꙇ҅ же-

ⱄⰲⱁⱑ ⱂⰰⱄⱅⱏ ⱄⰲⰻⱀⰹ ⰻ· 16 ⰺ҅ ⰶⰵ-

лааше насъітити сѧ· отъ

ⰾⰰⰰⱎⰵ ⱀⰰⱄⱏⰹⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ· ⱁⱅⱏ

рожьць ꙙже ѣдѣа᷃хѫ свиниꙙ·

ⱃⱁⰶⱐⱌⱐ ⱗⰶⰵ ⱑⰴⱑⰰ̆ⱈⱁⱔ ⱄⰲⰻⱀⰻⱗ·

ꙇ҅ никътоже даа᷃ш-е-моу· 17 вь

ⰺ҅ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⰴⰰⰰ̆ⱎ-ⰵ-ⰿⱆ· 17 ⰲⱐ

себѣ же пришьдъ рече· ко-

ⱄⰵⰱⱑ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱎⱐⰴⱏ ⱃⰵⱍⰵ· ⰽⱁ-

ликоу наꙇ҅мьникъ оц҃а мое-

ⰾⰻⰽⱆ ⱀⰰⰺ҅ⰿⱐⱀⰻⰽⱏ ⱁⱌ҃ⰰ ⰿⱁⰵ-

го ꙇ҅збъіваѭтъ хлѣби·

ⰳⱁ ⰺ҅ⰸⰱⱏⰹⰲⰰⱙⱅⱏ ⱈⰾⱑⰱⰻ·

азъ же сьде гладомь гъібл҄ѫ·

ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⱄⱐⰴⰵ ⰳⰾⰰⰴⱁⰿⱐ ⰳⱏⰹⰱⰾ҄ⱘ·

18

18

въставъ ꙇ҅дѫ къ оц҃ю моемоу·

ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰺ҅ⰴⱘ ⰽⱏ ⱁⱌ҃ⱓ ⰿⱁⰵⰿⱆ·

ꙇ҅ рекѫ емоу· ѡч҃е съгрѣши-

ⰺ҅ ⱃⰵⰽⱘ ⰵⰿⱆ· ⱉⱍ҃ⰵ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻ-

хъ на нб҃о ꙇ҅ прѣдъ тобоѭ· 19 юже

ⱈⱏ ⱀⰰ ⱀⰱ҃ⱁ ⰺ҅ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ· 19 ⱓⰶⰵ

нѣсмь достоꙇ҅нъ· наре-

ⱀⱑⱄⰿⱐ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ⱀⱏ· ⱀⰰⱃⰵ-

шти сѧ сн҃ъ твоі· сътвори

ⱎⱅⰻ ⱄⱔ ⱄⱀ҃ⱏ ⱅⰲⱁⰹ· ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ

мѧ· ꙗко е᷃диного отъ наꙇ҅-

ⰿⱔ· ⱑⰽⱁ ⰵ̆ⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰺ҅-

мьникъ твоꙇхъ· 20 ꙇ҅ въста-

ⰿⱐⱀⰻⰽⱏ ⱅⰲⱁⰺⱈⱏ· 20 ⰺ҅ ⰲⱏⱄⱅⰰ-

въ ꙇ҅де къ оц҃ю своемоу·

ⰲⱏ ⰺ҅ⰴⰵ ⰽⱏ ⱁⱌ҃ⱓ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ·

еште же емоу далече сѫ-

ⰵⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⱄⱘ-

штю· оузьрѣ і оц҃ь его· ꙇ҅ ми-

ⱎⱅⱓ· ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰹ ⱁⱌ҃ⱐ ⰵⰳⱁ· ⰺ҅ ⰿⰻ-

лъ емоу бъіс(тъ)· ꙇ҅ текъ напа-

ⰾⱏ ⰵⰿⱆ ⰱⱏⰹⱄ(ⱅⱏ)· ⰺ҅ ⱅⰵⰽⱏ ⱀⰰⱂⰰ-

де на въіѭ его· ꙇ҅ обло-

ⰴⰵ ⱀⰰ ⰲⱏⰹⱙ ⰵⰳⱁ· ⰺ҅ ⱁⰱⰾⱁ-

41

бъіза і· 21 рече же емоу сн҃ъ·

ⰱⱏⰹⰸⰰ ⰹ· 21 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱄⱀ҃ⱏ·

оч҃е· съгрѣшихъ на нб҃о

ⱁⱍ҃ⰵ· ⱄⱏⰳⱃⱑⱋⰻⱈⱏ ⱀⰰ ⱀⰱ҃ⱁ

ꙇ҅ прѣдъ тобоѭ· юже нѣ-

ⰺ҅ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ· ⱓⰶⰵ ⱀⱑ-

смь достоꙇнъ нарешти

ⱄⰿⱐ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺⱀⱏ ⱀⰰⱃⰵⱎⱅⰻ

сѧ сн҃ъ твоі· сътвори мѧ·

ⱄⱔ ⱄⱀ҃ⱏ ⱅⰲⱁⰹ· ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰿⱔ·

ꙗко единого отъ наꙇ҅мь-

ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰺ҅ⰿⱐ-

никъ твоꙇхъ· 22 рече же оц҃ь

ⱀⰻⰽⱏ ⱅⰲⱁⰺⱈⱏ· 22 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⱁⱌ҃ⱐ

къ рабомъ своꙇ҅мъ· ско-

ⰽⱏ ⱃⰰⰱⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⱏ· ⱄⰽⱁ-

ро ꙇ҅знесѣте одеждѫ пръ-

ⱃⱁ ⰺ҅ⰸⱀⰵⱄⱑⱅⰵ ⱁⰴⰵⰶⰴⱘ ⱂⱃⱏ-

вѫѭ· ꙇ҅ облѣцѣте і· ꙇ

ⰲⱘⱙ· ⰺ҅ ⱁⰱⰾⱑⱌⱑⱅⰵ ⰹ· ⰺ

дадите пръстень на рѫкѫ его·

ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⱂⱃⱏⱄⱅⰵⱀⱐ ⱀⰰ ⱃⱘⰽⱘ ⰵⰳⱁ·

ꙇ҅ сапогъі на нозѣ· 23 ꙇ҅ приве-

ⰺ҅ ⱄⰰⱂⱁⰳⱏⰹ ⱀⰰ ⱀⱁⰸⱑ· 23 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰲⰵ-

дъше тельць оупитѣнъі·

ⰴⱏⱎⰵ ⱅⰵⰾⱐⱌⱐ ⱆⱂⰻⱅⱑⱀⱏⰹ·

заколѣте· ꙇ҅ ѣдъше да ве-

ⰸⰰⰽⱁⰾⱑⱅⰵ· ⰺ҅ ⱑⰴⱏⱎⰵ ⰴⰰ ⰲⰵ-

селимъ сѧ· 24 ꙗко сн҃ъ моі сь·

ⱄⰵⰾⰻⰿⱏ ⱄⱔ· 24 ⱑⰽⱁ ⱄⱀ҃ⱏ ⰿⱁⰹ ⱄⱐ·

мрътвъ бѣ ꙇ҅ оживе· ꙇ҅згъі-

ⰿⱃⱏⱅⰲⱏ ⰱⱑ ⰺ҅ ⱁⰶⰻⰲⰵ· ⰺ҅ⰸⰳⱏⰹ-

блъ бѣ ꙇ҅ обрѣте сѧ· 25 бѣ же сн҃ъ

ⰱⰾⱏ ⰱⱑ ⰺ҅ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱄⱔ· 25 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱄⱀ҃ⱏ

его старѣі на селѣ· ꙇ҅ ꙗко

ⰵⰳⱁ ⱄⱅⰰⱃⱑⰹ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ· ⰺ҅ ⱑⰽⱁ

грѧдъі приближі сѧ къ до-

ⰳⱃⱔⰴⱏⰹ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰹ ⱄⱔ ⰽⱏ ⰴⱁ-

моу· ꙇ҅ слъіша пѣниꙗ ꙇ҅

ⰿⱆ· ⰺ҅ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰ ⱂⱑⱀⰻⱑ ⰺ҅

ликъі· 26 ꙇ҅ приꙁъвавъ еди-

ⰾⰻⰽⱏⰹ· 26 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⰵⰴⰻ-

ного отъ рабъ· въпрашаа᷃-

ⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱃⰰⰱⱏ· ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⰰ̆-

ше і· чьто оубо си сѫтъ·

ⱎⰵ ⰹ· ⱍⱐⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⱄⰻ ⱄⱘⱅⱏ·

27

27

онъ же рече емоу· братъ

ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ· ⰱⱃⰰⱅⱏ

твоі приде ꙇ закъла оц҃ь

ⱅⰲⱁⰹ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰺ ⰸⰰⰽⱏⰾⰰ ⱁⱌ҃ⱐ

твоі· телець оупитѣнъі·

ⱅⰲⱁⰹ· ⱅⰵⰾⰵⱌⱐ ⱆⱂⰻⱅⱑⱀⱏⰹ·

ꙗко съдрава і приꙙтъ· 28 ра-

ⱑⰽⱁ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⰰ ⰹ ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ· 28 ⱃⰰ-

згнѣва же сѧ· ꙇ҅ не хотѣа-

ⰸⰳⱀⱑⰲⰰ ⰶⰵ ⱄⱔ· ⰺ҅ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰ-

ше вьнити· оц҃ь же его ꙇ҅-

ⱎⰵ ⰲⱏⱀⰻⱅⰻ· ⱁⱌ҃ⱐ ⰶⰵ ⰵⰳⱁ ⰺ҅-

шьдъ мол҄ѣа᷃ше і· 29 онъ же

ⱎⱐⰴⱏ ⰿⱁⰾ҄ⱑⰰⱎⰵ ⰹ· 29 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ
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отъвѣштавъ рече оц҃ю сво-

ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⱁⱌⱓ ⱄⰲⱁ-

емоу· се колико лѣтъ рабо-

ⰵⰿⱆ· ⱄⰵ ⰽⱁⰾⰻⰽⱁ ⰾⱑⱅⱏ ⱃⰰⰱⱁ-

таѭ тебѣ· ꙇ҅ николиже

ⱅⰰⱙ ⱅⰵⰱⱑ· ⰺ҅ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ

заповѣди твоеꙙ не прѣ-

ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻ ⱅⰲⱁⰵⱗ ⱀⰵ ⱂⱃⱑ-

стѫпихъ· ꙇ҅ мьнѣ николи-

ⱄⱅⱘⱂⰻⱈⱏ· ⰺ҅ ⰿⱐⱀⱖ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻ-

же не далъ еси козьлѧте·

ⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰽⱁⰸⱐⰾⱔⱅⰵ·

да съ дроугъі моꙇ҅ми възве-

ⰴⰰ ⱄⱏ ⰴⱃⱆⰳⱏⰹ ⰿⱁⰺ҅ⰿⰻ ⰲⱏⰸⰲⰵ-

селилъ сѧ бимь· 30 егда же

ⱄⰵⰾⰻⰾⱏ ⱄⱔ ⰱⰻⰿⱐ· 30 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ

сн҃ъ твоі· ꙇ҅зѣдъі твое

ⱄⱀ҃ⱏ ⱅⰲⱁⰹ· ⰺ҅ⰸⱑⰴⱏⰹ ⱅⰲⱁⰵ

ꙇ҅мѣнье· съ л҄юбодѣꙇцами·

ⰺ҅ⰿⱑⱀⱐⰵ· ⱄⱏ ⰾ҄ⱓⰱⱁⰴⱑⰺⱌⰰⰿⰻ·

приде· ꙇ҅ закла емоу теле-

ⱂⱃⰻⰴⰵ· ⰺ҅ ⰸⰰⰽⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱅⰵⰾⰵ-

ць питомъі· 31 онъ же рече

ⱌⱐ ⱂⰻⱅⱁⰿⱏⰹ· 31 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ

емоу чѧдо· тъі всегда

ⰵⰿⱆ ⱍⱔⰴⱁ· ⱅⱏⰹ ⰲⱄⰵⰳⰴⰰ

съ мноѭ еси· ꙇ҅ в꙽сѣ моꙗ

ⱄⱏ ⰿⱀⱁⱙ ⰵⱄⰻ· ⰺ҅ ⰲ꙽ⱄⱑ ⰿⱁⱑ

твоꙗ сѫтъ· 32 въꙁвесели-

ⱅⰲⱁⱑ ⱄⱁⱔⱅⱏ· 32 ⰲⱏⰸⰲⰵⱄⰵⰾⰻ-

ти же сѧ ꙇ҅ въздрадова-

ⱅⰻ ⰶⰵ ⱄⱗ ⰺ҅ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱁⰲⰰ-

ти подобаа᷃ше· ꙗко братръ

ⱅⰻ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰ̆ⱎⰵ· ⱑⰽⱁ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ

твоі сь· мрътвъ бѣ ꙇ҅ о-

ⱅⰲⱁⰹ ⱄⱐ· ⰿⱃⱏⱅⰲⱏ ⰱⱑ ⰺ҅ ⱁ-

живе· ꙇ҅згъіблъ бѣ ꙇ҅ о-

ⰶⰻⰲⰵ· ⰺ҅ⰸⰳⱏⰹⰱⰾⱏ ⰱⱑ ⰺ҅ ⱁ-

брѣте сѧ·

ⰱⱃⱑⱅⰵ ⱄⱔ·

Лук. 18: 10-14. Притча за митаря и фарисея
Зогр. ев., 198r23-198v23. Jagić 1879.
10

Чк҃а дъва вьнидосте

10

Ⱍⰽ҃ⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⰲⱐⱀⰻⰴⱁⱄⱅⰵ

въ црковь· помолитъ сѧ·

ⰲⱏ ⱌⱃⰽⱁⰲⱐ· ⱂⱁⰿⱁⰾⰻⱅⱏ ⱄⱔ·

единъ фарисѣі а дроу-

ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰹ ⰰ ⰴⱃⱆ-

гъі мъітар҄ь· 11 фарисѣ-

ⰳⱏⰹ ⰿⱏⰹⱅⰰⱃ҄ⱐ· 11ⱇⰰⱃⰻⱄⱑ-

ꙇ же ставъ· сице вь себѣ

ⰺ ⰶⰵ ⱄⱅⰰⰲⱏ· ⱄⰻⱌⰵ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ

молѣа᷃ше сѧ· б҃е хвалѫ

ⰿⱁⰾⱑⰰⱎⰵ ⱄⱔ· ⰱ҃ⰵ ⱈⰲⰰⰾⱘ

тебѣ въздаѭ· ꙗко нѣсмь

ⱅⰵⰱⱑ ⰲⱏⰸⰴⰰⱙ· ⱑⰽⱁ ⱀⱑⱄⰿⱐ
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ꙗко ꙇ҅ прочиі чц҃и· хъішть-

ⱑⰽⱁ ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱍⰻⰹ ⱍⱌ҃ⰻ· ⱈⱏⰹⱎⱅⱐ-

ници· неправьдьници·

ⱀⰻⱌⰻ· ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱐⱀⰻⱌⰻ·

прѣл҄юбодѣі· ли ꙗко ꙇ҅ сь

ⱂⱃⱑⰾ҄ⱓⰱⱁⰴⱑⰹ· ⰾⰻ ⱑⰽⱁ ⰺ҅ ⱄⱐ

мъітарь· 12 поштѫ сѧ дъ-

ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⱐ· 12ⱂⱁⱎⱅⱁⱔ ⱄⱔ ⰴⱏ-

ва кратъі въ сѫботѫ· де-

ⰲⰰ ⰽⱃⰰⱅⱏⰹ ⰲⱏ ⱄⱁⱔⰱⱁⱅⱁⱔ· ⰴⰵ-

сѧтинѫ даѭ· всего ели-

ⱄⱔⱅⰻⱀⱁⱔ ⰴⰰⱙ· ⰲⱄⰵⰳⱁ ⰵⰾⰻ-

ко притѧжѫ· 13 а᷃ мъітарь

ⰽⱁ ⱂⱃⰻⱅⱔⰶⱁⱔ· 13 ⰰ̆ ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⱐ

ꙇ҅з далече стоꙙ· не хотѣ-

ⰺ҅ⰸⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⱄⱅⱁⱗ· ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑ-

аше ни о᷃чию своею вьзве-

ⰰⱎⰵ ⱀⰻ ⱁ̆ⱍⰻⱓ ⱄⰲⱁⰵⱓ ⰲⱐⰸⰲⰵ-

сти на нб҃о· нъ бьѣше пръ-

ⱄⱅⰻ ⱀⰰ ⱀⰱ҃ⱁ· ⱀⱏ ⰱⱐⱑⱎⰵ ⱂⱃⱏ-

си своꙙ гл҃ѧ· б҃е милости-

ⱄⱅⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⰳⰾ҃ⱔ· ⰱ҃ⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⰻ-

въ бѫди мьнѣ грѣшьникоу·

ⰲⱏ ⰱⱘⰴⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱆ·

14

14

гл҃ѭ вамъ· съниде сь въ

ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ· ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⱄⱐ ⰲⱏ

домъ своі оправъданъ па-

ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰹ ⱁⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰰⱀⱏ ⱂⰰ-

че оного· ꙗко всѣкъ възно-

ⱍⰵ ⱁⱀⱁⰳⱁ· ⱑⰽⱁ ⰲⱄⱑⰽⱏ ⰲⱏⰸⱀⱁ-

сѧꙇ сѧ· съмѣритъ сѧ· ꙇ҅ съ-

ⱄⱔⰺ ⱄⱔ ⱄⱏⰿⱑⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ· ⰺ҅ ⱄⱏ-

мѣрѣꙙі сѧ вьзнесетъ сѧ·

ⰿⱑⱃⱑⱗⰹ ⱄⱔ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵⱅⱏ ⱄⱔ·

Иоан. 1:1-18. Пролог
Добром. ев., 127v7-123v12. Велчева 1975
1

Искони бѣ слово· и слово бѣ о́у́

тельствоуеть о свьтѣ· да вьси

б҃а· и б҃ь бѣ слово· 2 се бѣ искони оу

вѣрѫ имѫть имь· 8 не бѣ ть свѣть·

б҃а· 3 вьсѣ тѣмь бьішѧ· и без не-

нь да свѣдѣтельствоуеть о с-

го ничьтоже не бьість· еже бьіст(ь)·

вѣтѣ· 9 Бѣ свѣть истиньньіи·

4

вь томь животь бѣ· и животь

иже просвѣщаеть вьсего чл҃-

бѣ свѣть чл҃вкмь· 5 и свѣть вь ть-

в҃ка· грѧдѫщааго вь мирь· 10 вь ми-

мѣ свьтить сѧ· и тьма его не

рѣ бѣ· и весь мирь тѣмь бьість·

ѧть· 6 бьість чл҃вкь послань оть

и весь мирь его не позна·

б҃а имѧ емоу їѡ҃ань· 7 сь приде

11

Вь своѧ приде· и свои его не приѧсѧ·

вь свѣдѣтельство· да свѣдѣ-

12

елико же ихь приѧть и· дасть имь

44

область чѧдомь бж҃иемь бьіти·

ва и гл҃ѧ· с· бѣ егоже рѣхъ· грѣ-

вѣроуѭщиимь вь имѧ его· 13 иже

дьіи по мнѣ прѣдь мноѭ бьість·

не оть крьви· ни оть похоти мѫжьскьі·

ꙗко прьвѣе мене бѣ· 16 и оть испль-

нь оть б҃а родишѧ сѧ· 14 І слово пль-

нениꙗ его мьі вьси приѧхомь·

ть бьість· и вьсели сѧ вь ньі· и ві-

благодѣть вьзь влагодѣть· 17 ѣ-

дѣхомь славѫ его· славѫ ꙗко и-

ко законь моисеомь дань бьіс-

ночѧдааго оть оц҃а· испльнь бла-

ть· благодѣть же и истина їс҃оу

годѣти и істинъі· 15 їѡ҃ань сьвѣ-

хм҃ь бьість· 18 Ба҃ никьтоже не ви-

дѣтельствоуеть о немь· и вьзь-

дѣ никдеже иночѧдьіи сн҃ь·
сьіи вь лонѣ оч҃и· ть исповѣда и·

Иоан. 2:1-11. Чудото в Кана Галилейска
Асем. ев., 7c8-8b9. Vajs, Kurz 1929; Vajs, Kurz 1955; Иванова-Мавродинова, Джурова 1981.
В оно в(рѣмѧ) 1 бра-

Ⰲ ⱁⱀⱁ ⰲ(ⱃⱑⰿⱔ) 1 ⰱⱃⰰ-

къі бъішѧ

ⰽⱏⰹ ⰱⱏⰹⱎⱔ

въ кана галилеи· и бѣ

ⰲⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ· ⰻ ⰱⱑ

маті и᷃с҃ва

ⰿⰰⱅⰻ ⰻⱄ҃ⰲⰰ

тоу· 2 зъванъ же

ⱅⱆ· 2 ⰸⱏⰲⰰⱀⱏ ⰶⰵ

бѣ и҆с҃ъ и҆ оу҆ченіци

ⰱⱑ ⰻ҆ⱄ҃ⱏ ⰻ҆ ⱆ҆ⱍⱀⰻⱌⰻ

е҆го на бракъ· 3 и҅ не-

ⰵ҆ⰳⱁ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ· 3 ⰻ҅ ⱀⰵ-

доставъшоу ві-

ⰴⱁⱄⱅⰰⰲⱏⱎⱆ ⰲⰹ-

ноу· гл҃а мт҃і и҅с҃ва

ⱀⱆ· ⰳⰾ҃ⰰ ⰿⱅ҃ⰹ ⰻ҅ⱄ҃ⰲⰰ

кь немоу· вина не

ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱆ· ⰲⰻⱀⰰ ⱀⰵ

ӣмѫтъ· 4 гл҃а е҅и҆

ⰻ҆ⰿⱘⱅⱏ· 4 ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅ⰻ҆

и҅съ
҃ · ч꙽то е҅стъ·

ⰻ҅ⱄ҃ⱏ· ⱍ꙽ⱅⱁ ⰵ҅ⱄⱅⱏ·

мьнѣ и҅ тебѣ же-

ⰿⱐⱀⱑ ⰻ҅ ⱅⰵⰱⱑ ⰶⰵ-

но· не оу҅ пріде го-

ⱀⱁ· ⱀⰵ ⱆ҅ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰳⱁ-

діна моꙗ· 5 гл҃а

ⰴⰹⱀⰰ ⰿⱁⱑ· 5 ⰳⰾ҃ⰰ

мт҃і е҅го кь слоу-

ⰿⱅ҃ⰹ ⰵ҅ⰳⱁ ⰽⱐ ⱄⰾⱆ-

гамъ· е҅же аще гл҃е-

ⰳⰰⰿⱏ· ⰵ҅ⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⰳⰾ҃ⰵ-

45

тъ вамъ сътвори-

ⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ-

те· 6 бѣ же тоу водо-

ⱅⰵ· 6 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱆ ⰲⱁⰴⱁ-

носъ камѣнъ ше-

ⱀⱁⱄⱏ ⰽⰰⰿⱑⱀⱏ ⱎⰵ-

сть лежѧщъ по

ⱄⱅⱐ ⰾⰵⰶⱔⱋⱏ ⱂⱁ

о҅чіщенію҅ и҅ю҅де-

ⱁ҅ⱍⰹⱋⰵⱀⰹⱓ҅ ⰻ҅ⱓ҅ⰴⰵ-

и҅скоу· въмѣсѧ-

ⰻ҅ⱄⰽⱆ· ⰲⱏⰿⱑⱄⱔ-

щъ по дъвѣма

ⱋⱏ ⱂⱁ ⰲⱏⰴⱑⰿⰰ

лі по тремъ мѣ-

ⰾⰹ ⱂⱁ ⱅⱃⰵⰿⱏ ⰿⱑ-

рамъ· 7 гл҃а и҅мъ

ⱃⰰⰿⱏ· 7 ⰳⰾ҃ⰰ ⰻ҅ⰿⱏ

ӣсъ
҃ наплъніте

ⰻ̄ⱄ҃ⱏ ⱀⰰⱂⰾⱏⱀⰹⱅⰵ

водоносъі водъи·

ⰲⱁⰴⱁⱀⱁⱄⱏⰹ ⰲⱁⰴⱏⰻ·

и҅ наплънишѧ до

ⰻ҅ ⱀⰰⱂⰾⱏⱀⰻⱎⱔ ⰴⱁ

връха· 8 гл҃а имъ

ⰲⱃⱏⱈⰰ· 8 ⰳⰾ҃ⰰ ⰻⰿⱏ

почръпѣте нн҃ѣ·

ⱂⱁⱍⱃⱏⱂⱑⱅⰵ ⱀⱀ҃ⱑ·

и҅ принесѣте а҆р꙽хи-

ⰻ҅ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⱑⱅⰵ ⰰ҆ⱃ꙽ⱈⰻ-

трікліноу· о҅ни

ⱅⱃⰹⰽⰾⰹⱀⱆ· ⱁ҅ⱀⰻ

же принѣсѧ· 9 И ꙗко

ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱀⱑⱄⱔ· 9 Ⰻ ⱑⰽⱁ

въкоси а҅р꙽хітри-

ⰲⱏⰽⱁⱄⰻ ⰰ҅ⱃ꙽ⱈⰹⱅⱃⰻ-

клінъ вина въи-

ⰽⰾⰹⱀⱏ ⰲⰻⱀⰰ ⰱⱏⰻ-

въшааго от водъи·

ⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⱁⱅ ⰲⱁⰴⱏⰻ·

и҅ не вѣдѣа̄ше от кѫ-

ⰻ҅ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱁⱅ ⰽⱘ-

доу е҅стъ· а҅ слоу-

ⰴⱆ ⰵ҅ⱄⱅⱏ· ⰰ҅ ⱄⰾⱆ-

гъі вѣдѣа҅хѫ по-

ⰳⱏⰹ ⰲⱑⰴⱑ҅ⰰⱈⱘ ⱂⱁ-

чръпъшѧꙙ водѫ·

ⱍⱃⱏⱎⱏⱎⱔⱗ ⰲⱁⰴⱘ·

пригласі жені-

ⱂⱃⰻⰳⰾⰰⱄⰹ ⰶⰵⱀⰹ-

ха а҅р꙽хитріклі-

ⱈⰰ ⰰ҅ⱃ꙽ⱈⰻⱅⱃⰹⰽⰾⰹ-

нъ· 10 и҅ гл҃а е҅моу·

ⱀⱏ· 10 ⰻ҅ ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅ⰿⱆ·

в꙽сѣкъ чл҃къ до-

ⰲ꙽ⱄⱑⰽⱏ ⱍⰾ҃ⰽⱏ ⰴⱁ-

брое҅ віно пръво-

ⰱⱃⱁⰵ҅ ⰲⰹⱀⱁ ⱂⱃⱏⰲⱁ-

е подае҅тъ· ӣ е̄-

ⰵ ⱂⱁⰴⰰⰵⱅⱏ· ⰻ̄ ⰵ̄-

гда оӯпиѫ̄т꙽ сѧ·

ⰳⰴⰰ ⱆ̄ⱂⰻⱘ̄ⱅ꙽ ⱄⱔ·
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тоу тача҅е҅· тъи

ⱅⱆ ⱅⰰⱍⰰ҅ⰵ·҅ ⱅⱏⰻ

же съблюде до-

ⰶⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵ ⰴⱁ-

брое віно до се-

ⰱⱃⱁⰵ ⰲⰹⱀⱁ ⰴⱁ

лѣ· 11се сътвори

ⱄⱑ· 11 ⱄⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ

начѧтокъ зна-

ⱀⰰⱍⱔⱅⱁⰽⱏ ⰸⱀⰰ-

меніе҅мъ и҅с҃ъ·

ⰿⰵⱀⰹⰵ҅ⰿⱏ ⰻ҅ⱄ҃ⱏ·

въ кана галі-

ⰲⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰⰾⰹ-

леи҅стѣи҅· и҅ а҅ви

ⰾⰵⰻ҅ⱄⱅⱑⰻ҅· ⰻ҅ ⰰ҅ⰲⰻ

славѫ своѭ҅·

ⱄⰾⰰⰲⱘ ⱄⰲⱁⱙ̄·

и҅ вѣровашѧ оу҅че-

ⰻ̄ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⱆ҅ⱍⰵ-

ници е҅го ⁘······⁘

ⱀⰻⱌⰻ ⰵ҅ⰳⱁ ⁘······⁘

Иоан. 5:1-15. Излекуване на болния при Витезда
Добром. ев., 135r-136r. Велчева 1975
1

Вь оно врѣмѧ вьзиде їс҃ь вь їерс҃л-

имѣаше : гл҃а емоу хощеши ли цѣ-

мь: 2 естъ же въ їер͠слмѣ на овьчи

ль бъіти : 7 отьвѣща емоу недѫжь-

кѫпѣли : ꙗже нарицаетъ сѧ евре-

ньіи еи г҃и : члв҃ка не имамь :

искъі виѳезда : пѧть притворь

да егьда вьзьмѫтить сѧ вода : вь-

имѫщии : 3 вь тѣхь лежѣше множь-

врьжеть мѧ вь кѫпѣль : егьда же

ство болѫщиихъ : слѣпи хроми :

прихождѫ азь : инь прѣжде мене сь-

соуси : чѣѭще вьзьдвижениа

лазить: 8 гл҃а емоу їс҃ь : вьстани во-

водѣ : 4 анг͠ль бо гн҃ь на вьсѣ врѣмена

зми одрь свои : и їди вь домь свои :

мъіѣше сѧ вь кѫпѣли : и вьзмѫ-

9

щааше водѫ : ї прьвѣе вьлазѣа-

ть одрь свои ї хождааше : бѣ же сѫ-

ше по вьзьмѫщении водъі : съдравь бъі-

бота вь ть день : 10 гл҃аахѫ же їюдеи

вааше : ацѣмь же недѫгомь оудрьжи-

исцѣлѣвьшоуоумоу : сѫбота есть

мь бъівааше· 5 Бѣ же етерь тоу чл͠вкь :

и не достоить тебѣ : вьзѧти одра

л҃ и и҃ лѣть имѣѭ вь недѫзѣ

своего : 11 онь же отьвѣща имь : иже

своемь : 6 сего видѣвь їс҃ь лежѫша:

мѧ сьтвори цѣла : ть мнѣ рече

и разоумѣвь ꙗко многа лѣта оуже

возми одрь свои ї ходи : 12 вьпроси

и абие цѣль бьість чл҃вкь : и вьзѧ-
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шѫ же и : кьто есть чл҃вкь рекъиї

црк҃ви : и рече емоу се цѣль еси и кь

тебѣ возьми одрь свои и ходи :

томоу не сьгрѣшаи да не горѣ ти чь-

13

то бѫдеть : 15 иде же члв҃кь и повѣда

исцѣлѣвьи же не вѣдѣаше кьто есть :

їс҃ь бо оуклони сѧ : народоу сѫщоу

їюдеомь : ꙗко їс҃ь есть иже мѧ сь-

на мѣстѣ : 14потомь же обрѣте и вь

твори цѣла :

Иоан. 6:1-14. Насищане на петхиляден народ с пет хляба и две
риби
Зогр. ев., 239v12-240v15. Jagić 1879.
1

По сихъ же ꙇ҅де и҃с·

1

Ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰺ҅ⰴⰵ ⰻ҃ⱄ·

на онъ полъ морѣ тивери-

ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰿⱁⱃⱑ ⱅⰻⰲⰵⱃⰻ-

адъска· 2по н҄емьже и҅дѣа꙼-

ⰰⰴⱏⱄⰽⰰ· 2 ⱂⱁ ⱀ҄ⰵⰿⱐⰶⰵ ⰻ҅ⰴⱑⰰ̆-

ше народъ мъногъ· ꙗко ви-

ⱎⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ· ⱑⰽⱁ ⰲⰻ-

дѣа꙼хѫ знамениꙗ· ꙗже

ⰴⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ· ⱑⰶⰵ

творѣа꙼ше на недѫжьнъіхъ·

ⱅⰲⱁⱃⱑⰰ̆ⱎⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰹⱈⱏ·

3

3

възиде же на горѫ ис҃·

ⰲⱏⰸⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰻⱄ҃·

ꙇ҅ тоу сѣдѣа꙼ше съ оучени-

ⰺ҅ ⱅⱆ ⱄⱑⰴⱑⰰ̆ⱎⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻ-

къі своꙇми· 4 Бѣ близъ

ⰽⱏⰹ ⱄⰲⱁⰺⰿⰻ· 4 Ⰱⱑ ⰱⰾⰻⰸⱏ

пасха праздьникъ ꙇ҅юдеꙇ-

ⱂⰰⱄⱈⰰ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⰺ҅ⱓⰴⰵⰺ-

скъ· 5 възведъ же очи ис҃·

ⱄⰽⱏ· 5 ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⱁⱍⰻ ⰻⱄ҃·

видѣ ꙗко мъногъ народъ грѧ-

ⰲⰻⰴⱑ ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⰴⱏ ⰳⱃⱔ-

детъ къ н҄емоу· гл҃а къ фи-

ⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱆ· ⰳⰾ҃ⰰ ⰽⱏ ⱇⰻ-

липоу· чимь коупимъ хлѣ-

ⰾⰻⱂⱆ· ⱍⰻⰿⱐ ⰽⱆⱂⰻⰿⱏ ⱈⰾⱑ-

бъі да ѣдѧтъ сиі· 6 се же

ⰱⱏⰹ ⰴⰰ ⱑⰴⱔⱅⱏ ⱄⰻⰹ· 6 ⱄⰵ ⰶⰵ

гл҃аше ꙇ҅скоушаꙙ і· самъ

ⰳⰾ҃ⰰⱎⰵ ⰺ҅ⱄⰽⱆⱎⰰⱗ ⰹ· ⱄⰰⰿⱏ

бо вѣдѣаше чьто хотѧтъ

ⰱⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱍⱐⱅⱁ ⱈⱁⱅⱔⱅⱏ

сътворити· 7 отъвѣшта емоу

ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ· 7 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰵⰿⱆ

филипъ· дьвѣма сътома

ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ· ⰴⱐⰲⱑⰿⰰ ⱄⱏⱅⱁⰿⰰ

пѣнѧзь· хлѣбъ не довьлѧтъ

ⱂⱑⱀⱔⰸⱐ· ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰵ ⰴⱁⰲⱐⰾⱔⱅⱏ

ꙇ҅мъ· да кожьдо ꙇхъ мало

ⰺ҅ⰿⱏ· ⰴⰰ ⰽⱁⰶⱐⰴⱁ ⰺⱈⱏ ⰿⰰⰾⱁ
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чьто приіметъ· 8 гл҃а емоу

ⱍⱐⱅⱁ ⱂⱃⰻⰹⰿⰵⱅⱏ· 8 ⰳⰾ҃ⰰ ⰵⰿⱆ

единъ отъ оученикъ его ан꙽дреа

ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⰰⱀ꙽ⰴⱃⰵⰰ

братъ симона петра· 9 естъ

ⰱⱃⰰⱅⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ⱂⰵⱅⱃⰰ· 9 ⰵⱄⱅⱏ

отрочишть сьде единъ· ꙇ҅-

ⱁⱅⱃⰻⱍⰻⱎⱅⱐ ⱄⱐⰴⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ· ⰺ҅-

же ꙇ҅матъ пѧтъ хлѣбъ ꙙчь-

ⰶⰵ ⰺ҅ⰿⰰⱅⱏ ⱂⱔⱅⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱗⱍⱐ-

нѣнъ· ꙇ҅ дьвѣ ръібѣ· нъ си

ⱀⱑⱀⱏ· ⰺ҅ ⰴⱐⰲⱑ ⱃⱏⰹⰱⱑ· ⱀⱏ ⱄⰻ

чьто сѫтъ вь селико· 10 рече

ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱘⱅⱏ ⰲⱐ ⱄⰵⰾⰻⰽⱁ· 10 ⱃⰵⱍⰵ

же ис҃· сътворите чк҃ъі вь-

ⰶⰵ ⰺⱄ҃· ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱍⰽ҃ⱏⰹ ⰲⱐ-

злешти· бѣ же трѣва многа

ⰸⰾⰵⱎⱅⰻ· ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱃⱑⰲⰰ ⰿⱀⱁⰳⰰ

на мѣстѣ· възлеже оубо

ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ· ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⰵ ⱆⰱⱁ

мѫжь числомь· ꙗко пѧть

ⰿⱘⰶⱐ ⱍⰻⱄⰾⱁⰿⱐ· ⱍⰽⱁ ⱂⱔⱅⱐ

тъісѫшть· 11 приꙙтъ же хлѣ-

ⱅⱏⰹⱄⱘⱎⱅⱏ· 11 ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ ⰶⰵ ⱈⰾⱑ-

бъі ис҃· ꙇ҅ хвалѫ въздавъ·

ⰱⱏⰹ ⰻⱄ҃· ⰺ҅ ⱈⰲⰰⰾⱘ ⰲⱏⰸⰴⰰⰲⱏ·

подастъ оученикомъ· а꙼ оуче-

ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ· ⰰ̆ ⱆⱍⰵ-

ници вьзлежѧштіꙇ҅мъ·

ⱀⰻⱌⰻ ⰲⱐⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻⰺ҅ⰿⱏ·

такожде ꙇ҅ отъ ръібоу· ели-

ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⱃⱏⰹⰱⱆ· ⰵⰾⰻ-

ко хотѣахѫ· 12 ꙇ҅ ꙗко насъіти-

ⰽⱁ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ· 12 ⰺ҅ ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱄⱏⰹⱅⰻ-

шѧ сѧ гл҃а оученикомъ сво-

ⱎⱔ ⱄⱔ ⰳⰾ҃ⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁ-

ꙇ҅мъ· съберѣте ꙇ҅збъітъ-

ⰺ҅ⰿⱏ ⱄⱏⰱⰵⱃⱑⱅⰵ ⰺ҅ⰸⰱⱏⰹⱅⱏ-

къі оукроухъ· да не погъібне-

ⰽⱏⰹ ⱆⰽⱃⱆⱈⱏ· ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱁⱈⱏⰹⰱⱀⰵ-

тъ никътоже· 13 събьрашѧ же·

ⱅⱏ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ· 13 ⱄⱏⰱⱐⱃⰰⱎⱔ ⰶⰵ·

ꙇ҅ исплънишѧ дъва на десѧ-

ⰺ҅ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱎⱗ ⰴⱏⰲⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔ-

те коша оукроухъ· отъ пѧти хлѣ-

ⱅⰵ ⰽⱁⱎⰰ ⱆⰽⱃⱆⱈⱏ· ⱁⱅⱏ ⱂⱔⱅⰻ ⱈⰾⱑ-

бъ ꙙчьнѣнъіхъ· ꙇ҅же ꙇзбъі-

ⰱⱏ ⱗⱍⱐⱀⱑⱀⱏⰹⱈⱏ· ⰺ҅ⰶⰵ ⰺⰸⰱⱏⰹ-

шѧ ѣдъшимъ· 14 Чц҃и же ви-

ⱎⱔ ⱑⰴⱏⱎⰻⰿⱏ· 14 Ⱍⱌ҃ⰻ ⰶⰵ ⰲⰻ-

дѣвъше знамение еже съ-

ⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰵⰶⰵ ⱄⱏ-

твори ис҃· гл҃ахѫ· ꙗко сь е-

ⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻⱄ҃· ⰳⰾ҃ⰰⱈⱘ· ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵ-

стъ въ ꙇ҅стинѫ пророкъ грѧ-

ⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰺ҅ⱄⱅⰻⱀⱘ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ⰳⱃⱔ-

дѧи въ миръ·

ⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ·
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Иоан. 11:1-15. Смъртта на Лазар
Новг. л., 1Aa1-1Bб20. Минчева 1978.
еѵⷢ· ѿ· і· глаⷡ· ѯ҃д

литъ тогда прѣ-

Въ врѣмѧ оно·

бъість на немь

1

же бѣ мѣстѣ дъ-

бѣ ѥдинъ бо-

лѧ лазаръ о-

ва дни +

тъ виѳаниѩ

7

градьца ма-

ченикомъ + идѣ-

риина· и марѳъі

мъ въ июдеѭ па-

сестръі ѥѩ· 2 бѣ же

къі + 8гл҃ашѧ ѥмоу

мариꙗ помаза-

оученици ѥго + ра-

въшиꙗ г҃а муръ-

вви· нъінѣ иска-

мь· и отьръши но-

хѫ тебе камени-

зѣ ѥго власъі сво-

ѥмь побити ию-

ими

деи· и пакъі ли

Ѥѩ же братъ· лаза-

идеши тамо ¦ 9 ѿ-

ръ болꙗаше + 3 посъ-

вѣшта іс҃ + не двѣ

ластѣ же сетрѣ ѥ-

ли на десѧте го-

го къ немоу· гл҃ѭ-

динѣ ѥсте въ дь-

шти г҃и се ѥгоже

ни· Аште кто хо-

любиши болитъ·

дитъ въ дне не по-

4

тъкнеть сѧ· ꙗко

слъішавъ же іс҃ ре-

Потомь же: гл҃а оу-

че + си болѣзнъ

свѣтъ мира сего

нѣсть къ съмрь-

видитъ +

ти· нъ о славѣ бж҃и-

10

и· да прославить

ть ноштиѭ по-

сѧ сн҃ъ бж҃и ѥѭ +

тъкнеть сѧ· ꙗко

5

свѣта нѣсть о не-

люблѣше же іс҃ ма-

Аште ли кто ходи-

рѳѫ· и сестрѫ ѥѩ

мъ 11 си рекъ и по

и лазара· 6 ѥгда

семь гл҃а имъ + ла-

же слъіша ꙗко бо-

заръ дроугъ на50

шь оусъпе нъ идѫ

ноу гл҃ѥть + 14 тогда

да възбоуждѫ

рече имъ іс҃ не оби-

и + 12 рекошѧ же оуче-

ноуѩ сѧ· лазаръ

ници ѥго г҃и а-

оумрѣ + 15 и радоу-

ште оусъпе· сп҃енъ

ѭ сѧ васъ ради·

бѫдеть 13 рече же

да вѣрѫ имете·

іс҃· о съмрьти ѥго

ꙗко не бѣхъ тоу

они же мьнѣшѧ

нъ идѣмъ къ не-

ꙗко о оусъпении съ-

моу +

Иоан. 20:11-18. Явяване на възкръсналия Спасител на Мария
Магдалина
Асем. ев., 15a6-15b5. Vajs, Kurz 1929; Vajs, Kurz 1955; Иванова-Мавродинова, Джурова 1981.
Въ о҅но в(рѣмѧ)· 11 мариꙗ стоꙗ҅аш
҅ е оӯ

Ⰲⱏ ⱁ҅ⱀⱁ ⰲ(ⱃⱑⰿⱔ)· 11 ⰿⰰⱃⰻⱑ ⱄⱅⱁⱑ҅ⰰ҅ⱎⰵ ⱆ

гроба вънѣ плачѭщи сѧ·

ⰳⱃⱁⰱⰰ ⰲⱏⱀⱑ ⱂⰾⰰⱍⱙⱋⰻ ⱄⱔ·

Прініче въ гробъ· 12 и҅ видѣ

Ⱂⱃⰹⱀⰹⱍⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ· 12 ⰻ҅ ⰲⰻⰴⱑ

дъва а҅нꙉл҃а· въ бѣлахъ҅ ри-

ⰴⱏⰲⰰ ⰰⱀⰼⰾ҃ⰰ· ⰲⱏ ⰱⱑⰾⰰⱈⱏ҅ ⱃⰻ-

захъ сѣдѧща· е҅диного оу҅ гла-

ⰸⰰⱈⱏ ⱄⱑⰴⱔⱋⰰ· ⰵ҅ⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱆ҅ ⰳⰾⰰ-

въі и҅ е҅диного о҅у ногоу· Идеже

ⰲⱏⰹ ⰻ҅ ⰵ҅ⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱆ҅ ⱀⱁⰳⱆ· Ⰻⰴⰵⰶⰵ

бѣ лежало тѣло и҅св҃о· 13 и҅ гл҃асте

ⰱⱑ ⰾⰵⰶⰰⰾⱁ ⱅⱑⰾⱁ ⰻ҅ⱄⰲ҃ⱁ· 13 ⰻ҅ ⰳⰾ҃ⰰⱄⱅⰵ

е҅и҅ жено҅ чьто сѧ плачеши· гл҃а

ⰵ҅ⰻ҅ ⰶⰵⱀⱁ҅ ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱔ ⱂⰾⰰⱍⰵⱎⰻ· ⰳⰾ҃ⰰ

и҅ма· ѣ҅ко възѧсѧ г҃а мое҅го· и҅ не

ⰻ҅ⰿⰰ· ⱑ҅ⰽⱁ ⰲⱏⰸⱔⱄⱔ ⰳ҃ⰰ ⰿⱁⰵ҅ⰳⱁ· ⰻ҅ ⱀⰵ

вѣмъ кьде положишѧ и· 14 сі рекъши

ⰲⱑⰿⱏ ⰽⱐⰴⰵ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⰻ· 14 ⱄⰹ ⱃⰵⰽⱏⱎⰻ

о҅брати сѧ въспꙙтъ· и҅ видѣ ӣса҃

ⱁⰱⱃⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⰲⱏⱄⱂⱔⱅⱏ· ⰻ҅ ⰲⰻⰴⱑ ⰻ̄ⱄ҃ⰰ

стоꙙшта· и҅ не вѣдѣа҅ше ѣ҅ко и҅с҃ъ е҅с꙽т·

ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰰ· ⰻ҅ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰ҅ⱎⰵ ⱑ҅ⰽⱁ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ ⰵ̄ⱄ꙽ⱅ·

15

гл҃а е҅и и҅с҃ъ· жено· чьто сѧ пла-

15

ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅ⰻ ⰻ҅ⱄ҃ⱏ· ⰶⰵⱀⱁ· ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱔ ⱂⰾⰰ-

чеши кого и҅щеши· Она же мьнѧщи·

ⱍⰵⱎⰻ ⰽⱁⰳⱁ ⰻ҅ⱋⰵⱎⰻ· Ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⰿⱐⱀⱔⱋ·

ѣ҅ко врътоградарь е҅стъ· гл҃а е҅-

ⱑ҅ⰽⱁ ⰲⱃⱏⱅⱁⰳⱃⰰⰴⰰⱃⱐ ⰵ҅ⱄⱅ· ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅-

моу г҃и· аще тъі е҅си възѧлъі и҅·

ⰿⱆ ⰳ҃ⰹ· ⰰⱋⰵ ⱅⱏⰹ ⰵ҅ⱄⰻ ⰲⱏⰸⱔⰾⱏⰹ ⰻ҅·

повѣждъ мі къде и҅ е҅си положі-

ⱂⱁⰲⱑⰶⰴⱏ ⰿⰹ ⰽⱏⰴⰵ ⰻ҅ ⰵ҅ⱄⰻ ⱂⱁⰾⱁⰶⰹ-
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лъ и҅ а҅зъ възъмѫ и҅· 16 гл҃а е҅и҅ ӣсъ
҃ ·

ⰾⱏ ⰻ҅ ⰰ҅ⰸⱏ ⰲⱏⰸⱏⰿⱘ ⰻ҅· 16 ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅ⰻ҅ ⰻ҅ⱄ҃ⱏ·

Марие· о҅бращьши же сѧ о̄на· гл҃а е҅-

Ⰿⰰⱃⰻⰵ· ⱁ҅ⰱⱃⰰⱋⱐⱎⰻ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱁ҅ⱀⰰ· ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅-

моу е҅вреи҅скъи равви· е҅же нарица-

ⰿⱆ ⰵ҅ⰲⱃⰵⰻ҅ⱄⰽⱏⰻ ⱃⰰⰲⰲⰻ· ⰵ҅ⰶⰵ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰ-

е҅тъ сѧ оу҅чителю· 17 гл҃а е҅и҅ и҅с҃ъ·

ⰵ҅ⱅⱏ ⱄⱔ ⱆ҅ⱍⰻⱅⰵⰾⱓ· 17 ⰳⰾ҃ⰰ ⰵ҅ⰻ҅ ⰻ҅ⱄ҃ⱏ·

не прікасаи҅ сѧ м꙽нѣ· не оу҅ бо възи-

ⱀⰵ ⱂⱃⰹⰽⰰⱄⰰⰻ҅ ⱄⱔ ⰿ꙽ⱀⱑ· ⱀⰵ ⱆ҅ ⰱⱁ ⰲⱏⰸⰻ-

дъ къ о҅ц҃ю мое҅моу· Иди же кь братии҅

ⰴⱏ ⰽⱏ ⱁ҅ⱌ҃ⱓ ⰿⱁⰵ҅ⰿⱆ· Ⰻⰴⰻ ⰶⰵ ⰽⱐ ⰱⱃⰰⱅⰻⰻ҅

мое҅и҅ и҅ ръци и҅мъ· въс꙽хождѫ къ

ⰿⱁⰵ҅ⰻ҅ ⰻ҅ ⱃⱏⱌⰻ ⰻ҅ⰿⱏ· ⰲⱏⱄ꙽ⱈⱁⰶⰴⱘ ⰽⱏ

о҅ц҃ю мое҅моу· и҅ о҅ц҃ю вашемоу· и҅

ⱁ҅ⱌ҃ⱓ ⰿⱁⰵⰿⱆ· ⰻ҅ ⱁ҅ⱌ҃ⱓ ⰲⰰⱎⰵⰿⱆ· ⰻ҅

б҃оу мое҅моу и҅ б҃оу вашемоу· 18 При-

ⰱ҃ⱆ ⰿⱁⰵ҅ⰿⱆ ⰻ҅ ⰱ҃ⱆ ⰲⰰⱎⰵⰿⱆ· 18 Ⱂⱃⰻ-

де мариа҅ магдалъіни въ-

ⰴⰵ ⰿⰰⱃⰻⰰ҅ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰻⱀⰻ ⰲⱏ-

звѣштаѭ҅шти оученікомъ· ѣ҅ко

ⰸⰲⱑⱎⱅⰰⱙ҅ⱎⱅⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱅ· ⱑ҅ⰽⱁ

видѣ г҃а· и҅ сі рече е҅и·҅

ⰲⰻⰴⱑ ⰳ҃ⰰ· ⰻ҅ ⱄⰹ ⱃⰵⱍⰵ ⰵ҅ⰻ҅·

Иоан. 20:19-23. Явяване на възкръсналия Спасител на учениците
Охр. л., 2r11-28, 2v1-13. Ильинский 1915.
19

Сѫщꙇ поздѣ въ тъ денъ· въ едꙇнѫ сѫбот[ѫ]

ꙇ҅ двъремъ за[тво]ренамъ· и҅деже бѣхѫ оучениц[и] с[ъ]бъранꙇ· за страхъ ꙇ҅юдѣйскъ· прꙇде ис҃[ъ]
ꙇ҅ ста посрѣдѣ· ꙇ҅ гл҃а имъ· мꙇръ вамъ· 20 ꙇ҅
рекъ· показа ймъ рѫцѣ и҅ ноꙃѣ· ꙇ҅ ребра св[оѧ]
вьздрадовашѧ же сѧ оученꙇцꙇ видѣвъше гд҃ѣ
21

рече и҅мъ пакъі· миръ вамъ· ꙗко же посъла м[ѧ]

оц҃ь· ꙇ҅ азъ посълѭ въі· 22 ꙇ҅ се рекъ доуноу· ꙇ҅ гл҃[а]
ꙇмъ· прꙇймѣте дх҃ъ ст҃ъ· 23 ꙇ҅ и҅мъ же отъпоуст[и]те грѣхъі· отъпоустѧтъ сѧ вамъ· ꙇ҅ и҅мъ [же]
дръжꙇте дръжѧтъ сѧ· 24 тома же единъ о[тъ]
обою на десѧте· нарицаемъіи҅ блꙇзнец[ъ]
не бѣ съ нꙇми· егда прꙇде и҅с҃ъ· 25 гл҃ахѫ же
дроуꙃїй оученꙇцꙇ· вꙇдѣхомъ г҃ѣ· онъ же [ре]-
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че ꙇ҅мъ· аще не вꙇждѫ на рѫкоу его ѣзв[ъі гво]здꙇꙇ҅нъіѧ ꙇ҅ въложѫ пръстъ мой въ [ѣ]звѫ· гвоздиꙇнѫѫ· ꙇ въложѫ рѫкѫ м[оѫ]
въ ребра его· не и[мѫ вѣръі· 26 ꙇ по осми]
[дьнь] п[а]къ[і бѣахѫ вънѫтрь оученици его //
ꙇмъ ми вамъ· 27 потомь гл҃а томѣ· прꙇнеси
[п]ръстъ твой сѣмо· ꙇ҅ вꙇждъ рѫцѣ моꙇ҅· ꙇ҅
прꙇнесꙇ рѫкѫ твоѭ· ꙇ вьложꙇ вь ребра моꙗ·
ꙇ не бѫдꙇ невѣренъ· нъ вѣренъ· 28 отъвѣща
тома· ꙇ҅ [р]ече емоу· г҃ь мой б҃ъ моꙇ҅· 29 гл҃а емоу
ꙇ҅съ
҃ · ꙗко вꙇдѣвъ мꙙ вѣрова· блажени
не вѣдѣвъшеꙇ҅· и҅ вѣровавъшеꙇ҅· 30 мънога
же ꙇ҅ и҅на знаменꙇѣ сътворꙇ и҅съ
҃ · прѣдъ
[оу]ченꙇкъі своꙇ҅ми· ꙗже не сѫтъ псана·
[в]ъ кънꙇгахъ сꙇсхъ· 31 сꙇ же псана бъішꙙ
[д]а вѣрѫ ꙇ҅мете· ꙗко ꙇ҅ се естъ· сн҃ъ бж҃ꙇꙇ҅· да
вѣроуѭще· животъ вѣчънъій и҅мате· въ ꙇ҅мѧ его·

Деян. 1:1-5. Пасха и Възнесение
Син. евх., Sin. 1/N, 28v. Таrnanidis 1988, Bakker 1994: 158; Христова-Шомова 2004: 52–53
1

Прьвое слово сътворихъ·

1

Ⱂⱃⱐⰲⱁⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ.

ѡ҅ в'сѣхъ о҅ теофиле· ѣ҅-

ⱉ ⰲ'ⱄⱑⱈⱏ ⱁ҅ ⱅⰵⱁⱇⰻⰾⰵ· ⱑ҅-

же начѧтъ и҅с҃ъ· творити

ⰶⰵ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⰻ҅ⱄ҃ⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ

же и҅ оучити· 2 до негоже д꙽не

ⰶⰵ ⰻ҅ ⱆⱍⰻⱅⰻ· 2 ⰴⱁ ⱀⰵⰳⱁⰶⰵ ⰴ꙽ⱀⰵ

заповѣдавъ а҅пл҃омъ

ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰲⱏ ⰰ҅ⱂⰾ҃ⱁⰿⱏ

дх҃омь ст҃ъімь· ꙙ҅же и҅-

ⰴⱈ҃ⱁⰿⱐ ⱄⱅ҃ⱏⰹⰿⱐ· ⱗ҅ⰶⰵ ⰻ҅-

збьравъ вьзнесе сѧ· 3 прѣ-

ⰸⰱⱃⱐⱃⰰⰲⱏ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵ ⱄⱔ· 3 ⱂⱃⱑ-

дъ нимиже и҅ ста живъ· по

ⰴⱏ ⱀⰻⰿⰻⰶⰵ ⰻ҅ ⱄⱅⰰ ⰶⰻⰲⱏ· ⱂⱁ

мѫчении҅ своемь· въ мъ-

ⰿⱘⱍⰵⱀⰻⰻ҅ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ· ⰲⱏ ⰿⱏ-
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ноꙃѣхъ знаменьи҅хъ· де-

ⱀⱁⰷⱑⱈⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⱐⰻ҅ⱈⱏ· ⰴⰵ-

ньми четъіръми десѧ-

ⱀⱐⰿⰻ ⱍⰵⱅⱏⰹⱃⱏⰿⰻ ⰴⰵⱄⱔ-

тъі· ѣ҅влѣꙙ҅ сѧ и҅мъ и҅ гл҃ѧ·

ⱅⱏⰹ. ⱑ҅ⰲⰾⱑⱗ҅ ⱄⱔ ⰻ҅ⰿⱏ ⰻ҅ ⰳⰾ҃ⱔ·

ѣ҅же о҅ црс҃твѣ бж҃ьи· 4 ꙇ҅ съ ни-

ⱑ҅ⰶⰵ ⱁ҅ ⱌⱃⱄ҃ⱅⰲⱑ ⰱⰶⱐⰻ· 4 ⰺ҅ ⱄⱏ ⱀⰻ-

ми ѣ҅дъі прѣщаа҅ше и҅мъ·

ⰿⰻ ⱑ҅ⰴⱏⰹ ⱂⱃⱑⱋⰰⰰ҅ⱎⰵ ⰻ҅ⰿⱏ·

о҅ тъ и҅ерсл҃ма не лѫчити сѧ·

ⱁ҅ⱅⱏ ⰻ҅ⰵⱃⱄⰾ҃ⰿⰰ ⱀⰵ ⰾⱘⱍⰻⱅⰻ ⱄⱔ·

нъ жъдати о҅бѣтованиꙗ҅

ⱀⱏ ⰶⱏⰴⰰⱅⰻ ⱁ҅ⰱⱑⱅⱁⰲⰰⱀⰻⱑ

оч҃ѣ· еже слъішасте оу҅ ме-

ⱁⱍ҃ⱑ· ⰵⰶⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱆ҅ ⰿⰵ-

не· 5 ѣ҅ко и҅оа҅ ҅нъ кръсти водо-

ⱀⰵ· 5 ⱑ҅ⰽⱁ ⰻ҅ⱁ҅ⰰⱀ҅ ⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻ ⰲⱁⰴⱁ-

ѭ· въі же кръс҃тисте сѧ

ⱙ· ⰲⱏⰹ ⰶⰵ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻ҃ⱄⱅⰵ ⱄⱔ

дх҃омь ст҃ъімь· не по мъ-

ⰴⱈ҃ⱁⰿⱐ ⱄⱅ҃ⱏⰹⰿⱐ· ⱀⰵ ⱂⱁ ⰿⱏ-

ноꙃѣхъ же дьнехъ сихъ·

ⱀⱁⰷⱑⱈⱏ ⰶⰵ ⰴⱐⱀⰵⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ·

Рим. 12:1-3. 7 събота след Петдесетница
Син. евх, Sin. 1/N, 15v-16r. Tarnanidis 1988, Mareš 1997, Bakker 1994: 158–159; ХристоваШомова 2004: 197–198
Брат(ие)· 1 молѭ въі щедротами

Ⰱⱃⰰⱅ(ⰻⰵ)· 1 ⰿⱁⰾⱙ ⰲⱏⰹ ⱋⰵⰴⱃⱁⱅⰰⰿⰻ

бж҃ѣ҅ми· прѣдъставите тѣ-

ⰱⰶ҃ⱑ҅ⰿⰻ· ⱂⱃⱑⰴⱏⱄⱅⰰⰲⰻⱅⰵ ⱅⱑ-

леса ваша· жрътвѫ живѫ и҅ оу҅го-

ⰾⰵⱄⰰ ⰲⰰⱎⰰ· ⰶⱃⱏⱅⰲⱘ ⰶⰻⰲⱘ ⰻ҅ ⱆ҅ⰳⱁ-

жденѫ бг҃ови· словесъно слоуже-

ⰶⰴⰵⱀⱘ ⰱⰳ҃ⱁⰲⰻ· ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏⱀⱁ ⱄⰾⱆⰶⰵ-

ние҅ ваше· 2 ꙇ҅ не съо҅бразоуѭ҅ще сѧ

ⱀⰻⰵ҅ ⰲⰰⱎⰵ· 2 ⰺ҅ ⱀⰵ ⱄⱏⱁ҅ⰱⱃⰰⰸⱆⱙ҅ⱋⰵ ⱄⱔ

вꙗкоу семоу· нъ прѣо҅бразоуи҅те

ⰲⱑⰽⱆ ⱄⰵⰿⱆ· ⱀⱏ ⱂⱃⱑ҅ⱁⰱⱃⰰⰸⱆ҅ⰻⱅⰵ

сѧ въ о҅бновление҅ мъісли

ⱄⱔ ⰲⱏ ⱁ҅ⰱⱀⱁⰲⰾⰵⱀⰻⰵ҅ ⰿⱏⰹⱄⰾⰻ

вашеи҅· и҅скоушаѭще чь-

ⰲⰰⱎⰵⰻ҅· ⰻ҅ⱄⰽⱆⱎⰰⱙⱋⰵ ⱍⱐ-

то е҅стъ волѣ бж҃иꙗ· благаа҅ и҅ оу҅го-

ⱅⱁ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⰱⰶ҃ⰻⱑ· ⰱⰾⰰⰳⰰⰰ҅ ⰻ҅ ⱆ҅ⰳⱁ-

жденаа҅· ꙇ҅ съвръшенаа҅· 3 гл҃ѭ бо

ⰶⰴⰵⱀⰰⰰ҅· ⰺ҅ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰰⰰ҅· 3 ⰳⰾ҃ⱙ ⰱⱁ

благодѣтиѭ҅ давъшѫѭ҅ ми сѧ·

ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⰻⱙ҅ ⰴⰰⰲⱏⱎⱘⱙ҅ ⰿⰻ ⱄⱔ·

Вꙿсꙗкомоу сѫщюмоу въ васъ· не

Ⰲꙿⱄⱑⰽⱁⰿⱆ ⱄⱘⱋⱓⰿⱆ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ· ⱀⰵ

прѣмѫдрити сѧ· Паче е҅же подоба-

ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⰻⱅⰻ ⱄⱔ· Ⱂⰰⱍⰵ ⰵ҅ⰶⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰ-

етъ мѫдръствовати· нъ оу҅мѫ-

ⰵⱅⱏ ⰿⱔⰴⱃⱏⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ· ⱀⱏ ⱆ҅ⰿⱘ-
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дрѣти сѧ въ цѣломѫдрьи комоу-

ⰴⱃⱑⱅⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱌⱑⰾⱁⰿⱘⰴⱃⱐⰻ ⰽⱁⰿⱆ-

жъдо· Ѣ҅ко б҃ъ е҅стъ раздѣлилъ

ⰶⱏⰴⱁ· Ⱑ҅ⰽⱁ ⰱ҃ⱏ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⰻⰾⱏ

мѣрѫ вѣрѣ·/·

ⰿⱑⱃⱘ ⰲⱑⱃⱑ·/·

1 Кор. 6:12-20. 34 неделя (на блудния син)
Енин. aп., f. 2r-3r, Мирчев, Кодов 1965; Христова-Шомова 2004: 217–218
Братиꙗ· Въсѣ ми лѣтъ сѫтъ

ино тѣло естъ· бѫдет[а бо] реч<е>

[нѫ] не въсѣ на полъꙃѫ· Въсе ми

въ плътъ единѫ· А прилѣп-

лѣтъ естъ· нѫ не азъ обла-

лѣѧи сѧ гв҃и единъ дх҃ъ естъ·

данъ бѫдѫ· отъ кого брашна чрѣвоу и

бѣгаите любодѣꙗниꙗ· въ-

[ч]рѣво брашномъ· А б҃ъ и се и сї

сѣкъ бо грѣхъ· еже аще сътво-

да [о]упразнитъ· тѣло же не лю-

ритъ члв҃къ· кромѣ тѣлесе

бодѣꙗние· Нѫ б҃ъ и г҃ъ тѣлоу·

естъ· а творѧи любъі въ сво-

б҃ъ же и г҃ѣ въскрѣси и нъі с нимъ

е тѣло съгрѣшаетъ· или не вѣсте

въскрѣситъ силоѫ своеѫ· не вѣ-

ꙗко тѣлеса ваша цр҃къі сѫщо[у]

сте ли ꙗко тѣлеса ваша оуди хв҃и

въ васъ ст҃омоу дх҃оу естъ· има-

сѫтъ· Тѣмъ оубо ꙋдъі хвъі· съ-

те отъ б҃а· и нѣсте себе· коуп-

творѫ оудъі любодѣиц[и]· да н-

лени бо есте цаноѫ· прославите

е бѫдетъ· ли не вѣсте ꙗко при-

же б҃а въ тѣлесехъ вашихъ· и въ

лѣплѣѧи сѧ любодѣи[ци]· ед-

дс҃ѣхъ вашихъ· ꙗже сѫтъ бж҃иꙗ·

1 Кор. 13:1-8. 1 ноември, Свв. Козма и Дамян
Охр. ап., f. 84r-84v, Кульбакин 1907; Христова-Шомова 2004: 234.
1

и аще и ꙙꙁъікъі чл҃чьскъіꙙ гл҃ѭ и аг҃гльскъіꙙ· любъве же не имамь· бъіхъ ꙗко и мѣдъ ꙁвънѧщи ли
кумбалъ ꙁвѧцаꙙ· 2 аще имамь прр҃чство и вѣдѣ таинѧ вьсѧ и вьсь раꙁоумъ· и аще имамь вѣрѫ ꙗко
горъі прѣставлѣти· любъве же не имамь· никоꙙ же ми польꙃѧ· 3 и аще оухлѣблѭ вьсе имѣние мое· и
прѣдамь тѣло мое да иждегѫтъ е· любъве же не имамь каꙗ ми польꙃа· 4 любъі тръпитъ· блажитъ·
любъі не ꙁавидитъ· не оплаꙁоуетъ· не гръдитъ сѧ· 5 не ꙁълообраꙁоуетъ сѧ· и не ищетъ своихъ си· не
раꙁдражаетъ сѧ· не помнитъ ꙁълааго· 6 не радоуетъ сѧ о неправдѣ· радоуетъ же сѧ о истинѣ· 7 вьсе
тръпитъ· вьсемоу вѣрѫ емлетъ· на вьсе оупъваетъ· вьсе прѣстрадаетъ· 8 любъі николи же не
отъпадаетъ·
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2 Коринт. 4:6-15. 15 неделя след Петдесетница
Син. евх., Sin 1/N, 16v-17v, Tarnanidis 1988, Bakker 1994: 159-160; Христова-Шомова 2004:
250–251.
Брат(ие)· 6 б҃ъ рекъі и҅с тъмъі свѣ-

Ⰱⱃⰰⱅ(ⰻⰵ)· 6 ⰱ҃ⱏ ⱃⰵⰽⱏⰹ ⰻ҅ⱄ ⱅⱏⰿⱏⰹ ⱄⰲⱑ-

тоу въсиꙗ҅ти· ꙇ҅же въсиꙗ҅ въ

ⱅⱆ ⰲⱏⱄⰻⱑ҅ⱅⰻ· ⰺ҅ⰶⰵ ⰲⱏⱄⰻⱑ҅ ⰲⱏ

ср҃цихъ вашихъ· къ просвѣще-

ⱄⱃ҃ⱌⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ· ⰽⱏ ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱋⰵ-

нию̄ разоума· славъі бж҃иꙙ̄· ѡ

ⱀⰻⱓ ⱃⰰⰸⱆⰿⰰ· ⱄⰾⰰⰲⱏⰹ ⰱⰶ҃ⰻⱗ̄· ⱉ

лици и҅сх҃вѣ· 7 ꙇ҅мамъ же съкрови-

ⰾⰻⱌⰻ ⰻ҅ⱄⱈ҃ⰲⱑ· 7 ⰺ҅ⰿⰰⰿⱏ ⰶⰵ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻ-

ще се· въ скѫдѣльнѣхъ съсѫдѣ-

ⱋⰵ ⱄⰵ· ⰲⱏ ⱄⰽⱘⰴⱑⰾⱐⱀⱑⱈⱏ ⱄⱏⱄⱘⰴⱑ-

хъ· Да прѣспѣние҅ силѣ бж҃ьи҅ бѫ-

ⱈⱏ· Ⰴⰰ ⱂⱃⱑⱄⱂⱑⱀⰻⰵ҅ ⱄⰻⰾⱑ ⰱⰶ҃ⱐⰻ҅ ⰱⱘ-

детъ· а҅ не о҅тъ насъ· 8 ѡ҅ в꙽семь

ⰴⰵⱅⱏ· ⰰ ⱀⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ· 8 ⱉ҅ ⰲ꙽ⱄⰵⰿⱐ

скръбѧще· а҅ не сътѫжаѭ̄ще си·

ⱄⰽⱃⱏⰱⱔⱋⰵ· ⰰ҅ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⱘⱋⰰⱙ̄ⱋⰵ ⱄⰻ·

нечае҅ми· нъ не о҅тъчае҅ми· 9 го-

ⱀⰵⱍⰰⰵ҅ⰿⰻ· ⱀⱏ ⱀⰵ ⱁ҅ⱅⱏⱍⰰⰵ҅ⰿⰻ· 9 ⰳⱁ-

ними нъ нео҅ставлѣе҅ми· низъ-

ⱀⰻⰿⰻ ⱀⱏ ⱀⰵⱁ҅ⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰵ҅ⰿⰻ· ⱀⰻⰸⱏ-

лагае҅ми нъ непогъібаѭ̄ще·

ⰾⰰⰳⰰⰵ҅ⰿⰻ ⱀⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰰⱙ̄ⱋⰵ·

10

10

Да в꙽сег꙽да мрътвость· г҃а и҅с҃ха

Ⰴⰰ ⰲ꙽ⱄⰵⰳ꙽ⰴⰰ ⰿⱃⱏⱅⰲⱁⱄⱅⱐ· ⰳ҃ⰰ ⰻ҅ⱄⱈ
҃ ⰰ

вь тѣлѣ нашемь а҅витъ сѧ· 11 при-

ⰲⱏ ⱅⱑⰾⱑ ⱀⰰⱎⰵⰿⱐ ⰰ҅ⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ· 11 ⱂⱃⰻ-

сно бо мъі живии҅· Въ съмръть

ⱄⱀⱁ ⰱⱁ ⰿⱏⰹ ⰶⰻⰲⰻⰻ҅· Ⰲⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ

прѣдае҅мъ сѧ· ꙇ҅с҃а ради· Да и҅

ⱂⱃⱑⰴⰰⰵ҅ⰿⱏ ⱄⱔ· ⰺ҅ⱄ҃ⰰ ⱃⰰⰴⰻ· Ⰴⰰ ⰻ҅

животъ и҅сх҃въ а҅витъ сѧ въ мръ-

ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰻ҅ⱄⱈ҃ⰲⱏ ⰰ҅ⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰿⱃⱏ-

твьнѣи҅ плъти нашеи· 12 тѣмьже

ⱅⰲⱐⱀⱑⰻ҅ ⱂⰾⱏⱅⰻ ⱀⰰⱎⰵⰻ· 12 ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ

оу҅бо съмрътъ въ васъ десѧтъ

ⱆ҅ⰱⱁ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ

сѧ· 13 а҅ животъ въ васъ тъжде

ⱄⱔ· 13 ⰰ҅ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱅⱏⰶⰴⰵ

дх҃ъ· вѣрѣ по писанью̄ е҅го· Вѣро-

ⰴⱈ҃ⱏ· ⰲⱑⱃⱑ ⱂⱁ ⱂⰻⱄⰰⱀⱐⱓ̄ ⰵ҅ⰳⱁ· Ⰲⱑⱃⱁ-

вахъ тѣмьже и҅ възгл҃ахъ· ꙇ҅

ⰲⰰⱈⱏ ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⰻ҅ ⰲⱏⰸⰳⰾ҃ⰰⱈⱏ· ⰺ҅

мъі вѣроуе҅мъ· тѣмьже и҅ гл҃е-

ⰿⱏⰹ ⰲⱑⱃⱆⰵ҅ⰿⱏ· ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⰻ҅ ⰳⰾ҃ⰵ-

мъ· 14 Вѣдѫще ѣ҅ко вьскрѣшеи҅ г҃а

ⰿⱏ· 14 Ⰲⱑⰴⱘⱋⰵ ⱑ҅ⰽⱁ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⰻ҅ ⰳ҃ⰰ

и҅сх҃ а· ꙇ҅ нъі съ нимь вьскрѣси-

ⰻ҅ⱄ҃ⱈⰰ· ⰺ҅ ⱀⱏⰹ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱄⰻ-

тъ· ꙇ҅ прѣдьпоставитъ съ ва-

ⱅⱏ· ⰺ҅ ⱂⱃⱑⰴⱐⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⱄⱏ ⰲⰰ-

ми· 15 в꙽сѣ бо васъ ради· Да оу҅мъ-

ⰿⰻ· 15 ⰲ꙽ⱄⱑ ⰱⱁ ⰲⰰⱄⱏ ⱃⰰⰴⰻ· Ⰴⰰ ⱆ҅ⰿⱏ-

ножитъ сѧ благодѣть· множѣ-

ⱀⱁⰶⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⱐ· ⰿⱀⱁⰶⱑ56

и҅шими похвалами· ꙇ҅зъо҅би-

ⰻ҅ⱎⰻⰿⰻ ⱂⱁⱈⰲⰰⰾⰰⰿⰻ· ⰺ҅ⰸⱏⱁ҅ⰱⰻ-

лоуе҅тъ въ славѫ бж҃иѭ̄·/·

ⰾⱆⰵ҅ⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰱⰶ҃ⰻⱙ̄·/·

2 Коринт. 6:16-18, 7:1. 17 неделя след Петдесетница
Син. евх., Sin 1/N, 14v, Tarnanidis 1988, Bakker 1994: 160-161; Христова-Шомова 2004: 253.
Брат(ие)· 16 мъі цр͠къі есмъ б҃а жи-

Ⰱⱃⰰⱅ(ⰻⰵ)· 16 ⰿⱏⰹ ⱌⱃ͠ⰽⱏⰹ ⰵⱄⰿⱏ ⰱ҃ⰰ ⰶⰹ

ва· ꙗкоже рече б҃ъ· ꙗко вьсе-

ⰲⰰ· ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰱ҃ⱏ· ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⰵ-

лѭ сѧ вь нѧ· ꙇ послѫ и бѫ-

ⰾⱙ ⱄⱔ ⰲⱐ ⱀⱔ· ⰺ ⱂⱁⱄⰾⱘ ⰻ ⰱⱘ-

дѫ имъ въ б҃ъ· ꙇ ти бѫдѫтъ

ⰴⱘ ⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰱ҃ⱏ· ⰺ ⱅⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ

мнѣ вь людие· 17 тѣмьже и҅зи-

ⰿⱀⱑ ⰲⱐ ⰾⱓⰴⰻⰵ· 17 ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⰻ҅ⰸⰻ-

дѣте отъ срѣдъі ихъ· ꙇ отъ-

ⰴⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱄⱃⱑⰴⱏⰹ ⰻⱈⱏ· ⰺ ⱁⱅⱏ-

лѫчите сѧ гл҃етъ г҃ь· ї не-

ⰾⱘⱍⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰳⰾ҃ⰵⱅⱏ ⰳ҃ⱐ· ⰺ ⱀⰵ-

чистѣ не прикасаите сѧ· ꙇ а-

ⱍⰻⱄⱅⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰽⰰⱄⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ· ⰺ ⰰ-

ꙁъ приимѫ въі· 18 ꙇ бѫдѫ ва-

ⰸⱏ ⱂⱃⰻⰻⰿⱘ ⰲⱏⰹ· 18 ⰺ ⰱⱘⰴⱘ ⰲⰰ-

мъ въ оц҃ь· ꙇ въі бѫдете мнѣ

ⰿⱏ ⰲⱏ ⱁⱌ҃ⱐ· ⰺ ⰲⱏⰹ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰿⱀⱑ

въ сн҃ъі и дьщери· гл҃е г҃ь в'седрь-

ⰲⱏ ⱄⱀ҃ⱏⰹ ⰻ ⰴⱐⱋⰵⱃⰻ· ⰳⰾ҃ⰵⱅⱏ ⰳ҃ⱐ ⰲ'ⱄⰵⰴⱃⱐ-

1

житель· си же имѫще обѣтова-

ⰶⰻⱅⰵⰾⱐ· 1 ⱄⰻ ⰶⰵ ⰻⰿⱘⱋⰵ ⱁⰱⱑⱅⱁⰲⰰ-

ниꙗ вьꙁлюблении· оцѣстимъ

ⱀⰻⱑ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⰻⰻ· ⱁⱌⱑⱄⱅⰻⰿⱏ

сѧ отъ в'сꙗкоꙙ скврьнъі· пль-

ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰲⱄⱑⰽⱁⱗ ⱄⰽⰲⱃⱐⱀⱏⰹ· ⱂⰾⱐ-

тьнъіꙙ и дх҃овънъіꙙ· Творѧ-

ⱅⱐⱀⱏⰹⱗ ⰻ ⰴⱈ҃ⱁⰲⱏⱀⱏⰹⱗ· Ⱅⰲⱁⱃⱔ-

ще ст҃ъінѭ въ страсѣ бж҃ьи·/·

ⱋⰵ ⱄⱅ҃ⱏⰹⱀⱙ ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱄⱑ ⰱⰶ҃ⱐⰻ·/·

2 Коринт. 9:6-11. 18 неделя след Петдесетница
Син. евх., Sin 1/N, 19r-19v. Tarnanidis 1988, Bakker 1994:161, Христова-Шомова 2004: 259–
260.
Брат(ие)· 6 сѣꙙи ꙇ҅ щѧдѧи҅· щѧдѧи҅ по-

Ⰱⱃⰰⱅ(ⰻⰵ)· 6 ⱄⱑⱗⰻ ⰺ҅ ⱋⱔⰴⱔⰻ҅· ⱋⱔⰴⱔⰻ҅ ⱂⱁ-

жьнетъ· ꙇ҅ сѣꙙ҅и҅ о҅ бл҃венъі-

ⰶⱐⱀⰵⱅⱏ· ⰺ҅ ⱄⱑⱗ҅ⰻ҅ ⱁ҅ ⰱⰾ҃ⰲⰵⱀⱏⰹ-

хъ· ѡ҅ бл҃говень и҅ пожъне-

ⱈⱏ· ⱉ҅ ⰱⰾ҃ⰳⱁⱀⱐ ⰻ҅ ⱂⱁⰶⱏⱀⰵ-

тъ· 7 къждо ѣ҅коже и҅зволение҅

ⱅⱏ· 7 ⰽⱏⰶⰴⱁ ⱑ҅ⰽⱁⰶⰵ ⰻ҅ⰸⰲⱁⰾⰵⱀⰻⰵ҅

и҅матъ ср҃цемь· не о҅тъ скръ-

ⰻ҅ⰿⰰⱅⱏ ⱄⱃ҃ⱌⰵⰿⱐ· ⱀⰵ ⱁ҅ⱅⱏ ⱄⰽⱃⱏ57

би· ни о҅тъ бѣдъі· тиха бо да-

ⰱⰻ· ⱀⰻ ⱁ҅ⱅⱏ ⰱⱑⰴⱏⰹ· ⱅⰻⱈⰰ ⰱⱁ ⰴⰰ-

телѣ любитъ б҃ъ· 8 сильнъ б҃ъ

ⱅⰵⰾⱑ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⰱ҃ⱏ· 8 ⱄⰻⰾⱐⱀⱏ ⰱ҃ⱏ

во в'сѣкѫ благодать и҅-

ⰲⱁ ⰲ'ⱄⱑⰽⱘ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⰰⱅⱐ ⰻ҅-

зъо҅биловати въ васъ· Да о҅

ⰸⱏⱁ҅ⰱⰻⰾⱁⰲⰰⱅⰻ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ· Ⰴⰰ ⱁ҅

в'семь в'сег'да· в'сѣкъ дово-

ⰲ'ⱄⰵⰿⱐ ⰲ'ⱄⰵⰳⰴⰰ· ⰲ'ⱄⱑⰽⱏ ⰴⱁⰲⱁ-

лъ и҅мѫще· и҅зъо҅билоуе҅те во

ⰾⱏ ⰻ҅ⰿⱘⱋⰵ· ⰻ҅ⰸⱏⱁ҅ⰱⰻⰾⱆⰵ҅ⱅⰵ ⰲⱁ

в'сꙗко дѣло благо· 9 Ѣкоже е҅стъ

ⰲ'ⱄⱑⰽⱁ ⰴⱑⰾⱁ ⰱⰾⰰⰳⱁ· 9 Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵ҅ⱄⱅⱏ

писано· Расточи и҅ дастъ оу҅-

ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ· Ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⰻ ⰻ҅ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱆ҅-

богъіимъ· правьда е҅го прѣ-

ⰱⱁⰳⱏⰹⰻⰿⱏ· ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⰰ ⰵ҅ⰳⱁ ⱂⱃⱑ-

бъівае҅тъ въ вѣкъі вѣка (Пс. 111:9)· 10 Да-

ⰱⱏⰹⰲⰰⰵ҅ⱅⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱑⰽⰰ (Пс. 111:9)· 10 Ⰴⰰ-

ꙙ̄и҅ же сѣмѧ сѣѭ̄щюмоу· ꙇ҅ хлѣбъ

ⱗⰻ҅ ⰶⰵ ⱄⱑⰿⱔ ⱄⱑⱙⱋⱓⰿⱆ· ⰺ҅ ⱈⰾⱑⰱⱏ

въ снѣдь (Ис. 55:10) да подастъ· и҅ оу҅мъ-

ⰲⱏ ⱄⱀⱑⰴⱐ (Ис. 55:10) ⰴⰰ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ· ⰻ҅ ⱆ҅ⰿⱏ-

ножите сѣмѧ ваше· и҅ да въздра-

ⱀⱁⰶⰻⱅⰵ ⱄⱑⰿⱔ ⰲⰰⱎⰵ· ⰻ҅ ⰴⰰ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰ-

ститъ жита правьдѣ вашеи҅· 11 Ѡ

ⱄⱅⰻⱅⱏ ⰶⰻⱅⰰ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱑ ⰲⰰⱎⰵⰻ҅· 11 Ⱉ

в'семь богатѧще сѧ· вь вьсѣкѫ

ⰲ'ⱄⰵⰿⱐ ⰱⱁⰳⰰⱅⱔⱋⰵ ⱄⱔ· ⰲⱐ ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ

щедротѫ· ѣ҅коже съдѣвае҅тъ на-

ⱋⰵⰴⱃⱁⱅⱘ· ⱑ҅ⰽⱁⰶⰵ ⱄⱏⰴⱑⰲⰰⰵ҅ⱅⱏ ⱀⰰ-

ми хвалѫ бг҃ови·/·

ⰿⰻ ⱈⰲⰰⰾⱘ ⰱⰳ҃ⱁⰲⰻ·/·

Галат. 4: 4-7. 15 четвъртък след Петдесетница
Син. евх., Sin 1/N, 22v. Tarnanidis 1988, Bakker 1994: 161-162; Христова-Шомова 2004: 276–
277.
Брат(ие)· 4 ег꙽да придетъ коньчи-

Ⰱⱃⰰⱅ(ⰻⰵ)· 4 ⰵⰳ꙽ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱍⰻ-

на лѣтоу· посъла б҃ъ сн҃а

ⱀⰰ ⰾⱑⱅⱆ· ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰱ҃ⱏ ⱄⱀ҃ⰰ

свое҅го е҅диночѧдаа҅го· Ра-

ⱄⰲⱁⰵ҅ⰳⱁ ⰵ҅ⰴⰻⱀⱁⱍⱔⰴⰰⰰ҅ⰳⱁ· Ⱃⰰ-

ждаѭ҅ща сѧ о҅тъ женъі· бъі-

ⰶⰴⰰⱙ҅ⱋⰰ ⱄⱔ ⱁ҅ⱅⱏ ⰶⰵⱀⱏⰹ· ⰱⱏⰹ-

ваѭ҅ща подъ закономь· 5 Да

ⰲⰰⱙ҅ⱋⰰ ⱂⱁⰴⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⰿⱐ· 5 Ⰴⰰ

подъзаконънъіꙙ҅ и҅скоупи-

ⱂⱁⰴⱏⰸⰰⰽⱁⱀⱏⱀⱏⰹⱗ҅ ⰻ҅ⱄⰽⱆⱂⰻ-

тъ· Да въсъінение҅ при-

ⱅⱏ· Ⰴⰰ ⰲⱏⱄⱏⰹⱀⰵⱀⰻⰵ҅ ⱂⱃⰻ-

иметъ· 6 ѣ҅коже е҅сте сн҃ове· по-

ⰻⰿⰵⱅⱏ· 6 ⱑ҅ⰽⱁⰶⰵ ⰵ҅ⱄⱅⰵ ⱄⱀ҃ⱁⰲⰵ· ⱂⱁ-

съла б҃ъ дх҃ъ сн҃а свое҅го· вь

ⱄⱏⰾⰰ ⰱ҃ⱏ ⰴⱈ҃ⱏ ⱄⱀ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵ҅ⰳⱁ· ⰲⱐ
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ср҃ца ваша вьзъпиꙙ҅· а҅ва

ⱄⱃ҃ⱌⰰ ⰲⰰⱎⰰ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱗ҅· ⰰ҅ⰲⰰ

оц҃ь· 7 тѣмьже оу҅же нѣси рабъ

ⱁⱌ҃ⱐ· 7 ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⱆ҅ⰶⰵ ⱀⱑⱄⰻ ⱃⰰⰱⱏ

нъ сн҃ъ· а҅ще ли сн҃ъ и҅ наслѣ-

ⱀⱏ ⱄⱀ҃ⱏ· ⰰ҅ⱋⰵ ⰾⰻ ⱄⱀ҃ⱏ ⰻ҅ ⱀⰰⱄⰾⱑ-

дьникъ бж҃еи҅ дх҃омь·/·

ⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⰱⰶ҃ⰵⰻ҅ ⰴⱈ҃ⱁⰿⱐ·/·

Галат. 4: 22-26. 9 (Свв. Йоаким и Ана) или 8 септември
(Рождество Богородично)
Енин. ап., 27v-28r. Мирчев, Кодов 1965, Христова-Шомова 2004: 279.
Братие ⁘ 22 аврамъ два

бо ѿ горъі синаискъіѧ· въ рабо-

сн҃ъі имѣ· единъ отъ рабъі·

тѫ раждает сѧ· еж-е-стъ агаръ·

а дроугъі отъ свободнъіѧ· 23 и-

25

же отъ рабъі по плъти роди

равиї· прилагаетъ сѧ нъінѣшни-

сѧ· а еже отъ свободнъіѧ о-

мъ ер͠симѣ· работаетъ бо съ чѧ-

бѣтованиемъ· 24 ꙗже еста

дъі своими· 26 а въішнии ерслмъ сво-

иносъкаꙁаема· сиꙗ бо е-

бодъ естъ· еже естъ мт҃и въсѣ[мъ]

ста два ꙁавѣта· единъ

намъ·

агаръ бо естъ синѣ гора· еже въ

Гал. 4: 30-5:1. 16 понеделник след Петдесетница
Енин. ап., 27v-28r. Мирчев, Кодов 1965, Христова-Шомова 2004: 279.
30

Тако и нъінѣ

сн҃омъ свободънъіѧ· 31тѣ[мъ]-

что гл҃ѫтъ книгъі· иждени

же братие нѣсмъ рабъін[и]-

рабѫ и сн҃ъ еѧ· не иматъ бо [на-]

на чѧда· нѫ свободнъі[ѧ]·

слѣдовати сн҃ъ рабъінинъ [съ]

1

свободоѫ бо х҃ъ нъі свободи⁖—

Ефес. 4: 1-7. 25 неделя след Петдесетница
Син. евх., Sin. 37, 105v-106r. Nachtigal 1942, Христова-Шомова 2004: 289–290.
Братрие· 1 молѭ въі· азъ

Ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⰵ· 1 ⰿⱁⰾⱙ ⰲⱏⰹ· ⰰⰸⱏ

ѫзьникъ о г҃и· Достои-

ⱘⰸⱐⱀⰻⰽⱏ ⱁ ⰳ҃ⰻ· Ⰴⱁⱄⱅⱁⰻ-

но ходити зъванию· вь

ⱀⱁ ⱈⱁⰴⰻⱅⰻ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻⱓ· ⰲⱐ
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немьже зъвани бъісте· 2 съ

ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻ ⰱⱏⰹⱄⱅⰵ· 2 ⱄⱏ

вьсеѭ съмѣренѫѭ мѫдро-

ⰲⱐⱄⰵⱙ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⱘⱙ ⰿⱘⰴⱃⱁ-

стиѭ· и кротостиѭ· съ тръпѣ-

ⱄⱅⰻⱙ· ⰻ ⰽⱃⱁⱅⱁⱄⱅⰻⱙ· ⱄⱏ ⱅⱃⱏⱂⱑ-

ниемь отъраждаѭще

ⱀⰻⰵⰿⱐ ⱁⱅⱏⱃⰰⰶⰴⰰⱙⱋⰵ

дроугъ дроугоу· Любъви-

ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⱆ· Ⰾⱓⰱⱏⰲⰻ-

ѭ 3 тъщѧще сѧ блюсти· едине-

ⱙ 3 ⱅⱏⱋⱔⱋⰵ ⱄⱔ ⰱⰾⱓⱄⱅⰻ· ⰵⰴⰻⱀⰵ-

ние дх҃а· въ съѫзъ мира· 4 е-

ⱀⰻⰵ ⰴⱈ҃ⰰ· ⰲⱏ ⱄⱏⱘⰸⱏ ⰿⰻⱃⰰ· 4 ⰵ-

дино тѣло· и единъ доухъ· ꙗко-

ⰴⰻⱀⱁ ⱅⱑⰾⱁ· ⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰴⱆⱈⱏ· Ⱑⰽⱁ-

же и зъвани бъісте· въ еди-

ⰶⰵ ⰻ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻ ⰱⱏⰹⱄⱅⰵ· ⰲⱏ ⰵⰴⰻ-

но оупъвание· зъваниꙗ ваше-

ⱀⱁ ⱆⱂⱏⰲⰰⱀⰻⰵ· ⰸⱏⰲⰰⱀⰻⱑ ⰲⰰⱎⰵ-

го· 5 Единъ господь· и едина вѣра· и е-

ⰳⱁ· 5 Ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱐ· ⰻ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⰲⱑⱃⰰ· ⰻ ⰵ-

дино крьщение· 6 единъ г҃ь и оц҃ь

ⰴⰻⱀⱁ ⰽⱃⱐⱋⰵⱀⰻⰵ· 6 ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰳ҃ⱐ ⰻ ⱁⱌ҃ⱐ

в'сѣмъ· ꙇже надъ в'сѣми· и о-

ⰲ'ⱄⱑⰿⱏ· ⰺⰶⰵ ⱀⰰⰴⱏ ⰲ'ⱄⱑⰿⰻ· ⰻ ⱁ-

тъ в'сѣхъ· и во в'сѣхъ· 7 едино-

ⱅⱏ ⰲ'ⱄⱑⱈⱏ· ⰻ ⰲⱁ ⰲ'ⱄⱑⱈⱏ· 7 ⰵⰴⰻⱀⱁ-

моу комоуж'до васъ· Дастъ

ⰿⱆ ⰽⱁⰿⱆⰶ'ⰴⱁ ⰲⰰⱄⱏ· Ⰴⰰⱄⱅⱏ

сѧ благодѣть· по мѣ[рѣ] дарова-

ⱄⱔ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⱐ· ⱂⱁ ⰿⱑ[ⱃⱑ] ⰴⰰⱃⱁⰲⰰ-

нью·/·

ⱀⱐⱓ·/·

2 Тим. 2: 11–19. 33, 35 или 36 събота след Петдесетница
Енин. ап., 1v-2r. Мирчев, Кодов 1965, Христова-Шомова 2004: 348–349.
11

Чѧдо ѳимоѳее· Вѣрно сло-

во· аще с нимъ оумрѣхо-

шаѧ прѣдъ бм҃ъ не слово

мъ· С нимъ оживемъ·

прѣпирати сѧ в ничтоже

12

ключимо· На разоре-

аще тръпимъ с нимъ въ-

цр҃им сѧ· Аще отъвръжем

ние слъішѧⱋимъ 15по-

сѧ· ѡнъ отъвръжетъ сѧ на-

тъщи сѧ себе искꙋшена·

съ· 13 Аще не вѣроуемъ: Ѻ-

поставити прѣдъ бм҃ъ

нъ вѣрнъ естъ [отъв]рѣ-

дѣлателѣ непостъідъна·

ⱋи бо сѧ себе не мо[жетъ]

правѧща слово истинное· 16 [скръве-]

14

нънаꙗ тъщеглашениꙗ отъ[мѣ-]

Си въспоминаи [запо]слоу-
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таи· наипаче бо възнесѫтъ сѧ

строуѣ[ете е]теръімъ вѣрѫ· 19 твръ-

нечъстивии· 17 и слово ихъ· ꙗко

дое [ос]нованїе бж҃ие· стоитъ·

ганъгрена жиръ обрѧщетъ· о-

им[ъі пе]чатъ съ· позна г҃ъ сѫ-

тъ нихъже естъ оумнеи филитъ·

щаго· и да отъстѫпитъ отъ не-

18

правдъі въсѣкъ именоуѧ им-

ꙗже ѡ истинѣ погрѣшисте гл҃ѧ-

ща [въскрѣ]шение юже бъівъше· и о-

ѧ гн҃е ⁘ ⁘

Tит 2:11-14. Богоявление
Син. евх., Sin. 1/N, 24r-24v. Tarnanidis 1988, Bakker 1994: 163-164, Христова-Шомова 2004:
355–356.
Чѧдо тимат(ѣ)ю 11ави сѧ благодѣ-

Ⱍⱔⰴⱁ ⱅⰻⰿⰰⱅ(ⱑ)ⱓ 11 ⰰⰲⰻ ⱄⰵⱔ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ-

ть бж҃иꙗ· сп҃ение всѣмъ чк҃о-

ⱅⱐ ⰱⰶ҃ⰻⱑ· ⱄⱂ҃ⰵⱀⰻⰵ ⰲⱄⱑⰿⱏ ⱍⰽ҃ⱁ-

мъ· 12 наказаѭщиꙗ нъі· Да о-

ⰿⱏ· 12 ⱀⰰⰽⰰⰸⰰⱙⱋⰻⱑ ⱀⱏⰹ· Ⰴⰰ ⱁ-

твръжемъ сѧ нечестиꙗ· ї плъ-

ⱅⰲⱃⱏⰶⰵⰿⱏ ⱄⱔ ⱀⰵⱍⰵⱄⱅⰻⱑ· ⰺ ⱂⰾⱏ-

тънъіхъ похотеи· Цѣломѫ-

ⱅⱏⱀⱏⰹⱈⱏ ⱂⱁⱈⱁⱅⰵⰻ· Ⱌⱑⰾⱁⰿⱘ-

дръно· и благовѣръно поживе-

ⰴⱃⱏⱀⱁ· ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱑⱃⱏⱀⱁ ⱂⱁⰶⰻⰲⰵ-

мъ· Въ нъінѣщьниимь вѣцѣ·

ⰿⱏ· Ⰲⱏ ⱀⱏⰹⱀⱑⱋⱐⱀⰻⰻⰿⱐ ⰲⱑⱌⱑ·

13

13

Чаѭще блаженаго оупъва-

Ⱍⰰⱙⱋⰵ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ ⱆⱂⱏⰲⰰ-

ниꙗ· и просвѣщениꙗ славъі· Ве-

ⱀⰻⱑ· ⰻ ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱋⰵⱀⰻⱑ ⱄⰾⰰⰲⱏⰹ· Ⰲⰵ-

ликааго б҃а и сп҃а нашего ис͠ха·

ⰾⰻⰽⰰⰰⰳⱁ ⰱ҃ⰰ ⰻ ⱄⱂ҃ⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⱄ͠ⱈⰰ·

14

14

їже дастъ себе за нъі· Да и-

ⰺⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ ⰸⰰ ⱀⱏⰹ· Ⰴⰰ ⰻ-

збавитъ нъі отъ всего беза-

ⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱏ ⱀⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⰲⱄⰵⰳⱁ ⰱⰵⰸⰰ-

кониꙗ· и оцѣститъ себе· люди

ⰽⱁⱀⰻⱑ· ⰻ ⱁⱌⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ· ⰾⱓⰴⰻ

издрѧдънъіꙙ· Ревьнителѧ·

ⰻⰸⰴⱃⱔⰴⱏⱀⱏⰹⱗ· Ⱃⰵⰲⱐⱀⰻⱅⰵⰾⱔ·

добръімъ дѣломъ·

ⰴⱁⰱⱃⱏⰹⰿⱏ ⰴⱑⰾⱁⰿⱏ·
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Евр. 2:11-18. 26 декември (Събор на св. Богородица) или 4
септември (св. пророк Мойсей)
Син. евх., Sin. 1/N, 27r-v, Tarnanidis 1988, Bakker 1994: 164-165, Христова-Шомова 2004: 361–
362.
Брат(ие)· 11 ст҃ии҅· и св҃щае҅ми· отъ

Ⰱⱃⰰⱅ(ⱅⰻⰵ)· 11 ⱄⱅ҃ⰻⰻ꙽· ⰻ ⱄⰲ҃ⱋⰰⰵ҅ⰿⰻ· ⱁⱅⱏ

е҅диного в꙽си· е҅ꙙ̑же ради

ⰵ҅ⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰲ꙽ⱄⰻ· ⰵ҅ⱗ̑ⰶⰵ ⱃⰰⰴⰻ

винъі не стъідитъ сѧ

ⰲⰻⱀⱏⰹ ⱀⰵ ⱄⱅⱏⰹⰴⰻⱅⱏ ⱄⱔ

братриꙙ̑ нарицати· 12 гл҃ѧ· вь-

ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⱗ̑ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⱅⰻ· 12 ⰳⰾ҃ⱔ· ⰲⱐ-

звѣщѫ и҅мѧ твое҅ братрьи҅

ⰸⰲⱑⱋⱘ ⰻ҅ⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ҅ ⰱⱃⰰⱅⱐⰻ҅

мое҅и·҅ посрѣдѣ црк҃ве въспоѭ҅

ⰿⱁⰵ҅ⰻ҅· ⱂⱁⱄⱃⱑⰴⱑ ⱌⱃ҃ⰽⰲⰵ ⰲⱏⱄⱂⱁⱙ҅

тѧ· 13 Ꙇ пакъі а҅зъ бѫ-

ⱅⱔ· 13 Ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰰ҅ⰸⱏ ⰱⱘ-

дѫ надѣꙙ҅ сѧ на нь· ꙇ҅ пакъі

ⰴⱘ ⱀⰰⰴⱑⱗ̑ ⱀⰰ ⱀⱐ· ⰺ҅ ⱂⰰⰽⱏⰹ

се а҅зъ и҅ дѣти· ꙙ̑же ми е҅стъ

ⱄⰵ ⰰ҅ⰰⰸⱏ ⰻ҅ ⰴⱑⱅⰻ· ⱗ̑ⰶⰵ ⰿⰻ ⰵ҅ⱄⱅⱏ

далъ б҃ъ· 14 понеже оу̑бо дѣти оу҅-

ⰴⰰⰾⱏ ⰱ҃ⱏ· 14 ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱆ̑ⰱⱁ ⰴⱑⱅⰻ ⱆ҅-

о҅бьщишѧ сѧ плъти· и кръви·

ⱁ҅ⰱⱐⱋⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⱂⰾⱏⱅⰻ· ⰻ ⰽⱃⱏⰲⰻ·

ꙇ҅ тъі и҅скрь причѧсти сѧ тѣ-

ⰺ҅ ⱅⱏⰹ ⰻ҅ⱄⰽⱃⱐ ⱂⱃⰻⱍⱔⱄⱅⰻ ⱄⱔ ⱅⱑ-

хъ· Да съмрътиѭ̑ раздроу-

ⱈⱏ· Ⰴⰰ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻⱙ̑ ⱃⰰⰸⰴⱃⱆ-

шитъ· ꙇ҅мѫщаа҅го дръжавѫ

ⱎⰻⱅⱏ· ⰺ҅ⰿⱘⱋⰰⰰ҅ⰳⱁ ⰴⱃⱏⰶⰰⰲⱘ

съмръти· сирѣчь диꙗ҅вола·

ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ· ⱄⰻⱃⱑⱍⱐ ⰴⰻⱑ҅ⰲⱁⰾⰰ·

15

15

ꙇ҅ и҅збавитъ сиꙙ̑· Елико стра-

ⰺ҅ ⰻ҅ⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱏ ⱄⰻⱗ̑· Ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱅⱃⰰ-

хъ съмръти· Вꙿсѣмь живо-

ⱈⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ· Ⰲꙿⱄⱑⰿⱐ ⰶⰻⰲⱁ-

томь повиньни бѣхомъ ра-

ⱅⱁⰿⱐ ⱂⱁⰲⱀⱐⱀⰻ ⰱⱑⱈⱁⰿⱏ ⱃⰰ-

ботѣ· 16 не о҅тъ а҅ћл҃ъ бо оу̑бо

ⰱⱁⱅⱑ· 16 ⱀⰵ ⱁ҅ⱅⱏ ⰰ҅ⰼⰾ҃ⱏ ⰱⱁ ⱆ̑

къто прие҅млетъ· нъ о҅тъ сѣ-

ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱃⰻⰵ҅ⰿⰾⰵⱅⱏ· ⱀⱏ ⱁ҅ⱅⱏ ⱄⱑ-

мени а҅враамлѣ· 17 ѭ̑доуже длъ-

ⰿⰵⱀⰻ ⰰ҅ⰲⱃⰰⰰⰿⰾⱑ· 17 ⱙ̑ⰴⱆⰶⰵ ⰴⰾⱏ-

женъ бѣ по в꙽семоу братии

ⰶⰵⱀⱏ ⰱⱑ ⱂⱁ ⰲ꙽ⱄⰵⰿⱆ ⰱⱃⰰⱅⰻⰻ

оу̑подоблѣти сѧ· Да милости-

ⱆ̑ⱂⱁⰴⱁⰱⰾⱑⱅⰻ ⱄⱔ· Ⰴⰰ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⰻ-

въ бѫдетъ и҅ вѣрьнъ св҃тель

ⰲⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ҅ ⰲⱑⱃⱐⱀⱏ ⱄⰲ҃ⱅⰵⰾⱐ

ѣ҅коже къ б҃оу· о҅цѣстити грѣхъі

ⱑ҅ⰽⱁⰶⰵ ⰽⱏ ⰱ҃ⱆ· ⱁ҅ⱌⱑⱄⱅⰻⱅⰻ ⰳⱃⱑⱈⱏⰹ

людьмъ· 18 ꙇ҅мьже пострада

ⰾⱓⰴⱐⰿⱏ· 18 ⰺ҅ⰿⱐⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⱃⰰⰴⰰ

самъ· можеть и҅скоушенъ бъі-

ⱄⰰⰿⱏ· ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰻ҅ⱄⰽⱆⱎⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹ62

въ· напастьнъімъ помощи·/·

ⰲⱏ· ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱐⱀⱏⰹⰿⱏ ⱂⱁⰿⱁⱋⰻ·/·

Евр. 12:1-10. 9 март (Свв. 40 мъченици)
Син. евх., Sin. 1/N, 25r-v, Tarnanidis 1988, Христова-Шомова 2004: 388–389.
Брат(ие)· 1 толикъ и҅мѫще о҅бле-

Ⰱⱃⰰⱅ(ⰻⰵ)· 1 ⱅⱁⰾⰻⰽⱏ ⰻ҅ⰿⱘⱋⰵ ⱁ҅ⰱⰾⰵ-

жѧщии҅ о҅блакъ· съвѣдѣте-

ⰶⱔⱋⰻⰻ҅ ⱁ҅ⰱⰾⰰⰽⱏ· ⱄⱏⰲⱖⰴⱖⱅⰵ-

ль· гръдость· о҅тъложь-

ⰾⱐ· ⰳⱃⱏⰴⱁⱄⱅⱐ· ⱁ҅ⱅⱏⰾⱁⰶⱐ-

ше в꙽сѣкѫ· И оу҅добь о҅брѣтенъі

ⱎⰵ ⰲ꙽ⱄⱖⰽⱘ· Ⰻ ⱆ҅ⰴⱁⰱⱐ ⱁ҅ⰱⱃⱑⱅⰵⱀⱏⰹ

грѣхъ· тръпѣние҅мь течение҅-

ⰳⱃⱑⱈⱏ· ⱅⱃⱏⱂⱑⱀⰻⰵ҅ⰿⱐ ⱅⰵⱍⰵⱀⰻⰵ҅-

мь· прѣдълежѧщии҅ намъ по-

ⰿⱐ· ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⰵⰶⱔⱋⰻⰻ҅ ⱀⰰⰿⱏ ⱂⱁ-

двигъ· 2 Вьзираѭ҅ще на

ⰴⰲⰻⰳⱏ· 2 Ⰲⱐⰸⰻⱃⰰⱙ҅ⱋⰵ ⱀⰰ

поконьника вѣрѣ· ꙇ҅ съвръ-

ⱂⱁⰽⱁⱀⱐⱀⰻⰽⰰ ⰲⱑⱃⱑ· ⰺ҅ ⱄⱏⰲⱃⱏ-

шителѣ и҅са҃ · ꙇ҅же за прѣдьле-

ⱎⰻⱅⰵⰾⱑ ⰻ҅ⱄ҃ⰰ· ⰺ҅ⰶⰵ ⰸⰰ ⱂⱃⱑⰴⱐⰾⰵ-

жѧщѫѭ҅ его радость· Распѧ-

ⰶⱔⱋⱘⱙ҅ ⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ· Ⱃⰰⱄⱂⱔ-

тие҅ пострада· ѡ҅ стоудѣ неро-

ⱅⰻⰵ҅ ⱂⱁⱄⱅⱃⰰⰴⰰ· ⱉ ⱄⱅⱆⰴⱖ ⱀⰵⱃⱁ-

ждь· о҅ деснѫѭ҅ же прѣстола

ⰶⰴⱐ· ⱁ҅ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ҅ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⰰ

бж҃иꙗ҅ сѣде· 3 Помъіслите бо

ⰱⰶ҃ⰻⱑ҅ ⱄⱑⰴⰵ· 3 Ⱂⱁ ⰿⱏⰹⱄⰾⰻⱅⰵ ⰱⱁ

страдавъша· таковое҅ о҅тъ грѣ-

ⱄⱅⰰⰴⰰⰲⱏⱎⰰ· ⱅⰰⰽⱁⰲⱁⰵ҅ ⱁ҅ⱅⱏ ⰳⱃⱑ-

шъникъ· Вꙿ себѣ прꙗкословиꙗ҅·

ⱎⱏⱀⰻⰽⱏ· Ⰲꙿ ⱄⰵⰱⱑ ⱂⱃⱑⰽⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱑ҅·

Да не дѣлае҅те дш҃ами· Рѫка-

Ⰴⰰ ⱀⰵ ⰴⱑⰾⰰⰵ҅ⱅⰵ ⰴⱎ҃ⰰⰿⰻ· Ⱃⱘⰽⰰ-

ми свои҅ми о҅слаблѣѭ҅ще сѧ·

ⰿⰻ ⱄⰲⱁⰻ҅ⰿⰻ ⱁ҅ⱄⰾⰰⰱⱑⱙ҅ⱋⰵ ⱄⱔ·

4

4

не оу҅ кръве противостасте

ⱀⰵ ⱆ҅ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱁⱄⱅⰰⱄⱅⰵ

къ грѣхоу противѧще сѧ· 5 ꙇ҅ за-

ⰽⱏⰳⱃⱑⱈⱆ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱔⱋⰵ ⱄⱔ . 5 ⰺ҅ ⰸⰰ-

бъісте оу҅тѣшение҅· еже в꙽сѣ-

ⰱⱏⰹⱄⱅⰵ ⱆ҅ⱅⱑⱎⰵⱀⰻⰵ҅· ⰵⰶⰵ ⰲ꙽ⱄⱑ-

мъ· ѣ҅ко сн҃омъ гл҃етъ· сн҃оу мои

ⰿⱏ· ⱑ҅ⰽⱁ ⱄⱀ҃ⱁⰿⱏ ⰳⰾ҃ⰵⱅⱏ· ⱄⱀ҃ⱆ ⰿⱁⰻ

не прѣмагаи҅· показание҅-

ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰿⰰⰳⰰⰻ҅· ⰻ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱀⰻⰵ҆-

мь гн҃емь· не о҅слаблѣи҅ о҅тъ него

ⰿⱐ ⰳⱀ҃ⰵⰿⱐ· ⱀⰵ ⱁ҅ⱄⰾⰰⰱⰾⱑⰻ҅ ⱁ҅ⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ

обличае҅мъ· 6 егоже любитъ

ⱁⰱⰾⰻⱍⰰⰵ҅ⰿⱏ· 6 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ

г҃ь показаетъ· бие҅тъ же в꙽сѣ-

ⰳ҃ⱐ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⰵⱅⱏ· ⰱⰻⰵ҅ⰵⱅⱏ ⰶⰵ ⰲ꙽ⱄⱑ-

кого сн҃а· егоже прие҅млетъ· 7 а҅-

ⰽⱁⰳⱁ ⱄⱀ҃ⰰ· ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵ҅ⰿⰾⱅⱏ· 7 ⰰ҅-
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ще показание҅ тръпите· ѣ҅ко сн҃о-

ⱋⰵ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱀⰻⰵ҅ ⱅⱃⱏⱂⰻⱅⰵ· ⱑ҅ⰽⱁ ⱄⱀ҃ⱁ-

мъ вамъ о҅брѣтае҅тъ сѧ б҃ъ·

ⰿⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱁ҅ⰱⱃⱑⱅⰰⰵ҅ⱅⱏ ⱄⱔ ⰱ҃ⱏ·

которъіи оу҅бо е҅стъ сн҃ъ· егоже

ⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰹⰻ ⱆ҅ⰱⱁ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⱄⱀ҃ⱏ· ⰵⰳⱁⰶⰵ

кажетъ о҅ц҃ь· 8 аще ли бес по-

ⰽⰰⰶⰵⱅⱏ ⱁ҅ⱌ҃ⱐ· 8 ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⰱⰵⱄ ⱂⱁ-

казаниꙗ҅ е҅сте· е҅моуже причѧ-

ⰽⰰⰸⰰⱀⰻⱑ҅ ⰵ҅ⱄⱅⰵ· ⰵ҅ⰿⱁⱆⰶⰵ ⱂⱃⰻⱍⱔ-

стьници бъішѧ в꙽си· оубо лю-

ⱄⱅⱐⱀⰻⱌⰻ ⰱⱏⰹⱎⱔ ⰲ꙽ⱄⰻ· ⱆⰱⱁ ⰾⱓ-

бодѣи҅чищи· а҅ не сн҃ове е҅сте·

ⰱⱁⰴⱑⰻ҅ⱍⰻⱋⰻ· ⰰ҅ ⱀⰵ ⱄⱀ҃ⱁⰲⰵ ⰵ҅ⱄⱅⰵ·

9

9

о҅баче по пльти нашеи҅ о҅ц҃ѧ

ⱁ҅ⰱⰰⱍⰵ ⱂⱁ ⱂⰾⱐⱅⰻ ⱀⰰⱎⰵⰻ҅ ⱁ҅ⱌ҃ⱔ

и҅мѣхомъ казателѧ· ꙇ҅ сра-

ⰻ҅ⰿⱖⱈⱁⰿⱏ ⰽⰰⰸⰰⱅⰵⰾⱔ· ⰺ҅ ⱄⱃⰰ-

млѣахомъ сѧ и҅хъ· не паче ли

ⰿⰾⱑⰰⱈⱁⰿⱏ ⱄⱔ ⰻ҅ⱈⱏ· ⱀⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⰾⰻ

ꙃѣло повинѫхомъ сѧ· оц҃ю дх҃о-

ⰷⱑⰾⱁ ⱂⱁⰲⰻⱀⱘⱈⱁⰿⱏ ⱄⱔ· ⱁⱌ҃ⱓ ⰴⱈ҃ⱁ-

мь· ꙇ҅ живи бѫдемъ· 10 о҅ни бо

ⰿⱐ· ⰺ҅ ⰶⰻⰲⰻ ⰱⱘⰴⰵⰿⱏ· 10 ⱁ҅ⱀⰻ ⰱⱁ

мало дьнеи҅· ѣ҅ко годѣ и҅мъ бѣ-

ⰿⰰⰾⱁ ⰴⱐⱀⰵⰻ҅· ⱑ҅ⰽⱁ ⰳⱁⰴⱑ ⰻ҅ⰿⱏ ⰱⱑ-

хѫ показахѫ· а҅ сь на поль-

ⱈⱘ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱈⱘ· ⰰ҅ ⱄⱐ ⱀⰰ ⱂⱁⰾⱐ-

зѭ· причѧстити сѧ ст҃ъіни е҅го·/·

ⰸⱙ· ⱂⱃⰻⱍⱔⱄⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⱄⱅ҃ⱏⰹⱀⰻ ⰵ҅ⰳⱁ·/·
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Текстове от Стария Завет
Битие 1:1-13. Рождество Христово
По Григ. парим. (1r10-1v23) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998
1

Искони сътвори бг҃ъ небо и земл҄ѭ· 2 земл҄ѣ же бѣ невидима и неоукрашена· и тьма врьхоу бездънъі· и
дх҃ъ бж҃ии ношаашѧ сѧ врьхоу водъі· 3 и рече б҃ъ да бѫдетъ свѣтъ и бъістъ свѣтъ· 4 и видѣ бг҃ъ свѣтъ
ꙗко добро бъістъ· и разлѫчи бг҃ъ междоу свѣтомь и междоу тьмоѭ· 5 и нарече б҃ъ свѣтъ дн҃ь· а тьмѫ
нарече нощь· и бъістъ вечеръ и бъістъ оутро дьнь· а҃·
6

и рече б҃ъ да бѫдетъ тврьдь по срѣдѣ водъі· и да бѫдетъ разлѫчѣѭщи междоу водоѭ· съ водоѭ и
бъістъ тако· 7 и сътвори б҃ъ тврьдь· и разлѫчи бг҃ъ междоу водоѭ· ꙗкоже бѣ надъ тврьдиѭ· междоу
водоѭ ꙗже бѣ подъ тврьдиѭ· и бъістъ тако· 8 нарече бг҃ъ тврьдь небо· и видѣ б҃ъ ꙗко добро· и бъістъ
вечеръ и бъістъ оутро дн҃ь· в҃·
9

и рече бг҃ъ да сънеметъ сѧ вода ꙗже подъ небесемь въ съньмъ единъ· и да сѧ ѣвитъ соуша и бъістъ
тако· и снѧтъ сѧ вода ꙗже подъ небесьмь въ съньмъі своѧ· и ѣви сѧ соуша· 10и нарече б҃ъ соушѫ землѭ·
а съставъі водьнъіѧ нарече морѣ· и видѣ б҃ъ ꙗко добро· 11рече бг҃ъ да прозѧбнетъ земѣ трѣвѫ
сѣѣньнѫѭ· и сѣѭщѫѭ· и сѣѭщѫѭ сѣмѧ по родоу и по подобьствию· и дрѣво плодовито творѧщее
плодъ· емоуже сѣмѧ его въ немь по родоу и по подобьствию· на земи· и бъістъ тако 12прозѧбе земѣ трѣвѫ
сѣѣнѫѭ· и сѣѭщее сѣмѧ по родоу и по подобьствию· и дрѣво плодовито творѧщее плодъ· емоуже сѣмѧ
естъ въ немь по родоу и по земи· и видѣ б҃ъ ꙗко добро· 13и бъістъ вечеръ и бъістъ оутро дн҃ь· г҃ ⁘

Битие 1:14-23. 1 неделя на Великия Пост. Вторник
По Григ. парим. (16v1-20) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
14

Рече б҃ъ да бѫдѫтъ свѣтила на тврьди небесьнѣ· освѣщаѭща земл҄ѭ· и разлѫчити междоу дн҃емь и
междоу нощиѭ· и бѫдетъ въ знамение и въ врѣмена· и въ дн҃и и въ лѣта· 15 и да бѫдетъ въ
просвѣщение тврьди небесьнѣи· ꙗко свѣтити по земи· и бъістъ тако· 16 и створи б҃ъ обѣ свѣтилѣ
велицѣи· великое свѣтило в начѧтокъ д҃ни· и свѣтило мьн҄ее въ начѧтокъ нощи· и ꙃвѣздъі 17 постави б҃ъ
на тврьди небесьнѣи· и ꙗко свѣтити по земл҄и· 18 власти дн҃емь и нощиѭ· и разлѫчи междоу свѣтомь и
междоу тьмоѭ· видѣ б҃ъ ꙗко добро· 19 и бъістъ оутро дн҃ь· д҃·
20

и рече б҃ъ да изведѫтъ водъі гадъі дш҃ь животьнъ и пътицѧ парѧщѧѧ по земи по тврьди небесьнѣи и
бъістъ тако· 21 и створи б҃ъ к҄итъ великъіѧ· и вьсѣкѫ дш҃ѫ животьнъіихъ гадъ· ѧже изведошѧ водъі на
родъі ихъ· и вьсѣкѫ пътицѫ перьнатѫ на родъ· и видѣ бг҃ъ ꙗко добро 22 и благослови ѧ б҃ъ гл҃҄ѧ растите
сѧ и оумъножите сѧ· и исплъните водъі ѧже въ морихъ· и пътицѧ да оумъножѧтъ сѧ по земи· 23 и
бъістъ вечеръ и бъістъ оутро дн҃ь· е҃ ⁘
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Битие 1:24-2:2. 1 неделя на Великия Пост. Сряда
По Григ. парим. (17v25-18r20) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
24

Рече б҃ъ да изведетъ земл҄ѣ дш҃ѫ живѫ· на рода четврѣнога· и гадъі и звѣрѧ земьнъіѧ· и скотъі и
вьсѧ гадъі земьскъіѧ на родъі· и бъістъ тако· 25 и сътвори б҃ъ звѣри земьскъіѧ на родъі ихъ· и скотъі
земьскъіѧ на родъі ихъ· и видѣ б҃ъ ꙗко добро· 26 и рече б҃ъ сътворимъ члв҃ка по образоу нашемоу· и по
подобьствию· и да обладаетъ ръібами морьскъіими· и пътицами неб҃снъіми и скотъі· и вьсеѭ земл҄еѭ· 27
и створи б҃ъ члв҃ка по образоу бж҃иемоу· мѫжа и женѫ сътворилъ естъ· 28 и бл҃гослови ѧ б҃ъ гл҃ѧ· растита сѧ
и плодита сѧ исплънита земѭ и обладита еѭ· и обладаита ръібами морьскъіими· и пътицами
небесьнъіими· и вьсѣми скотъі и вьсеѭ земл҄еѭ· и вьсѣми гадъі прѣсмъікаемъі· 29 и рече б҃ъ се дахъ
вамъ вьсѣкѫ трѣвѫ сѣменитѫ· сѣѭщѫѭ сѣмѧ· еже естъ врьхоу земл҄ѭ· и вьсꙗко дрѣво еже иматъ въ
себе плодъ· сѣмене сѣменита вамъ бѫдѫтъ въ ѣдь· 30 и вьсѣмъ звѣремъ земьскъіимъ· и вьсѣмъ
пътицамъ небесьнъіимъ· и вьсꙗкоу прѣсмъікаѭщоуоумоу сѧ по земи· еже иматъ въ себѣ дш҃ѫ
животьнѫѭ· и вьсѣкѫ трѣвѫ злачьнѫ въ ѣдъ· и бъістъ тако 31и видѣ б҃ъ вьсѣ ꙗже створи· и се добра
зѣло· 32и бъістъ вечеръ и бъістъ оутро дн҃ь· ꙅ҃· и съврьшеи небо и земѫ и вьсѭ лѣпотѫ ею· 2и съврьши б҃ъ
въ дн҃ь· ꙅ҃· дѣла своꙗ ꙗже створи· и почи въ дн҃ь з҃ ⁘

Битие 2:4-19. 1 неделя на Великия Пост. Четвъртък
По Григ. парим. (19r29-19v29) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
4

Си книгъі бъітиꙗ неб҃си и ꙁемл҄и· въ н҄ьже дн҃ь створи б҃ъ небо и ꙁемл҄ѭ· 5 и вьсѣкъ ꙁлакъ дѫбравнъі
прѣжде даже не бъістъ по ꙁемл҄и· вьсѣка трѣва сельнаꙗ прѣжде даже не проꙃѧбе· не одъжди б҃ъ на
ꙁемл҄ѭ· и члв҃коу не бѣ дѣлати ꙁемл҄ѭ· 6 источьникъ исходѣше отъ земл҄ѧ· и напаꙗше вьсе лице земл҄и·
7
и съꙁда б҃ъ члв҃ка пръстиѭ отъ земл҄ѧ· и доунѫ на лице его дъхновение животное· и бъістъ члв҃къ въ
дш҃ѫ живѫ· 8 и насади б҃ъ раи въ едемъ на въстоцѣхъ· и въведе члв҃ка въ н҄ьже сътвори· 9 въсиꙗ б҃ъ
пакъі отъ земл҄ѧ вьсꙗко дрѣво красьно ꙁракомь· и добро въ снѣдъ· и дрѣво животное посрѣдѣ раꙗ· и
дрѣво еже видѣти раꙁоумное доброу и ꙁълоу·
15

и поѧтъ г҃ь б҃ъ члв҃ка егоже створи· и въведе и въ раи пищѧ· дѣлати и хранити· 16 и заповѣда г҃ь
адамоу· гл҃ѧ отъ вьсꙗкого дрѣва сѫщаго въ раи ѣждь· 17а отъ дрѣва еже раꙁоумѣвати зъло и добро· не
ѣдита отъ н҄его да не съмрьтиѭ оумьрета· 18 и рече гд҃ь б҃ъ недобро бъіти члв҃коу единомоу· сътворимъ
емоу помощь въ н҄ь· 19 и сътвори б҃ъ пакъі отъ земл҄ѧ вьсѧ звѣрѧ дѫбравьнъіѧ· и вьсѧ пътицѧ
небесьнъіѧ· и приведе къ адамоу видѣти чьто наречетъ ѧ· и вьсѣкъ еже наречетъ· адамъ дш҃ѫ живѫ· се
имѧ емоу ⁘
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Битие 2:20-25, 3:1-20. 1 неделя на Великия Пост. Петък
По Григ. парим. (21r22-22r23) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
20

Нарече адамъ имена вьсѣмъ скотомъ· и вьсѣмъ пътицамъ нб҃сьнъіимъ· и вьсѣмъ звѣремъ
земьнъіимъ· адамоу же не обрѣте сѧ мощьникъ подобьнъ емоу· 21 и въложи б҃ъ сънъ въ адама и оусъпе·
и възѧтъ едино отъ ребръ его· и исплъни плътиѭ въ него мѣсто· 22 и съзьда б҃ъ ребро еже изѧ отъ адама
въ женѫ· и приведе ѭ къ адамоу 23 и рече адамъ· се нъін҄ѣ кость отъ кости моеꙙ· и плътъ отъ плъти
моеꙙ· си наречетъ сѧ жена· ꙗко отъ мѫжа своего възѧта бъістъ си· 24 за се оставитъ чл҃вкъ оц҃а своего и
мт҃рь своѭ· и прилѣпитъ сѧ женѣ своеи· и бѫдѣта оба въ плъть единѫ· 25 и бѣста оба нага· адамъ же и
жена вго· и не стъідѣаста сѧ· 1 зъмиꙗ же бѣ мѫдрѣиши вьсѣхъ звѣреи сѫщиихъ по земл҄и· ꙙже сътвори
г҃ь б҃ъ· и рече зъмиꙗ къ женѣ чьто ꙗко рече вамъ б҃ъ не имата ѣсти отъ вьсего дрѣва сѫщааго въ раи· 2
и рече жена къ зъмии отъ вьсего дрѣва ѣвѣ· 3 отъ плода же дрѣва еже естъ посрѣдѣ раꙗ· рече б҃ъ не
имате сънѣсти отъ него· ниже имате прикоснѫти сѧ емь да не оумрете· 4 о рече зъмиꙗ женѣ не съмрьтиѭ
оумрѣта· 5 вѣдѣаше бо б҃ъ ꙗко въ н҄ьже дн҃ь сънѣста отъ н҄его отъврьзѣтѣ сѧ очи ваю· и бѫдета ꙗко
бг҃а· разоумѣваѭща добро и зъло· 6 и видѣ жена ꙗко добро дрѣво въ сънѣдь· и ꙗко годѣ очима
видѣти· и красьно разоумѣти· и въземъши отъ плода его сънѣстъ· и дастъ мѫжоу своемоу съ собоѭ и
сънѣстъ· 7 и отъврьзостѣ сѧ очи обѣма има· и разоумѣста ꙗко нага бѣаста· и съшиста листвие
смоковьно и сътвориста себѣ прѣпоꙗсание· 8 и оуслъішаста гласъ г҃и б҃оу ходѧщоу въ раи къ вечероу· и
съкръіста сѧ оба адамъ же и жена его· отъ лица бж҃иꙗ посрѣдѣ дрѣва сѫщааго въ раи· 9 и възъва гд҃ъ
б҃ъ адама и рече емоу къде бѣ· 10 и рече емоу адамъ гласъ твои оуслъішахъ ходѧщоу въ раи· и оубоꙗхъ
сѧ ꙗко нагъ есмь и съкръіхъ сѧ въ раи· 11 и рече емоу къто ти повѣда ꙗко нагъ еси· аще не би отъ дрѣва
егоже ти заповѣдахъ отъ сего единого не сънѣсти отъ того сънѣлъ еси· 12 и рече адамъ жена ꙙже дастъ
съ мъноѭ си ми дастъ отъ дрѣва и сънѣхъ· 13 и рече гд҃ь б҃ъ женѣ чьто еси сътворила· и рече жена зъмиꙗ
мѧ прѣльсти и сънѣдохъ· 14 и рече гд҃ь б҃ъ зъмии· ꙗко се сътвори тъі проклѧта тъі еси отъ вьсѣхъ скотъ
и звѣреи земльнъіихъ· и на прьсехъ твоихъ и на чрѣвѣ· да прѣсмъікаеши сѧ и земл҄ѭ ѣси· вьсѧ дн҃и
живота твоего· 15 и враждѫ положѫ междоу тобоѭ и междоу женоѭ и сѣменемь еꙙ· онъ твоꙙ да зъритъ
главъі· а тъі да зьриши его пѧтъі· 16 и женѣ рече· мъножѧ оумьножѫ печѣли твоꙙ· и въздъіхание твое·
въ печѣлехъ родиши чѧда· и къ мѫжоу твоемоу възвращение твое· и тобоѭ обладаетъ· 17 адамоу же
рече ꙗко послоуша гласъ женъі твоеꙙ· и сънѣстъ отъ дрѣва егоже заповѣдахъ ти того единого не
сънѣсти· отъ того сънѣстъ· проклѧта земл҄ѣ въ дѣлѣхъ твоихъ· печѣлехъ да ѣси ѭ вьсѧ дьни живота
твоего· 18 тръние и влъчецъ да прозѧбнетъ тебѣ· и да ѣси трѣвѫ сельнѫѭ· 19 и въ потъ лица твоего ѣси
хлѣбъ твои· доидеже отъвратиши сѧ въ земл҄ѭ отъ н҄еꙙже еси възѧтъ· ꙗко земл҄ѣ еси и въ земл҄ѭ
идеши· 20 и нарече адамъ женѣ своеи имѧ жизнь· ꙗко та мати вьсѣмъ живѫщиимъ ⁘

Изход 3:1-8. 25 март. Благовещение
По Григ. парим. (103r3-25) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
Въ дн҃и онъі 1 приде моисеи въ горѫ бж҃иѭ хоривьскѫѭ· 2 ѣви же сѧ емоу аг҃гъ гн҃ь· въ пламени огньнѣ ис
кѫпинъі· и видѣ ꙗко кѫпина горѣше огнемь· кѫпина же не съгарѣаше· 3 рече же моиси· мимошьдъ
виждѫ видѣние великое· ꙗко не съгарѣетъ кѫпина· 4 ꙗкоже видѣахъ· ꙗко пристѫпаетъ видѣти·
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призъва ан҃глъ гд҃нь ис кѫпинъі гл҃ѧ моиси моиси· онъ же рече чьто естъ· 5 и рече не приближаи сѧ сѣмо·
изоуи сапогъ отъ ногоу твоею· мѣсто бо на н҄емьже стоиши земл҄ѣ ст҃а естъ· 6 и рее емоу азъ есмь б҃ъ оц҃а
твоего· б҃ъ авраамовъ· б҃ъ исааковъ· и б҃ъ иꙗковл҄ь· отъврати же моиси лице свое· говѣаше бо възирати
прѣдъ б҃а· 7 рече же г҃ь моисеови· видѣхъ страсти людеи моихъ· сѫщиихъ въ егюптѣ· и въпль ихъ
слъішаахъ· отъ дѣлъ приставникъ· вѣмь бо болѣзни ихъ· 8 и сънидъ изѧти ꙙ отъ рѫкъі егюптѣнъ·
извести ꙙ отъ земл҄и тоꙙ· и въвести ꙙ въ земл҄ѭ бл҃гѫ· истачѣѭщѫѭ млꙗко и медъ ⁘

Изход 14:1-29. Светла седмица. Велика събота, Богоявление
По Григ. парим. (84v8-86r1, 5v19-6v21) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова,
Хауптова 1998.
1 и гл҃а г҃ь къ моисеови· 2 гл҃и къ сн҃омъ изл҃евъіимъ да оуплъчѧтъ сѧ прѣмо павлии· междоу магдолиеѭ·
и междоу моремь· прѣмо вельсамьфоноу· прѣдъ нимь оплъчишѧ при мори· 3 и речетъ фараонъ о сн҃хъ
изл҃вѣхъ· блѫдѧтъ сии по земл҄и затвори бо ꙙ поустъін҄и· 4 азъ же ожещѫ ср҃це фараоново· и поженетъ въ
слѣдъ ихъ· и прославѧ сѧ о фараонѣ и о вьсѣхъ воехъ его· и оувѣдѧтъ вьси егюптѣне· ꙗко азъ есмь г҃ь· и
сътворишѧ тако· 5 и възвѣщено бъістъ цр҃ю егюпетьскоу· ꙗко бѣжашѧ людие· и прѣврати сѧ ср҃це
фароново· и дроугомъ его на люди изл҃въі· и рѣшѧ чьто се сътворихомъ· отъпоустѧще сн҃ъі изл҃въі· да не
поработаѭтъ намъ· 6 въповади же фараонъ колесницѧ своꙙ· и вьсѧ люди своꙙ събьра съ собоѭ· 7
поꙙтъ·ѕ҃· сътъ колесьниць избраньнъіихъ· вьсѧ кон҄ѧ егюпетьскъі· о тръстатъіꙙ надъ вьсѣми· 8 и ожести
г҃ь срд҃це фараоново цр҃ѣ егюпетьска· и дроуговъ его· и погнашѧ въ слѣдъ сн҃овъ изл҃евъ· сн҃ове же изрл҃ви
исхождахѫ рѫкоѭ въісокоѭ· 9 и погнашѧ егюптѣне въ слѣдъ ихъ· и обрѣте ꙙ и оплъчишѧ сѧ при мори·
и вьсѧ конѧ и колесницѧ фараоновъі· и съноузници· и вои его прѣмо павли· прѣмо велесепфороу· 10 и
фараонъ приближи сѧ· и възьрѣвъше сн҃ове изл҃еви· очима своима и видѣшѧ· и се егюптѣне оплъчишѧ сѧ
въ слѣдъ ихъ очима и оубоꙗшѧ сѧ ꙃѣло· и възъпишѧ сн҃ове изл҃еви къ г҃оу· 11 и рѣшѧ къ моисеови· зане
ли не бъіти гробомъ нашимъ въ земл҄и егюпетьсцѣи· и възведе нъі оубити въ поустъін҄и сеи· чьто се
сътвори намъ· и изведе нъі из егюпта· 12 не сь ли бѣ гл҃ъ же еже гл҃ахомъ къ тебѣ· въ егюптѣ гл҃ѭще
остави нъі· да поработаемъ егюптѣнемъ· нежели оумьрѣти въ поустъін҄и сеи· 13 рече же моиси къ л҄юдемъ
дръзаите стоите· и зьрите сп҃сение еже отъ г҃а · еже сътворитъ намъ дьнесь· ꙗкоже бо видѣсте егюптѣнъі
дьнесь· не приложите к томоу видѣти ихъ въ вѣчьное лѣто· 14 г҃ь боретъ по васъ и въі оумлъчите· 15 и
рече же г҃ь къ моисеови· чьто въпиеши къ мънѣ гл҃и къ сн҃омъ изл҃евомъ· и да въповѣдѧтъ· 16 и тъі
възьми жезлъ твои· и простьри рѫкѫ твоѭ на море· и раздѣли е· и да вънидѫтъ сн҃ове изл҃еви посрѣдѣ
морѣ по соухоу· 17 и се азъ ожестѧ ср҃це фараоново· и егюптѣнъ вьсѣхъ· и вънидѫ въ слѣдъ ихъ· и
прославѧ сѧ о фараонѣ и о вьсѣхъ воехъ его и о колесницахъ его и о конихъ его· 18 и разоумѣѭтъ вьси
егюптѣне ꙗко азъ есмь г҃ь· прославлѣѭщоумоу ми сѧ о фараосѣ· и о вьсѣхъ колесницахъ и конихъ его· 19
и обрати сѧ анг҃лъ божьи ходѧи прѣдъ плъкомь сн҃овъ изл҃евъ· и поиде съ задъі· въздвиже сѧ стлъпъ
облачьнъіи отъ лица ихъ· и ста съ задъі ихъ· 20 и въниде междоу плъкомь егюпетьскомь и изл҃вомь· и
бъістъ облакъ и тъма· и мимоиде нощь· и не съмѣсишѧ сѧ съ собоѭ вьсѧ нощь· 21 и прострѣ же моиси
рѫкѫ на море· и възгна г҃ь море вѣтромь югомь боурьномь вьсѧ нощь· и сътвори море соушѧ· и раздѣли
сѧ вода· 22 и вънидѫ сн҃ове изл҃ви посрѣдѣ моꙗ по соухоу· и вода имъ стѣна о десьнѫѭ· стѣна и о
шоуѫѭ· 23 погънашѧ же егюптѣне· и вънидѫ въ слѣдъ ихъ· вьсѣкъ конь фараоновъ· и колесницѧ и
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въсадьници посрѣдѣ морѣ· 24 и бъістъ же въ стражѫ оутрьничьнѫ· и възьрѣ г҃ь на плъкъ егюпетьскъіи·
25
и завади оси колесьниць ихъ· и ведѣаше ѧ съ нѫждеѭ· и рѣшѧ егюптѣне бѣжимъ отъ лица изл҃ва·
ꙗко г҃ь пособитъ по нихъ на егюптѣнъі· 26 рече же г҃ь къ моисею простри рѫкѫ своѭ на море· и да
оустроитъ сѧ вода· и да покръіетъ егюптѣнъі и въсадьникъі и колесьницѧ· 27 прострѣ же моиси рѫкѫ на
море· и оустрои сѧ вода къ дьни на мѣсто· егюптѣне же бѣшѧ подъ водоѭ· и сътрѧсе г҃ь егюптѣнъі
посрѣдѣ морѣ· 28 и възвращьши сѧ вода покръі вьсѧ колесницѧ и въсадьникъі· и силѫ фараоновѫ·
въшьдъшѫѭ по нихъ въ море· не оста отъ нихъ ни единъ· 29 сн҃ове же изл҃еви проидошѧ по соухоу
посрѣдѣ морѣ ⁘

Иисус Навин 3:7–8, 14–17. Богоявление
По Григ. парим. (7v4-8r3) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
7

Рече г҃ь къ ис҃ви вь сь дн҃ь начинаѭ възнести тѧ· прѣдъ вьсѣми сн҃ъі изл҃въі да разоумѣѭтъ ꙗкоже
бѣхѫ съ моисеомь· тако бѫдѫтъ и съ тобоѭ· 8 нъін҄ѣ заповѣждь иереомъ· носѧщемъ к҄ивотъ завѣта гн҃ѣ·
гл҃҄ѧ ꙗкоже вънидете на странѫ водъі иерданьскъіꙙ· и станете въ иерданѣ· 14 и бъістъ ꙗко
въздвигнѫтъ сѧ людие отъ странъ своихъ· прѣити иерданъ· иерѣи же въздвигѫтъ кивотъ завѣта гн҃ѣ·
15
въ иерданѣ и ногъі иерѣи носѧщихъ кивотъ завѣта гн҃ѣ омочишѧ же сѧ въ странѫ водъі
иерданьскъіꙙ· иерданъ же исплънѣаше сѧ о вьсемь ложи своемь· ꙗко тъ дн҃ь жѧтвъі пьшеницѧ 16 и
сташѧ водъі· съходѧщѧꙙ съвъіше сташѧ въ гѫстъінѭ единѫ· отъстоꙙщѫѭ далече ꙃѣло· до чѧсти·
кариотиарима нисходѧщиꙗ· низтече въ море аравьское· море солищьное· до коньца истече· и людие
стоꙗхѫ прѣмо иерданю· 17 и сташѧ иереие носѧще кивотъ завѣта гн҃ѣ на соусѣ· посрѣдѣ иерданѣ готови
вьси сн҃ове излеви· мимоидѫ по соухоу донъдеже исконьчѣшѫ сѧ людие прѣходѧще иерданъ ⁘

Съдии 6:36-40. Богоявление
По Григ. парим. (9r3-16) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
36

Рече г҄едеонъ къ б҃оу· аще тъі сп҃саеши рѫкоѭ моеѭ изл҃ѣ· ꙗкоже гл҃а 37 се азъ полагаѭ роуно влъньно
на гоумьнѣ· и аще бѫдетъ роса на роунѣ тъкъмо а по вьсеи земл҄и соуша· разоумѣѭ же ꙗко рѫкоѭ
моеѭ сп҃саеши изл҃ѣ· ꙗкоже гл҃а· 38 и бъістъ тако· и оурани оутро г҄едеонъ· и исцѣди роуно и искапа роса
отъ роуна· и наплъни окринъ водъі· 39 и рече г҄едеонъ къ б҃оу· да не прогнѣваетъ сѧ ѣрость товѣ на мѧ и
възгл҃ѭ и еще единоѭ искоушѫ и еще роуномь· и да бѫдетъ соуша на роунеси и еще единоѭ тъкъмо по
вьсеи же земл҄и да бѫдетъ роса· 40 и сътвори б҃ъ въ тѫ нощь и бъістъ соуша на роунеси се· тъкъмо по
вьсеи земл҄и бъістъ роса ⁘
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1 Царств. 2:1-10. Библейска песен на Ана, майката на Самуил
Син. пс., Sin. Slav. 2/N, 21v14–23r3. Mareš 1997
МЛА АНИНА МРЕ САМОИЛЕВЪꙆ : —

ⰏⰎⰀ ⰀⰐⰋⰐⰀ ⰏⰓⰅ ⰔⰀⰏⰑⰋⰎⰅⰂⰟⰊ : —

1

1

Оутвръди сѧ ср҃це мое о г҃ꙇ :,

Ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻ ⱄⱗ ⱄⱃ҃ⱌⰵ ⰿⱁⰵ ⱁ ⰳ҃ⰺ :,

възнесе сѧ рогъ мои о бꙃ҃ѣ

ⰲⱏⰸⱀⰵⱄⰵ ⱄⱗ ⱃⱁⰳⱏ ⰿⱁⰻ ⱁ ⰱⰷ҃ⱑ

моемь :, раширишѧ сѧ оу-

ⰿⱁⰵⰿⱐ :, ⱃⰰⱎⰻⱃⰻⱎⱗ ⱄⱗ ⱆ-

ста моꙗ на врагъі моѧ :,

ⱄⱅⰰ ⰿⱁⱑ ⱀⰰ ⰲⱃⰰⰳⱏⰹ ⰿⱁⱗ :,

възвеселихъ сѧ о сп҃ениꙇ

ⰲⱏⰸⰲⰵⱄⰵⰾⰻⱈⱏ ⱄⱗ ⱁ ⱄⱂ҃ⰵⱀⰻⰺ

твоемь :—

ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ : —

2

2

ꙗко нѣстъ ст҃ъ ꙗко г҃ь и нѣстъ

Ⱑⰽⱁ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⱅ҃ⱏ ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⱐ ⰻ ⱀⱑⱄⱅⱏ

правъденъ ꙗко б҃ъ нашь :, И

ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰵⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⱏ ⱀⰰⱎⱐ :, ⰻ

нѣстъ св҃тъ развѣ тебе г꙯і :—

ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⰲ҃ⱅⱏ ⱃⰰⰸⰲⱑ ⱅⰵⰱⰵ ⰳ꙯ⰹ :—

3

3

Не хвалите сѧ и не гл҃ите :

Ⱀⰵⱈⰲⰰⰾⰻⱅⰵ ⱄⱗ ⰻ ⱀⰵ ⰳⰾ҃ⰻⱅⰵ :

въісокъіхъ въ гръдъіни :,

ⰲⱏⰹⱄⰽⱏⰹⱈⱏ ⰲⱏ ⰳⱃⱏⰴⱏⰹⱀⰻ :,

ни да ꙇзидетъ вельрѣчье

ⱀⰻ ⰴⰰ ⰺⰸⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⰵⰾⱐⱃⱑⱍⱐⰵ

ꙇз оустъ вашихъ :—

ⰺⰸ ⱆⱄⱅⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ :—

ꙗко б҃ъ разоуменъ г҃ь и б҃ъ го-

Ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⰵⱀⱏ ⰳ҃ⱏ ⰻ ⰱ҃ⱏ ⰳⱁ-

товаѧ начинаниꙗ своꙗ :—

ⱅⱁⰲⰰⱗ ⱀⰰⱍⰻⱀⰰⱀⰻⱑ ⱄⰲⱁⱑ :—

4

4

Лѫкъ силънъіхъ ꙇзнемо-

Ⰾⱘⰽⱏ ⱄⰻⰾⱏⱀⱏⰹⱈⱏ ⰺⰸⱀⰵ-

же :, А немоштьниꙇ прѣ-

ⰶⰵ :, Ⰰ ⱀⰵⰿⱁⱎⱅⱐⱀⱏⱀⰻⰺ ⱂⱃⱑ-

поꙗсашѧ сѧ силоѭ :—

ⱂⱁⱑⱄⰰⱎⱗ ⱄⱗ ⱄⰻⰾⱁⱙ :—

5

5

Ꙇсплъни хлѣбъ лишишѧ сѧ :,

Ⰺⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰾⰻⱎⰻⱎⱗ ⱄⱗ :,

а лачѫштꙇи прѣꙇдѫ зе-

ⰰ ⰾⰰⱍⱘⱎⱅⰺⰻ ⱂⱃⱑⰺⰴⱘ ⰸⰵ-

млѭ :—

ⰿⰾⱙ :—

ꙗко неплодъі роди седмь :,

Ⱑⰽⱁ ⱀⰵⱂⰾⱁⰴⱏⰹ ⱃⱁⰴⰻ ⱄⰵⰴⰿⱐ :,

а мъногаа въ чѧдѣхъ ꙇ-

ⰰ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰⰰ ⰲⱏ ⱍⱗⰴⱑⱈⱏ ⰺ-

знеможе :—

ⰸⱀⰵⰿⱁⰶⰵ :—

6

6

Гь мрътвітъ і живитъ

Ⰳⱐ ⰿⱃⱏⱅⰲⰹⱅⱏ ⰹ ⰶⰻⰲⰻⱅⱏ

низводитъ въ адъ :, Ꙇ

ⱀⰻⰸⰲⱁⰴⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰰⰴⱏ :, Ⰺ

възводитъ :—

ⰲⱏⰸⰲⱁⰴⰻⱅⱏ :—
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7

Гь оубожитъ ꙇ богатитъ :,

7

Ⰳⱐ ⱆⰱⱁⰶⰻⱅⱏ ⰺ ⰱⱁⰳⰰⱅⰻⱅⱏ :,

съмѣрѣетъ ꙇ въісітъ :

ⱄⱏⰿⱑⱃⱑⰵⱅⱏ ⰺ ⰲⰻⰹⱄⰹⱅⱏ :

8

8

Въздвіꙃѣетъ отъ зе-

ⰲⱏⰸⰴⰲⰹⰷⱑⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰸⰵ-

млѧ оубога :, Ꙇ отъ гноꙇ-

ⰿⰾⱗ ⱆⰱⱁⰳⰰ :, Ⰺ ⱁⱅⱏ ⰳⱀⱁⰺ-

шта оустраблѣетъ ништа :—

ⱎⱅⰰ ⱆⱄⱅⱃⰰⰱⰾⱑⰵⱅⱏ ⱀⰻⱎⱅⰰ :—

Да посадитъ ꙇ съ могѫть-

Ⰴⰰ ⱂⱁⱄⰰⰴⰻⱅⱏ ⰺ ⱄⱏ ⰿⱁⰳⱘⱅⱐ-

ми людьскъіими :, Ꙇ прѣ-

ⰿⰻ ⰾⱓⰴⱐⱄⰽⱏⰹⰻⰿⰻ :, Ⰺ ⱂⱃⱑ-

столъ славъі наслѣдитъ

ⱄⱅⱁⰾⱏ ⱄⰾⰰⰲⱏⰹ ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⰻⱅⱏ

емоу :—

ⰵⰿⱆ :—

9

9

Даѧ молитвѫ молѧщюе-

Ⰴⰰⱗ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱘ ⰿⱁⰾⱗⱋⱓⰵ-

моу сѧ :, Ꙇ блс҃твілъ е-

ⰿⱆ ⱄⱗ :, Ⰺ ⰱⰾⱄ҃ⱅⰲⰹⰾⱏ ⰵ

стъ лѣта праведьнаего :—

ⱄⱅⱏ ⰾⱑⱅⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰰⰳⱁ :—

ꙗко не оукрѣплѣетъ сѧ силе-

Ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱆⰽⱃⱑⱂⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱗ ⱄⰻⰾⰵ-

нъ мѫжь крѣпостіѭ

ⱀⱏ ⰿⱘⰶⱐ ⰽⱃⱑⱂⱁⱄⱅⰹⱙ

своеѭ :, 10 Гь немощьна съ-

ⱄⰲⱁⰵⱙ :, 10 Ⰳⱐ ⱀⰵⰿⱁⱋⱐⱀⰰ ⱄⱏ-

творитъ сѫпостата его

ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱄⱘⱂⱁⱄⱅⰰⱅⰰ ⰵⰳⱁ

г҃ь св҃тъ :—

ⰳ҃ⱐ ⱄⰲ҃ⱅⱏ :—

Да не хвалитъ сѧ прѣмѫ-

Ⰴⰰ ⱀⰵ ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⱏ ⱄⱗ ⱂⱃⱑⰿⱘ-

дръіи прѣмѫдростіѭ

ⰴⱃⱏⰹⰻ ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⰹⱙ

своеѭ :, Ꙇ да не хвалитъ

ⱄⰲⱁⰵⱙ :, Ⰺ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⱏ

сѧ сильнъі силоѭ свое-

ⱄⱗ ⱄⰻⰾⱐⱀⱏⰹ ⱄⰻⰾⱁⱙ ⱄⰲⱁⰵ-

ѭ :, Ꙇ да не хвалитъ сѧ

ⱙ :, Ⰺ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⱏ ⱄⱗ

богатъі богатьствомь

ⰱⱁⰳⰰⱅⱏⰹ ⰱⱁⰳⰰⱅⱐⱄⱅⰲⱁⰿⱐ

своꙇмь :—

ⱄⰲⱁⰺⰿⱐ :—

Нъ о семь да хвалитъ сѧ

Ⱀⱏ ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰴⰰ ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⱏ ⱄⱗ

хвалѧꙇ сѧ :, Еже разоумѣ-

ⱈⰲⰰⰾⱗⰺ ⱄⱗ :, Ⰵⰶⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ-

вати :, ꙇ знати г҃ѣ : ꙇ твори-

ⰲⰰⱅⰻ :, ⰺ ⰸⱀⰰⱅⰻ ⰳ҃ⱑ : ⰺ ⱅⰲⱁⱃⰻ-

ти сѫдъ ꙇ правьдѫ по-

ⱅⰻ ⱄⱘⰴⱏ ⰺ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱘ ⱂⱁ-

срѣдѣ землѧ :—

ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰸⰵⰿⰾⱗ :—

Гь вьзиде на нб҃са ꙇ возгрь-

Ⰳⱐ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⱀⰱ҃ⱄⰰ ⰺ ⰲⱁⰸⰳⱃⱐ-

мѣ :, Ꙇ тъ сѫдитъ коньце-

ⰿⱑ :, Ⰺ ⱅⱏ ⱄⱘⰴⰻⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱌⰵ71

мъ землі праведенъ съі :—

ⰿⱏ ⰸⰵⰿⰾⰹ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⰵⱀⱏ ⱄⱏⰹ :—

И дастъ крѣпость цр҃емъ на-

Ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰽⱃⱑⱂⱁⱄⱅⱐ ⱌⱃ҃ⰵⰿⱏ ⱀⰰ-

шимъ :, Ꙇ вьзнесетъ рогъ

ⱎⰻⰿⱏ :, Ⰺ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵⱅⱏ ⱃⱁⰳⱏ

крт꙯а своего :—

крт꙯а1 своего :—

3 Царств. 17:8-13. Светла седмица. Велика събота
По Григ. парим. (86v8-87r27) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
8

Бъістъ гл҃ъ гн҃ь къ илии гл҃ѧ· 9 въстани иди въ саревтѫ сидоньскѫ· се заповѣдахъ женѣ тоу въдовици
прѣпитати тѧ· 10 въставъ поиде въ сарефтѫ· и приде въ врата градоу· и се тоу жена въдова· събирааше
дръва· и възъпи въ слѣдъ еи илиꙗ и рече еи· приими ми съсѫдъ и възьми оубо мало водъі да пиѭ· 11 и
иде приꙙти· възъпи въ слѣдъ еи илиꙗ и рече еи· приими ми оубо и хлѣбъ отъ покрѫтъі· въ рѫцѣ своеи·
12
и рече жена живъ г҃ь б҃ъ твои· аще ми естъ опрѣснокъ· нъ елико гръсть мѫкъі въ водоносѣ· и мало олѣѣ
въ чьваньци· и се азъ събираѭ· в҃· полѣньца и вънидѫ и сътворѭ себѣ и чѧдомъ моимъ· и сънѣмъ и
оумьремъ· 13 и рече илиꙗ къ н҄еи дрьзаи и въниди· и сътвори по гл҃оу моемоу· нъ сътвори мънѣ отътѫдоу
опрѣснокъ малъ· прѣжде изнесеши мънѣ· тъі же себѣ и чѧдомъ своимъ сътвориши послѣдъ· 14 ꙗко тако
гл҃етъ б҃ъ изл҃въ· водоносъ мѫкъі не оскѫдѣетъ и чьваньць олѣѣ не оумалитъ сѧ· до дн҃е доидеже дастъ
г҃ь дъждь земл҄ѧ· 15 иде жена и сътвори по гл҃оу илииноу· и ѣдѣше и та и тъ и чѧда еѧ· 16 и отъ того
дн҃е водоносъ мѫкъі не оскѫдѣ· и чьваньць масла не оумали сѧ· по гл҃оу гн҃ю· егоже гл҃а рѫкоѭ илииноѭ·
17
и бъістъ по гл҃ѣхъ сихъ· и болѣ сн҃ъ госпождѧ домоу· и бѣ болѣзнь крѣпъка ꙃѣло· доидеже не оста въ
н҄емь дх҃ъ· 18 и рече жена къ илии чьто мънѣ и тебѣ чл҃вче божии· въниде къ мънѣ въспомѧнѫти
неправъдъі моꙙ· и оуморити сн҃а моего· 19 и рече илиꙗ къ женѣ даждь ми сн҃а своего и възѧтъ и отъ лона
еꙙ· и възнесе и въ горьницѫ· въ н҄еиже самъ сѣдѣаше· тоу и положи на ложи своемь· 20 и възъпи илиꙗ и
рече оувъі мънѣ г҃и съвѣдѣтел҄ю въдовици· оу н҄еꙙже азъ живѫ· тъі же озълоби оуморити сн҃а еꙙ· 21 и
доунѫ на отърочища·г҃· кратъі· и призъва г҃а и рече г҃и б҃е мои· да възвратитъ сѧ оубо дш҃а отрочища сего
въ н҄ь· 22 и бъістъ тако· и възъпи и оуслъіша г҃ь гласъ илиинъ и възврати сѧ дш҃а отърочища и оживѣ·
23
и поꙙтъ илиꙗ отърочища и съведе и съ горьницѫ въ домъ· и дастъ мт҃ри своеи и рече илиꙗ виждь
живъ естъ сн҃ъ твои· 24 и рече жена къ илии· се разоумѣхъ ꙗко чл҃вкъ божии еси тъі· и гл҃ъ гн҃ь въ
оустѣхъ твоихъ истиньнъ ⁘

4 Царств. 2:6-14. Богоявление
По Григ. парим. (8r10-8v14) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
6

Рече илиꙗ къ елисею сѣди оубо сьде· ꙗко г҃ь посъла мѧ до иерданѣ· рече елисеи живъ г҃ь жива дш҃а
твоꙗ· аще останѫ тебе и поидоста оба· 7·н҃· мѫжь отъ сн҃овъ пррч҃ьскъіихъ· исташѧ прѣмо издалече· и оба
стаста при иорданѣ· 8 и приꙙтъ илиꙗ милоть своѭ· и съвитъ ѭ и оудари въ водѫ· и растѫпи сѧ вода
1
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сѫдоу и сѫдоу· и прѣидета оба по соухоу· 9 и бъістъ прѣшедъшима има· илиꙗ рече къ елисеови· проси
чьто сътворѭ ти прѣжде даже не възѧтъ бѫдѫ отъ тебе· и рече елисеи да бѫдетъ оубо дх҃ъ иже въ
тебѣ соугоубь въ мънѣ 10 и рече илиꙗ оужестилъ еси просити обаче аще оузьриши мѧ въсприемл҄ема отъ
тебе· и не иматъ бъіти· 11 и бъістъ има идѫщема и гл҃ѭщема· и се колесница огньна· и кони огньни· и
раздѣлишѧ сѧ между обѣма· и възѧтъ бъістъ илиꙗ вихромь на небо· 12 елисеи зьрѣше оч҃е оч҃е колесница
изл҃ева и сноузьници его· и не видѣ его къ томоу· и раздьра ѭ въ дъвѣ раздьра и· 13 и възѧтъ милоть
илиинѫ· и елисеи падъшѫѭ на немь· и обрати сѧ елисеи и съта на брѣꙃѣ иерданьсцѣ· 14 и приꙙтъ
милоть илиинѫ ꙗже паде връхоу его· и оудари въ водѫ и растѫпи сѧ вода· и рече елисеи къде оубо б҃ъ
илиинъ· афъфоу· и оудари въ водѫ и растѫпи сѧ вода сѫдоу и сѫдоу· и прѣиде елисеи по соухоу ⁘

Книга на Йов 1:1-12. Светла седмица. Велики понеделник
По Григ. парим. (69v19-70r25) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
1

Члв҃къ етеръ бѣ въ странѣ авсидъсцѣи· емоуже имѧ иовъ· и бѣ члв҃къ тъ истиньнъ непорочьнъ·
огрѣбаꙙ сѧ отъ вьсꙗкоѧ зълъі вещи· 2 бъістъ же емоу·з҃· и дъщери·г҃· 3 и бѣахѫ скоти его овьць·҂з҃· и
вельбѫди·҂г꙯· съпрѫгъ воловьнъіихъ·ф꙯· ослиць стадьнъіихъ е҃ сътъ· и слоужьба мънога ꙃѣло· и дѣла
велиꙗ бѣахѫ емоу на земл҄и· и бѣ члв҃къ тъ добророденъ· отъ въстокъ слъньцоу· 4 съходѧще же сѧ сн҃ове
его· дроугъ къ дроугоу· творѣахѫ пиръ на вьсѣкъ дн҃ь· поемѫще съ собоѭ·г҃· сестръі своѧ· ѣсти и пити съ
ними· 5 ꙗко сконьчѣваахѫ сѧ дн҃ие пироу· посъілааше иовъ и оцѣщаше ꙙ· въстаꙙ за оутра приношааше
жрьтвѫ за н҄ѧ· по числоу ихъ· и тельць единъ о грѣсѣхъ и о дш҃ахъ ихъ· гл҃ааше же иовъ· еда како сн҃ове
мои въ помъішлении своемь· зълѣ помъіслишѧ о бꙃ҃ѣ· и тако оубо творѣаше иовъ на вьсѧ дн҃и· 6 и ꙗко
бъістъ сь дн҃ь· и се придѫ ан҃гли бж҃ии прѣдъстати прѣдъ г҃мь· и диꙗволъ прииде съ ними· 7 и рече г҃ь
къ диꙗволоу отъ кѫдоу прииде· отъвѣща диꙗволъ гв҃и и рече объшьдъ земл҄ѭ· и похождь небесьнъіꙙ
придъ· 8 и рече емоу г҃ь вънѧтъ ли по помъішлениемь твоимь· на раба моего иова· ꙗко нѣстъ члв҃ка
подобьна емоу· отъ сѫщиихъ на земл҄и члв҃къ непорочьнъ истиньнъ· праведьнъ б҃очьтьць· огрѣбаѧ сѧ отъ
вьсꙗкоꙙ зълъі вещи· 9 отъвѣщавъ же диꙗволъ· и рече прѣдъ гм҃ь· еда тоуне чьте иовъ г҃а· 10 не тъі ли
еси емоу оградилъ вьнѣшьнѣѣ его· и вънѧтрьнѣѣ домоу его· и вьсѣ сѫщьнаꙗ окрьстъ его· дѣла рѫкоу
его бл҃гословилъ еси· и скотъі его мъногъі сътворилъ еси на земл҄и· 11 нъ посъли рѫкѫ своѭ· и косьни сѧ
вьсѣхъ еже иматъ· аще не въ лице твое бл҃витъ тѧ· 12 тогда рече г҃ь диꙗволоу· се вьсѣ елико сѫтъ его
тебѣ дамь· нъ самого не косьни сѧ· и изиде диꙗволъ отъ лица гн҃ѣ ⁘

Книга на Йов 1:13-22. Светла седмица. Велики вторник
По Григ. парим. (71r10-71v11) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
13

Бъістъ ꙗко сь дн҃ь· сн҃ове иовови· и дъщери его· ѣдѣахѫ и пиꙗхѫ вино· въ храминѣ брата ихъ
старѣишаго· 14 и се вѣстьникъ приде къ иовоу и рече емоу· съпрѫꙃи воловьнии орѣахѫ и ослици пасѣахѫ
близъ ихъ· 15 пришьдъше плѣнѣѭщеи плѣнихѫ ихъ· и рабъі избишѫ орѫжиемь· сп҃съ же сѧ азъ единъ
придъ възвѣсити тебѣ· 16 и еще же семоу гл҃ѭщоу· приде дроугъі вѣстьникъ· рече къ иовоу· огнь паде съ
неб҃се на земл҄ѭ· и съжеже овьцѧ· пастъірѣ поꙗстъ· такожде сп҃съ же сѧ азъ единъ придъ възвѣстити
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тебѣ· 17 и еще же семоу гл҃ѭщоу· приде дроугъіи вѣстьникъ· и рече иовоу· съноузьници сътворишѧ на
нъі· г҃· плъкъі· и обидѫ вельбѫдъі и плѣнишѧ ꙙ· и рабъі избишѧ орѫжиемь· сп҃съ же сѧ азъ единъ и
придъ възвѣстити тебѣ· 18 и еще же семоу гл҃ѭщоу приде инъ вѣстьникъ гл҃ѧ къ иовоу· сн҃ъмъ твоимъ и
дъщеремт твоимъ ѣдѫщемъ и пиѭщемъ· оу брата ихъ старѣишаго· 19 вънезаꙗпъ дх҃ъ велеи съниде
отъ поустъін҄ѧ· и косьнѫ сѧ· д҃· ѫглѣхъ храминъі· и паде сѧ храмина на дѣти твоѧ· и оумьрѣшѧ· сп҃съ
же сѧ азъ единъ придъ възвѣстити ти· 20 та оуслъішавъ иовъ· въставъ растръга ризъі своꙙ· и остирже
власъі главъі своеꙙ· и посъіпа пръстиѭ главѫ своѭ· и падъ на земл҄и поклони сѧ гв҃и· и рече· 21 самъ
нагъ изидъ отъ чрѣва мт҃ре моеꙙ· нагъ идѫ тамо· г҃ь дастъ г҃ь отъꙙтъ· ꙗко гв҃и годѣ бъістъ тако·
бѫди имѧ гн҃е блг҃вено въ вѣкъі· 22 о сихъ вьсѣхъ приключьшихъ сѧ емоу· ничьсоже съгрѣши иовъ прѣдъ
гм҃ь· и не дастъ безоумие б҃оу ⁘

Из Псалтира
Псалом 8
Син. пс., Sin. 37, 7r12-7v16. Северьянов
1922.

Псалтир на Димитър, Sin. 3/N, 9v18-10v13.
Miklas 2012.

ВЪ КОНЦЪ О ТОЧІЛѢХЪ ПСАЛМЪ ДВДОВЪ :—

ПСЛМЪ ДВЪ2 —

2

2

Гі꙯ г꙯и нашь: ꙗко чюдьно імѧ твое

Ги꙯ г꙯и нашь ꙗко чюдъно и-

по вьсеі землі: ꙗко вьзѧтъ

мѧ твое по въсеи земли —

сѧ вь лѣпота твоꙗ прѣвъі-

ꙗко възѧтъ сѧ велълѣпо-

ше н҃съ :—

та твоꙗ прѣвъишънѣѣ
неб꙯съ —

3

Їз оустъ младьнечь съсѫщихъ

3

Из устъ младенечъ съ-

съвръшілъ есі хвалѫ: Врагъ

сѫщихъ съвръшилъ еси

твоихъ раді: Да раздроуші-

хвалѫ :· вра (!)3 твоихъ ра-

ши врага і местьніка :——

ди да раздрушиши врага
и местъника: —

4

ꙗко оузьрѭ нс҃а дѣла пръстъ

4

ꙗко узърѫтъ нб꙯са дѣла

твоіхъ: Лоунѫ і ꙃвѣздъі

пръстъ твоихъ:· лунѫ

ѧже тъі :——

и ꙃвѣздъи ꙙже тъі основа —

2

Заглавието е на кирилица.

3

Вм. врагъ.
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5

Чьто естъ чл꙯къ ꙗко помъні-

5

Чъто естъ чл꙯вкъ помъ-

ші и: ли сн꙯ъ чл꙯чь ꙗко посѣ-

ниши и:· или сн꙯ъ чл꙯чскъи

щаеши его:——

ꙗко посѣщаши (!)4 его: —

6

6

Оумъішлъ і есі маломъ чі-

Оумънилъ еси маломъ

мъ отъ ан꙯г҄ль: славоѭ и че-

чимъ отъ аћ꙯лъ:· с-

стьѭ вѣньчалъ и есі: 7 и по-

лавою и честъю вѣнъ

ставилъ і еси на-д-дѣлъі рѫ-

чалъ нъи еси —

коу твоею :—

7

И поставилъ еси надъ дѣлъи рѫ-

коу его:—
Вьсѣ покорилъ есі подъ ноꙃѣ

Въсѣ покоритъ подъ ноꙃѣ

его: 8 овьцѧ і волъі вьсѧ:—

его:· 8 овцѧ и волъи въсѧ :· —

Еще же и скотъі польскъіѧ:

Еще же скотъи полъск-

9

ъиꙙ 9 и пътицѧ неб꙯скъи5-

и пьтіцѧ нс꙯нъіѧ: и рибъі

моръскъіѧ: ꙇ прѣходѧ-

ꙙ:· и ръибъи моръскъи-

щаа стьꙃѧ моръскъіѧ :——

ꙙ прѣходѧщѧꙙ стъꙃѧ
моръскъиꙙ —

10

Гі꙯꙼ г꙯и нашь ꙗко чюдьно і-

мѧ твое по вьсеі землі :—

10

Гі꙯꙼ г꙯и нашъ ꙗко чюдьно і-

мѧ твое по вьсеи зем—

Псалом 23
Син. пс., Sin. 37, 27v20-28v10. Северьнов
1922.

Псалтир на Димитър, Sin. 3/N, 32v8-33v6.
Miklas 2012

ДВЪ ПСАЛОМЪ ВЪ ПРЪВѪ СѪБОТѢ :—

ПСАЛМЪ ДАВДВЪ7

1

1

Гн҃ѣ естъ зем҃ъѣ и-сплънень-

Гн҃ѣ естъ землѣ і ісплъне-

-е-ѧ6:· Въселена и въсі жівѫште-

ние ꙙ:, въселенаа ꙇ въси

і на неі : ——

живѫште на неи:—

4

Вм. посѣщаеши.

5

и на кирилица.

6

вм. и исплъненье еꙙ.

7

Заглавието е на кирилица.

75

2

Тъі на моріхъ основалъ

2

Тъ на моріхъ основалъ ѭ е-

ѭ естъ: И на рѣкахъ оуготовалъ

стъ:— ꙇ на рѣкахъ оуготова-

ѭ естъ: ————————

лъ ѭ естъ: —

3

3

Къто възідетъ на горѫ гн҃ѭ:—

Къто възидетъ на горѫ гн҃ѭ·—

лі къто станетъ на мѣстѣ св҃тѣ-

ли къто станетъ на мѣстѣ

мъ его:· 4 Неповиненъ рѫкама

ст҃ѣмъ его:—

и чъстъ сръдъцемъ:——

4

Неповиненъ рѫкама ꙇ чъстъ

сръдьцемъ:—
Иже не пріѧтъ насоуе дш҃ѧ сво-

Ꙇже не приꙙтъ

ѧ:· И не клѧтъ сѧ лестьѭ и-

наоуе (!)8 дш҃ѧ своеꙙ:—

скрънюмоу своемоу:———

не клѧтъ сꙙ льстиѭ
іскрьнюмоу своемоу:—

5

Съ пріиметъ благослове-

5

Съ приметъ благословле-

ственъе отъ г҃ѣ:· И міло-

ние отъ г҃ѣ:— ꙇ милостьинѫ

стъінѭ тъ б҃а сн҃а своего:·

отъ б҃а сп꙯аса своего:—

6

6

Съ родъ искоштеимъ г҃ѣ:—

Се родъ іскѫштеихъ г҃ѣ:—

Искѫштеіхъ ліца б҃а иꙗковлѣ:—

іскѫштеіхъ лица б҃а іꙗковлѣ:—

7

7

Вьзьмѣте врата кънѧꙃі ва-

ші:· И възьмѣте сѧ врата

Вьзьмѣте сꙙ врата вѣчънаа·—

і вьнидетъ цср҃ь славѣ:—

вѣчънаꙗ:· І вьнідетъ
цр҃ъ славѣ:—
8

Къто съ естъ цр҃ь славѣ: Гъ҃ крѣ-

8

Къто тъ естъ цср҃ь славѣ:— гь҃ крѣ-

покъ і сіленъ:· Гь҃

покъ і силенъ:· гь҃ силенъ въ

сленъ въ брані:·———

брани:·—— 9 Вьзъмѣте

9

врата кънѧꙃи ваши:— Ꙇ вьзь-

Возъмѣте врата кънѧꙃи

ваші:· И возъмѣте сѧ

мѣте сꙙ врата вѣчьнаꙗ:—

врата вѣчънаꙗ:— И въни-

ꙇ вьнидетъ

детъ ц҃ѣсръ славѣ:—

ц҃сръ славѣ: —

10

10

Къто се естъ ц҃ѣръ славѣ:—

Гъ҃ сіламъ:· тъ естъ цр҃ъ славѣ
8

Къто се естъ ц҃сръ

славѣ:— Гъ҃ си-

вм. насоуе.
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ламъ тъ естъ
цср҃ъ [славѣ ]

Псалом 51
Син. пс. Sin. 37, 65v21-66v8. Северьянов
1922.

Псалтир на Димитър, Sin. 3/N. Miklas 2012.

СЛ(А)ВА ВЪ КОНЦЪ РАЗОУМОУ

СЛАВА: ВЪ КОНЕЦЬ РАЗОУМОУ

ДАДОВОУ 2 ЕГДА ПРІДЕ· ДОІКЪ ДОУМѢН-

ДАВОУ: 2 ВЪНЕГЬДА ПРꙆДЕ· ДОꙆ-

ИНЪ І ВЪЗВѢСТІ САОУЛОУ И РЕЧЕ ЕМОУ

КЪ ꙆДОУМѢАНꙆНЪ І ВЬЗВѢСТꙆ

ПРІДЕ ДАДЪ ВЪ ДОМЪ АВИМЕЛЕХОВЪ:—

САОУЛОУ Ꙇ РЕЧЕ ЕМОУ ПРИꙆДꙆ ВЪ
ДАВЪІДОВЪ ДОМЬ АВꙆМАЛЕВЬ

3

Чъто сѧ хваліши во-зъ-

3

Чъто сѧ хваліші зълобою сі-

лобо сильнъі: Безако-

лъноі: Безаконіе вoсъ

ннъе въсъ денъ 4 неправьдѫ

денъ 4 неправьдѫ оумъі-

оумъіслі ѧзъікъ твоі:·—

слі ѧзъікъ твоі:·—

ꙗко бритва изоштрена сътво-

ꙗко бритва изоштрена сътво-

рілъ есі лестъ :——

рілъ есі лестъ: 5 Възлю-

5

Възлюбілъ есі зълобѫ па-

білъ есі зълобѫ паче благо-

че благостъінѧ: Неправъдѫ

стъінѧ неправъдѫ: неже гл꙯а-

неже гл꙯ті правьдѫ:—

ті правъдѫ:—— 6 Възлю-

6

білъ есі въсѧ гл҃ъі потопънъі-

Възлюбилъ есі въсѧ гл꙯ъі

потопьнъіѧ: Ѧзъікъі льстивьі:——

ꙙ: Ꙙзъікъ льстівъ:—

7

7

Сего раді б꙯ъ раздроушіть тѧ

Сего раді б꙯ъ раздроушіть тѧ до

до конъца: Въстръгнетъ тѧ

конъца : Въстръгнѫ тъ

и прѣселітъ тѧ отъ села

і прѣселіті тѧ отъ села твоего:

твоего: И коренъ твоі отъ зе-

Ꙇ коренъ твоі отъ землѧ жі-

млѧ жівѫщихъ: диꙗпсал(омъ):—

вѫщіхъ:——

8

8

Оузърѧтъ праведьни ꙇ оу-

боѧтъ сѧ: Ꙇ о немъ вьсмѣ-

Оузърѧтъ праведьні і оубоѧтъ сѧ:

і о немъ посмѣютъ сѧ і рекѫтъ:——

ѭтъ сѧ и рекѫтъ:—
9

Се чв꙯къ іже не положі б꙯а по-

9
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Се естъ чловѣкъ іже не поло-

мощъника себѣ: Нъ оупъва

жі б꙯а помощъника себѣ: нъ

на множьство богатъства

оупъва на мьножьство бога-

своего: И вьзможе соуето-

тъства своего: і вьзможе соу-

ѭ своеѭ:

етою своею:

10

10

Азъ же ꙗко масліна плодовіта

Азъ же ꙗко масліна плодові-

въ домоу бж꙯и оупъваѭ на мі-

та въ домоу бж꙯і: оупъвахъ

лость бж꙯ѭ· въ вѣкъ і вѣкъ вѣка:—

на мілостъ бж꙯ию въ вѣкъ вѣка:——

11

11

Исповѣмъ ті сѧ въ вѣкъ ꙗко

Ꙇсповѣмъ сѧ тебѣ въ вѣкъ ꙗко тьі

створілъ есі:· Ꙇ тръплѫ і-

сътворілъ есі: ꙇ тръплѫ імѧ твое :

мѧ твое ꙗко благо прѣдъ прѣпод(обь)-

ꙗко благо прѣдъ прѣподобънъімі

нъіми твоими:

твоими:—

Псалом 78
Син. пс., Sin. 37, 105v8-107r13. Северьнов 1922. Псалтир на Дим, Sin. 3/N, 88v5-89v1. Miklas
2012.

СЛАВА:—

СЛАВА: ПЛМЪ АСАФОВЪ:—

ПЪСАЛОМЪ АСАФОВЪ:—
1

Бж꙯е прідѫ ѧзъі-

1

Бж꙯е прідѫ ꙙзъіці въ до-

ці въ достоꙗніе

стоꙗніе твое: оскврънишѧ

твое:—

црък꙯овъ стѫю твою:— —

Ѡскврънишѧ

Положішѧ ероусалі-

ціръковь ст꙯ѫѭ

мь ꙗко овоште храні-

твоѭ:— Положішѧ

ліште 2 Проложішѧ троупі-

іл꙯ема ꙗко овоштьное

ѣ рабъ твоіхъ брашъно пътіцамъ

хранилиште:—

небеснъімъ:— — Плъті прѣ-

2

подобъніхъ твоіхъ звѣремъ

Проложішѧ троупіе ра-

рабъ твоіхъ:— бра-

земьнъімъ:—— 3 Пролішѧ кро-

шьно пьтіцамъ не-

въ іхъ ꙗко водѫ окръстъ ероусалі-

бс꙯нъімъ:— плъті

ма і не бѣ погрѣбаꙙи:——

прѣподобьнъихъ
твоіхъ звѣремъ земь-
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нъімъ:—
3

Пролишѧ кръви іхъ ꙗко во-

дѫ окръстъ іе꙯ліма:—
і не бѣ погрѣбаѧи:—
4

Бъіхомъ поношенію сѫсѣ-

4

Бъіхомъ поношенію сѫсѣдомъ

домъ нашимъ:— Подрѣ-

нашімъ:— Подрѣжаніе і порѫга-

жаніе і порѫганіѣ сѫ-

ніе сѫщімъ окръстъ насъ:——

штімъ окръстъ насъ:—
5

Доколѣ г꙯і гн꙯ѣваеші сѧ

въ конець:— Раждеже-

5

Доколѣ г꙯і гнѣваеші сѧ въ конець:

Разорітъ сѧ ꙗко огнь ръвеніе твое:———

тъ сѧ ꙗко огнь ръвеніе
твое:—
6

Пролѣі гнѣвъ твоі на

6

Пролѣі гнѣвь твоі на ꙙзъікъі

ѧзъікъі не знаѭ-

не знаюштѧ тебе: Ꙇ на цр҃стві-

штѧ тебе:— и на цѣс꙯тва

ѣ ꙗже імені твоего не прі-

ꙗже імені твоего

зъвашѧ:—

не прізъівашѧ:—
7

ꙗко поꙗсѧ іꙗкова і мѣ-

7

ꙗко поꙗсѧ іꙗкова і мѣсто его отъпоустишѧ:—

8

Не помѣні нашіхъ безаконеі пръ-

сто его опоустишѧ:—
8

Не помѣні нашіхъ безако-

ненеі пръвъіхъ:— Ѧдро

въіхъ: Ꙙдро варѧтъ нъі мі-

варѧтъ нъі мілості

лості твоꙙ г꙯і:—— ꙗко обнища-

твоѧ г꙯і:—

хомъ ꙃѣло: 9 Помоꙃі намъ бж꙯е

ꙗко обьништахъ ꙃѣло:—

съп꙯стелю нашь:——

9

помоꙃі намъ бж꙯е сп꙯лю

нашь:—
Славъі раді імені

Славъі раді імені твоего г꙯і

твоего г꙯і избаві нъі:—

избаві нъі: ꙇ оцѣсті грѣхъі

Ꙇ оцѣсті грѣхъі нашѧ

нашѧ імені твоего раді:—

імені твоего раді:—
10

Еда когда рекѫтъ ѧ-

10
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Еда когъда рекѫтъ ꙙзъіці къ-

зъіці къде естъ б꙯ъ

де естъ б꙯ъ іхъ: і възвѣсте-

ꙇхъ:— ꙇ оувѣстъ сѧ

ѭ въ ꙙзъіцѣхъ:—

въ ѧзъіцѣхъ:—

Прѣдъ очіма нашіма местъ

прѣдъ очіма нашіма:—

крьві рабъ твоіхъ пролітъіꙙ:—

месть кровьви рабъ
твоіхъ пролитъѧ:—
11

Да вьнідетъ прѣ-

11

Да вьнідетъ прѣдъ тѧ въздъі-

дъ тѧ въздъіхані-

ханіе окованъіхъ: по велічъ-

е окованъіхъ:— По вели-

ю мъішьцѧ твоеꙙ:—— Сънабь-

чью мъішьцѧ твоеѧ:—

ді сн꙯ъі оумръштвенъіхъ: 12 Възда-

сънабьді сн꙯ъі оумръ-

ждь сѫсѣдомъ нашімъ седме-

штвенъігъ:—

ріцею въ нѣдра іхъ:——

12

Поношеніе імъже поносішѧ те-

Въздаждь сѫсѣдомъ

нашімъ:— седмерицеѭ

бѣ г꙯і: 13 Мъі же людье твоі і о-

въ нѣдра іхъ:— Поношение-

въцѧ паствінъі твоеꙙ:—

мь імьже поносішѧ тебѣ:—

Ꙇсповѣмь сѧ тебѣ бж꙯е въ вѣкъ:

г꙯і:— 13 мъі же людие твоі

въ родъ і родъ възвѣстімъ хвалѫ твою:—

і овьцѧ пажіті твоеѧ:—
Ꙇсповѣмь сѧ тебѣ въ вѣкъ:—
въ родъ і родъ възвѣстімъ хвалъі твоѧ:—

Псалом 100
Син. пс. Sin. 37, 129r11-129v22. Северьнов
1922.

Псалтир на Димитър, Sin. 3/N, 103v10-104r7.
Miklas 2012.

ПЪСЛМЪ ДАВЪ

ДВЪ ПСЛОМЪ — —

1

Милость і сѫдъ поѭ тебѣ г꙯і —

1

2

въспоѭ і разоумѣѭ въ пѫ-

спою і разоумѣю въ пѫті непоро-

ті непорочьнѣ: — когда пріде-

чьнѣ: когьда прідеші ко мьнѣ:—

9

Кирилско М.
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Мілость9 і сѫдъ пою тебѣ г҃і: 2 Вь-

ші ко мьнѣ:—
Пріхождаахъ въ незълобѣ сръдь-

Пріхождахъ въ незълобѣ ср҃дца моего:

ца моего— посрѣдѣ домоу моего —

посрѣдѣ домоу моего: — 3 Не прѣдьла-

3

гахъ прѣдъ очіма моіма: Вещі за-

Не прѣдьлагахъ прѣдъ очіма

моіма— вешті законопрѣ-

конопрѣстѫпьнъі: творѧщте прѣстѫпле-

стѫпьнъі— творѧштѧѧ

ніе възненавідѣхъ:— 4 не прільпе

законопрѣстопленіе възне-

мънѣ срьдьце лѫкаво: оукланѣюща сѧ

навідѣхъ —

отъ мене зълаго не познахь:— 5 окле-

4

ватающаго таі искрьнѣго своего: Сего

Не прільпе мьнѣ сръдьце лѫ-

каво — оукланѣѭштаа сѧ отъвръже

ізгонѣхъ грьдомь окомь: і несъітомь

мене зълаго не знахъ

срьдьцемь съ німь не ѣдѣахъ:—

5

Ѡклеватаѭштаго таі искрънѣго

своего— сего въігънахъ — гръдомь окомь і несъітьномь
ср꙯дцемь съ сімь не ѣдѣахъ —
6

Ѡчи моі на вѣрьнъіѧ земли —

6

Очі моі на вѣрьньіѧ земли: Посажда-

посаждати съ собоѭ —

ті ꙙ съ собою :—

Ходѧі по пѫті непорочьноу сь-

Ходѧі по пѫті непорочьноу сь нимі слоужаше

мі слоужаше — 7 не живѣше

7

посрѣдѣ до моего творѧі

рѧі грьдъінѭ гл꙯ѧи: неправедьна і

гръдъінѭ — гл꙯ѧі неправе-

не ісправлѣше прѣдь очима моіма: —

не жівѣше посрѣдѣ до моего: тво-

дьнаа не ісправлѣше прѣдъ
очима моіма —
8

На оутрьѣ ізбіваахъ вьсѧ

8

на оутріѣ оубівахъ ꙙ вьсѧ грѣшьнъі-

грѣшьнъіѧ землі —

ꙙ землі: — Да потрѣблѫ отъ града гн꙯ѣ

да потрѣблѭ отъ града

вьсѧ творѧштѧꙙ безаконіе: ——

гн꙯ѣ вьсѧ творѧштѧѧ
безаконнье ——

Псалом 114
Син. пс. Sin. 38, 151r3-151v6. Северьянов

Псалтир на Димитър, Sin. 3/N, 103v10-104r7.
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1922.

Miklas 2012.

АЛѢЛОУІѢ

АЛꙆЛОУꙆѢ

1

1

Възлюбихъ ꙗко оуслъі-

Вьзлюбіхъ ꙗко оуслъіша г꙯ь гласъ

шітъ г꙯ь: — Гласъ моле-

моленіѣ моего: 2 Ꙇ во дьні

нѣѣ моего: — 2 ꙗко пріклони-

моꙙ прізовѫ і10 :— 3 обѧсѧ

тъ оухо сво ко м꙽нѣ: — Ꙇ во

мѧ болѣзні съмрътьнъіꙙ:

дьни моѧ призовѫ ꙇ:—

бѣдъі адовъі обрѣтѫ мѧ:——

3

Обѧсѧ мѧ болѣзні съ-

мрътьнъіѧ::— Бѣдъі
адовъі обрѣтѫ мѧ:—
Скръбь ꙇ болѣзнь обрѣтъ:—

Скръбь і болѣзнь обрѣтъ: 4 Ꙇмѧ

4

гн҃е прізовѫ:——

Ꙇ ꙇмѧ гн҃е призъвахъ:—

Ѡ г꙯і ꙇзбави дш꙯ѫ моѭ:—

О г꙯і ізбаві дш꙯ѫ мою : 5 мілості-

5

въ г꙯ь і правьденъ: і б꙯ъ нашъ мілоуеть:——

Милостивъ г꙯ь ꙇ правь-

денъ:— Ꙇ б꙯ъ нашь милоуетъ:—
6

Хранѧ младеньцѧ г꙯ь:—

6

Хранѧ младеньцѧ г꙯ь: Съмѣріхъ

Съмѣрихъ сѧ ꙇ сп꙯е мѧ:—

сѧ і съпасе мѧ:—— 7 Обрати сѧ

7

дш꙯е моꙗ въ покоі твоі: ꙗко г꙯ь

Ѡбрати сѧ дш꙯е моꙗ въ по-

коꙇ твоꙇ:— ꙗко г꙯ь добро съ-

добро сътворі тебѣ:——

творі тебѣ:—
8

ꙗко ꙇзѧ дш꙯ѫ моѭ ото съ-

8

ꙗко ізѧтъ дш꙯ѫ мою ото съмрьті:

съмръти:— Ѡчи моі отъ

і очи моі отъ слезъ: ꙇ ноꙃѣ ото

слезъ:— Ꙇ ноꙃѣ моꙇ отъ

въспопльзеніѣ: 9 оугождѫ прѣ-

въспоплъзениꙗ:——

дъ гм꙯ь въ странѣ живѫщеіхъ:——

9

Оугождѫ прѣдъ гм꙯ь стра-

нѣ живъіихъ:——

Псалом 122
Псалтир на Димитър, Sin. 3/N, 127r27-127v12. Miklas 2012.
10 Книжовникът е пропуснал първата част на стиха.
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ПѢ(С) : СТЕПЕНЬНАА :—

ⰒⰡ(Ⱄ) : ⰔⰕⰅⰒⰅⰐⰠⰐⰀⰀ : —

1

1

Къ тебѣ възвѣсъ очі моі жівѫ-

Ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰲⱏⰸⰲⱑⱄⱏ ⱁⱍⰹ ⰿⱁⰹ ⰶⰹⰲⱘ-

штоуемоу на небесі : 2 се ꙗко очі

ⱎⱅⱆⰵⰿⱆ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰹ : 2 ⱑⰽⱁ ⱁⱍⰹ

рабъ въ рѫкоу господеі своіхъ :

ⱃⰰⰱⱏ ⰲⱏ ⱃⱘⰽⱆ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰹ ⱄⰲⱁⰹⱈⱏ :

ꙗко очі рабъінѧ въ рѫкоу гж҃де

Ⱑⰽⱁ ⱁⱍⰹ ⱃⰰⰱⱏⰹⱀⱔ ⰲⱏ ⱃⱘⰽⱆ ⰳⰶ҃ⰴⰵ

своеꙙ : — — — Тако очі наші

ⱄⰲⱁⰵⱗ : ——— Ⱅⰰⰽⱁ ⱁⱍⰹ ⱀⰰⱎⰹ

къ г҃і б҃оу нашемоу : Доідеже

ⰽⱏ ⰳ҃ⰹ ⰱ҃ⱆ ⱀⰰⱎⰵⰿⱆ : Ⰴⱁⰹⰴⰵⰶⰵ

оущедрітъ нъі : —

ⱁⱋⰵⰴⱃⰹⱅⱏ ⱀⱏⰹ : —

3

3

Помілоуі ньі г҃і помілоуі ньі:

Ⱂⱁⰿⰹⰾⱆⰹ ⱀⱏⰹ ⰳ҃ⰹ ⱂⱁⰿⰹⰾⱁⰹ ⱀⱏⰹ :

ꙗко по мъногоу ісплъніхомъ сѧ

ⱑⰽⱁ ⱂⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⱆ ⰹⱄⱂⰾⱏⱀⰹⱈⱁⰿⱏ ⱄⱔ

оунічьженіѣ : 4 Наіпаче наплъні

ⱁⱆⱀⰹⱍⱐⰶⰵⱀⰹⱑ : 4 Ⱀⰰⰹⱂⰰⱍⰵ ⱀⰰⱂⰾⱏⱀⰹ

сѧ дш҃а наша : поношенію гобьꙃюю-

ⱄⱔ ⰴⱎ҃ⰰ ⱀⰰⱎⰰ : ⱂⱁⱀⱁⱎⰵⱀⰹⱓ ⰳⱁⰱⱐⰷⱓⱓ-

щеімъ Ꙇ оунічьженіе гръдъімъ : —

ⱋⰵⰹⰿⱏ Ⰺ ⱆⱀⰹⱍⱐⰶⰵⱀⰹⰵ ⰳⱃⱏⰴⱏⰹⰿⱏ : —

Притчи Соломонови 1:1-20. 1 неделя на Великия пост.
Понеделник
По Григ. парим. (14v28-15v9) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
1

Притъчѧ соломон҄ѧ· сн҃а дв҃два еже цр҃ьствова въ изл҃и· 2 познати прѣмѫдрость и наказание· разоумѣти
же словеса мѫдрости 3 приѧти же извитие словесъ· разоумѣти правьдѫ истиньнѫ и сѫдъ изправл҄ѣти· 4
да дастъ незълобивъіимъ коварьство· отрокоу же юноу чювьствие же и смъіслъ 5 сихъ бо слъішавъ
прѣмѫдръ· прѣмѫдрѣи бѫдетъ· и разоумивъ строительство сътѧжитъ· 6 разоумѣти же притьчѧ и
тъмьно слово· гл҃аниꙗ же прѣмѫдръіихъ и гананиꙗ· 7 начѧтъкъ прѣмѫдрости боꙗзнь гн҃ѣ· разоумъ же
благъ вьсѣмъ творѧщиимъ и· бл҃говѣрьствие же оу б҃а страхъ гд҃н҄ь начѧло чювьствиꙗ· прѣмѫдрость же
и наказание· нечьстивъіи оуничижитъ· слъішаи сн҃е наказаниꙗ оц҃а твоего· и не отърѣваи наказаниꙗ
мт҃ре своеꙙ· 9 вѣньць бо бл҃годѣти приимеши на врьсѣ твоемь· и гривьнѫ златѫ на своеи въіи· 10 сн҃е да не
прѣлъстѧтъ тебе мѫжие нечьстивии· ни въсхотѣи аще оумолѧтъ тѧ гл҃ѭще 11 прииди съ нами и
причѧсти сѧ кръви· съкръіемъ же въ земл҄и мѫжа праведьна бес правьдъі 12 пожьрѣмъ же и ꙗко адъ
жива и възьмемъ же памѧть его отъ земл҄ѧ· 13 сътѧжание его мъногое· прѣимѣмъ и исплънимъ же домъі
нашѧ коръістиѭ· 14 жрѣбеи же свои положи съ нами· объще же вълагалище сътѧжимъ вьси· и врѣтище
едино да бѫдетъ вьсѣхъ насъ· 15 сн҃е мои не иди съ ними въ пѫть· оуклани же ногѫ твоѭ отъ стьꙃь ихъ
: 16 ногъі бо ихъ на зълобѫ рищѫтъ· и скоръі сѫтъ пролиꙗти кръвь· 17 не бес правьдъі бо пропинаѭтъ сѧ
мрѣжѧ вьсѣмъ перънатъіимъ· 18 ти бо обѣщаѭще сѧ кръви· събираѭтъ себѣ зълаꙗ· раздроушение же
мѫжь законопрѣстѫпьникъ зълъ· 19 сии пѫтие сѫтъ вьсѣхъ : съконьчѣѫщиихъ сѧ безакониꙗ·
нечьстиемь бо своимь своѭ дш҃ѫ отъемлѭтъ· 20 прѣмѫдрость въ исходищихъ поетъ сѧ· на пѫтьхъ же
дръзновение водитъ ⁘ –
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Пророк Исаия 11:1–10. Рождество Христово
По Григ. парим. (3r1-3v2) и части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998.
Тако гл҃етъ г҃ь· 1 изидетъ жезлъ ис корене иесеова· и цвѣтъ отъ корене изидетъ· 2 почиетъ на немь дх҃ъ
бж҃ии· дх҃ъ прѣмѫдрости и разоума· дх҃ъ свѣта и крѣпости· дх҃ъ свѣдѣниꙗ и бл҃говѣриꙗ· 3 дх҃ъ страха
бж҃иꙗ· исплънитъ и· ни по славѣ сѫдитъ ни по бесѣдѣ обличѣетъ· 4 нъ сѫдитъ въ правьдѫ съмѣреноу
сѫдъ и обличитъ правостиѭ славьнъіꙙ земл҄и· и поразитъ земл҄ѭ словомь оустъ своихъ· дх҃омь оустенъ
оубиетъ нечьстие· 5 и правьдоѭ бѫдетъ прѣпоꙗсанъ въ чрѣсла своꙗ и истиноѭ обличитъ въ ребра своꙗ·
6
и тогда съжироуѭтъ сѧ влъкъ съ агньцемь· и ръісъ почиетъ съ козьлищемь· и тельць и львъ· и
юньць въкопѣ пожироуѭтъ· и отърочѧ мало поведетъ ꙙ· 7 и волъ и медвѣдъ въкопѣ пожироуѭтъ· и
въкоупѣ чѧда ихъ бѫдѫтъ· и львъ ꙗко и волъ сънѣстъ плѣвъі· 8 и отрочѧ мало поведетъ ꙙ въ ꙗзвинѫ
аспидомъ· и отъдоеное въ ложи пьтеньцемъ аспидовамъ рѫкѫ въложитъ· 9 и не сътворѧтъ зъла ни же
имѫтъ мощи погоубити ни единого на горѣ ст҃ѣи моеи· зане наплънитъ сѧ вьсѣ земл҄ѣ познати г҃а· ꙗко
вода мънога покръі мор҄е· 10 и бѫдетъ въ тъ дн҃ь корень иесеовъ· и въстаꙙи власть ꙙзъікомъ· и на н҄ь
ꙙзъікъі оуповаѭтъ· и бѫдетъ покои его чьсть ⁘

Пророк Исаия 38:10–20. Библейска песен на пророк Исаия
Син. пс., Slav. 2/N, 19v13-20v25. Tarnanidis 1988; Mareš 1997.

ПѢСНЬ ИСАИЮ ПРОРОКОУ : —

ⰒⰡⰔⰐⰠ ⰋⰔⰀⰋⰣ ⰒⰓⰑⰓⰑⰍⰖ : —

9

9

Ѡтъ ношті оутрънѭетъ (!) дх҃ъ·

Ⱉⱅⱏ ⱀⱁⱎⱅⰹ ⱆⱅⱃⱏⱀⱙⰵⱅⱏ (!)11 ⰴⱈ҃ⱏ·

моꙇ къ тебѣ бж҃е :, зане свѣ-

ⰿⱁⰺ ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⰶ҃ⰵ :, ⰸⰰⱀⰵ ⱄⰲⱑ-

тъ повелѣ твоꙗ по землі : —

ⱅⱏ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ ⱂⱁ ⰸⰵⰿⰾⰹ : —

Правьдѣ наоучите сѧ живѫ-

Ⱂⰲⰰⰲⱐⰴⱑ ⱀⰰⱆⱍⰻⱅⰵ ⱄⱗ ⰶⰻⰲⱘ-

штіи на землі :, 10 прѣста бо

ⱎⱅⰹⰻ ⱀⰰ ⰸⰰⰵⰿⰾ҄ⰹ :, 10 ⱂⱃⱑⱄⱅⰰ ⰱⱁ

чьстивъꙇ вьсѣкъі иже

ⱍⱐⱄⱅⰻⰲⱏⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏⰹ ⰻⰶⰵ

не наоучитъ сѧ прадѣ (!) на зе-

ⱀⰵ ⱀⰰⱆⱍⰻⱅⱏ ⱄⱗ ⱂⱃⰰⰴⱑ (!)12 ⱀⰰ ⰸⰵ-

млі :, ꙇ рѣснотъі не ꙇма-

ⰿⰾ҄ⰹ :, ⰺ ⱃⱑⱄⱀⱁⱅⱏⰹ ⱀⰵ ⰺⰿⰰ--

тъ сътворити [: —]

ⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ [: —]

Возъметъ сѧ нечьстивъꙇ :,

Ⰲⱁⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⱄⱗ ⱀⰵⱍⱐⱄⱅⰻⰲⱏⰺ :,

да не видитъ славъі гн҃ѧ

ⰴⰰ ⱀⰵ ⰲⱆⰴⰻⱅⱏ ⱄⰾⰰⰲⱏⰹ ⰳⱀ҃ⱗ

11 ⱙ вм. ⱓ = ю.
12 вм. ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱑ = правьдѣ.
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11

г҃і въісока твоꙗ мъішьца·

11

ⰳ҃ⰹ ⰲⱏⰹⱄⱁⰽⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⰿⱏⰹⱎⱐⱌⰰ·

не в[идѣшѧ разоумѣвъше же постъідѧтъ сѧ]

ⱀⰵ ⰲ[ⰻⰴⱑⱎⱗ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏⱎⰵ ⱂⱁⱄⱅⱏⰹⰴⱗⱅⱏ ⱄⱗ] 13

Жалость пріꙇметъ люди

Ⰶⰰⰾⱁⱄⱅⱐ ⱂⱃⰹⰺⰿⰵⱅⱏ ⰾⱓⰴⰻ

ненаказанъі :, ꙇ нъінѣ о-

ⱀⰵⱀⰰⰽⰰⰸⰰⱀⱏⰹ :, ⰺ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱁ-

гнь сѫпостатъі поꙗстъ : —

ⰳⱀⱐ ⱄⱘⱂⱁⱄⱅⰰⱅⱏⰹ ⱂⱁⱑⱄⱅⱏ : —

12

12

Гі бж҃е нашь миръ твоꙇ да-

Ⰳⰹ ⰱⰶ҃ⰵ ⱀⰰⱎⱐ ⰿⰻⱃⱏ ⱅⰲⱁⰺ ⰴⰰ-

ждь намь :, вьсе бо възда-

ⰶⰴⱐ ⱀⰰⰿⱐ :, ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱁ ⰲⱏⰸⰴⰰ-

лъ еси намъ : —

ⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱀⰰⰿⱏ : —

13

13

Гі бж҃е нашь сътѧжи нъі :,

Ⰳⰹ ⰱⰶ҃ⰵ ⱀⰰⱎⱐ ⱄⱏⱅⱗⰶⰻ ⱀⱏⰹ :,

г҃і развѣ тебе ꙇного не вѣ

ⰳ҃ⰹ ⱃⰰⰸⰲⱑ ⱅⰵⰱⰵ ⰺⱀⱁⰳⱁ ⱀⰵ ⰲⱑ

вѣмь :, имѧ твое ꙇменоуемъ : —

ⰲⱑⰿⱐ14 :, ⰻⰿⱗ ⱅⰲⱁⰵ ⰺⰿⰵⱀⱆⰵⰿⱏ : —

14

14

Мрътвіи же живота не ꙇмѫ-

Ⰿⱃⱏⱅⰲⰹⰻ ⰶⰵ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⱀⰵ ⰺⰿⱘ-

тъ видѣти : ни балиѧ не ꙇ-

ⱅⱏ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ : Ⱀⰻ ⰱⰰⰾⰻⱗ ⱀⰵ ⰺ-

мѫтъ вькрѣсити : —

ⰿⱘⱅⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱄⰻⱅⰻ : —

Сего ради на нѧ і погоуби : Ꙇ

Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⰰ ⱀⱗ ⰹ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻ : Ⰺ

вьзѧтъ вьсѣкъ мѫжескъ

ⰲⱐⰸⰵⱗⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰿⱘⰶⰵⱄⰽⱏ

полъ ꙇхъ : —

ⱂⱁⰾⱏ ⰺⱈⱏ : —

15

15

Приложи ꙇмъ зъло г҃і :, Прі-

Ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⰻ ⰺⰿⱏ ⰸⱏⰾⱁ ⰳ҃ⰹ :, Ⱂⱃⰹ-

ложи зъло славъ-

ⰾⱁⰶⰻ ⰸⱏⰾⱁ ⱄⰾⰰⰲⱏ-

нъꙇхъ землі :

ⱀⱏⰺⱈⱏ ⰸⰵⰿⰾⰹ :

16

16

Гі вь печали

Ⰳⰹ ⰲⱐ ⱂⰵⱍⰰⰾⰻ

помѧнѫхомъ тѧ :,

ⱂⱁⰿⱗⱀⱘⱈⱁⰿⱏ ⱅⱗ :,

Вь печали мало нака-

Ⰲⱐ ⱂⰵⱍⰰⰾⰻ ⰿⰰⰾⱁ ⱀⰰⰽⰰ-

зание твое намъ : —

ⰸⰰⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱀⰰⰿⱏ : —

17

17

И ꙗко болѧштіѣ прібліжа-

Ⰻ ⱑⰽⱁ ⰱⱁⰾⱗⱎⱅⰹⱖ ⱂⱃⰹⰱⰾⰹⰶⰰ-

етъ сѧ родити въ болѣзні

ⰵⱅⱏ ⱄⱗ ⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⰹ

своеꙇ вопиꙗше :, тако

ⱄⰲⱁⰵⰺ ⰲⱁⱂⰻⱑⱎⰵ :, ⱅⰰⰽⱁ

бъіхомъ вьзлюбленоуе-

ⰱⱏⰹⱈⱁⰿⱏ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⱆⰵ-

моу твоемоу·

ⰿⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ : —

18
Страха
ради три
твое букви
(!) г҃і· 18савъдобавени.
чрѣⱃⰰⰴⰻ
ⱅⰲⱁⰵ (!)и15 ⰳ҃сеⰹ·възстановя
ⰲⱏ ⱍⱃⱑ-по текста в
13 Първите
Целият ред е Ⱄⱅⱃⰰⱈⰰ
пропуснат
в ръкописа

Погодиновия и Болонския псалтир (Jagić 1907).
14 Повторена сричката ⰲⱑ във ⰲⱑⰿⱏ.
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Пророк Иеремия 1:11-15. Рождество Христово
По Григ. парим. (3r1-3v2) с разночетениꙗ по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова
1998.
11

Бъістъ слово гн҃҄е къ мънѣ гл҃ѧ· чьто тъі видиши иеремие· и рѣхъ жезлъ орѣховъ азъ виждѫ· 12 и рече
г҃ь къ мънѣ· добрѣ видѣ зане бъдръливъ азъ есмь на словеса моꙗ сътворити ѣ· 13 и бъістъ слово гн҃҄е
въторицеѭ къ мънѣ· гл҃ѧ· чьто тъі видиши иеремие· и рѣхъ конобъ поднѣщенъ азъ виждѫ· и лице его
отъ сѣвера· 14 и рече къ мънѣ отъ лица сѣвероу ражденетъ сѧ зълаꙗ на вьсѧ живѫщѧꙙ на земл҄и· 15 зане
се азъ съзъіваѭ вьсѣ црс҃тва цр҃ь отъ сѣвера земл҄и гл҃етъ г҃ь и придѫтъ и поставѧтъ къждо прѣстолъ
свои· на прѣдъдвѣрии вратъ ерл҃мьскъ· и на вьсѧ стѣнъі окрьстьнъіꙙ его· и на вьсѧ градъі июдовъі· 16 и
възгл҃ѭ сѫдомь моимь къ н҄имъ о вьсеи зълобѣ ихъ· ꙗко оставишѧ мѧ и пожьрѣшѧ бг҃омъ тоуждимъ· и
поклонишѧ сѧ дѣломъ рѫкъ своихъ· 17 и тъі прѣпоꙗши чрѣсла своꙗ и въстани и рьци къ нимъ· вьсѣ
елико заповѣдаѭ ти· не оубои сѧ отъ лица ихъ· ни оустраши сѧ прѣдъ ними· ꙗко съ тобоѭ азъ есмь·
изимати тѧ гл҃ѧтъ г҃ь ⁘

Пророк Иезекиил 1:1-21. Светла неделя. Велики понеделник
По Григ. парим. (67v16-68v20) с разночетениꙗ по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова,
Хауптова 1998.
1

Бъістъ въ ⁘л҃⁘тное лѣто ⁘ и въ ⁘д꙯⁘ мѣсѧць ⁘ въ ⁘е҃⁘ дн҃ь ⁘ азъ бѣахъ посрѣдѣ плѣньникъ ⁘ на рѣцѣ
ховарьсцѣи ⁘ и отъврьзошѧ сѧ нб҃са ⁘ и видѣхъ видѣние бж҃ие ⁘ 2 въ ⁘е҃⁘ мѣсѧць се лѣто ⁘е҃⁘ плѣнению
иоакимоу цр҃ю ⁘ 3 и бъістъ слово гн҃е ⁘ къ езек҃илю сн҃оу возиноу ⁘ иерею отъ земл҄и халъдѣисцѣи на рѣцѣ
ховарьсцѣи ⁘ и бъістъ тоу на мънѣ рѫка гн҃ѣ ⁘ 4 и видѣхъ и се дх҃ъ ⁘ въздвигъ сѧ грѧдѣаше отъ сѣвера
⁘ и облакъ велеи въ н҄емь ⁘ и свѣтъ окрьстъ его ⁘ и огн҄ь блистаꙙ сѧ посрѣдѣ его ⁘ ꙗко видение електора ⁘
посрѣдѣ огн҄ѣ ⁘ и свѣтъ въ н҄емь 5 посрѣдѣ его ⁘ ꙗко подобьствие ⁘д҃⁘ животьнъ ⁘ и се видѣние ихъ ⁘
подобьствие чл҃вчьское на нихъ 6 ⁘д҃⁘ лица единомоу ⁘ и ⁘д҃⁘ крила единомоу ⁘ 7 и голѣни ихъ
прострътъі и перънатъі ногъі ихъ ⁘ искръі лъщѫщиꙙ сѧ ꙗко мѣдъ ⁘ и легъка крила ихъ ⁘ 8 и рѫка
чл҃вчьска подъ крила ихъ и на ⁘д҃⁘ чѧсти ихъ ⁘ и лица ихъ и крила ихъ четъіремъ ⁘ 9 съдрьжаѭща сѧ
⁘ дроугъ дроуꙃѣ ⁘ и лица имъ не обращаахѫ сѧ ⁘ вънегда ходити имъ ⁘ къждо ихъ противѫ своемоу
лицоу идѣахѫ ⁘ 10 подобьствие лиць ихъ ⁘ лице чловѣчьско имъі ⁘ и лице лъвово о деснѫѭ ⁘ четъіремъ
лице тельче ⁘ о шоуѫѭ ⁘ четъіремъ лице орле четъіремъ ⁘ 11 и лице и крила ихъ простръта ⁘ въіспрь ⁘
четъіремъ комоуждо дъвѣ дъвѣ съчетанѣ въ себѣ ⁘ и дъвѣма връхоу прикръіваахѫ тѣлеса ихъ ⁘ 12
къждо противѫ лицоу своемоу ⁘ идѣаше ѣможе аще бѣ дх҃ъ идъі ⁘ и не обращаахѫ сѧ ⁘ 13 и посрѣдѣ
животьнъіихъ ⁘ видѣние ꙗко ѭгли ⁘ жеравъ горѭщь ⁘ ꙗко видѣние свѣщъ ⁘ обращаѭщь сѧ посрѣдѣ
животьнъіхъ ⁘ и зарѣ огьна ⁘ и отъ огн҄ѣ исхождааше млънии ⁘ 14 и животьна течѣахѫ ⁘ и обращаахѫ
сѧ скоро ⁘ ꙗко видение везеково ⁘ 15 и видѣахъ се коло едино ⁘ на земл҄и придръжѧи сѧ животьнъіхъ
четъірехъ ⁘ 16 и видѣние колесьное ⁘ и твари ихъ ꙗко видѣние тарсииско ⁘ и подобьствие въ четъірехъ ⁘
15 ⱅⰲⱁⰵ вм. ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ = твоего вероятно заради следващата дума с начално ⰳ = г.
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и видѣние ихъ и дѣло ихъ бѣ ⁘ ꙗкоже естъ коло въ колеси ⁘ 17 на четъіри чѧстии ихъ идѣахѫ и не
обращаахѫ сѧ ⁘ вънегда ити имъ ⁘ 18 на заднаꙗ ихъ ⁘ и въісота бѣ имъ и страшьни бѣахѫ ⁘ и видѣхъ
ꙙ ⁘ и задьнаꙗ ихъ испънь очесъ окрьстъ ⁘д꙯⁘ 19 и вънегда ити животьнъімъ ⁘ идѣахѫ и колеса
придрьжаѭща сѧ ихъ ⁘ и вънегда въздвизати сѧ имъ животьнъімъ отъ земл҄ѧ въздвиꙃаахѫ сѧ съ
н҄ими колеса ⁘ 20 идеже бѣаше облакъ тоу и дх҃ъ ⁘ вънегда ходити идѣахѫ животьнаꙗ ⁘ и колеса
въздвиꙃаахѫ сѧ съ ними ⁘ зане дх҃ъ бѣ животенъ въ колесехъ 21 вънегда шьствовати животьнъімъ
идѣахѫ колеса ⁘ и вънегда стоꙗти имъ стоꙗахѫ ⁘ и вънегда въздвиꙃати сѧ имъ отъ земл҄ѧ ⁘
въздвиꙃаахѫ сѧ съ ними колеса ⁘ ꙗко дх҃ъ животенъ бѣ въ колесехъ ⁘

Пророк Иезекиил 2:3-10, 3:1-3. Светла неделя. Велика сряда
По Григ. парим. (71v22-72r20) с разночетения по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова,
Хауптова 1998.
3

Рече г҃ь къ мънѣ· сн҃оу члв҃чьскъіи· посълѭ тѧ азъ къ домоу изл҃евоу· къ прогнѣвавъшиихъ мѧ· иже
разгнѣвашѧ мѧ ти· и оц҃и ихъ· и отъвръгохѫ сѧ мене до дьнѣшьнѣаго дн҃е· 4 и сн҃ове жестоции·
оплазосрьдии· къ нимъже посъілаѭ тѧ азъ· и речеши къ нимъ тако гл҃етъ аданаи г҃ь· 5 аще оуслъішѫтъ
и оубоꙙтъ сѧ· зане домъ прогнѣваѧи естъ· и разоумѣѭтъ ꙗко прр҃окъ еси тъі посрѣдѣ ихъ· 6 и тъі сн҃оу
чл҃вчь не оубои сѧ ихъ· ни оужасаи сѧ отъ лица ихъ зане расверѣпѣѭтъ· и въскрамолѧтъ на тѧ окр҃стъ·
и посрѣдѣ скоръпии тъі живеши· и словесъ ихъ не оубои сѧ· и отъ лица ихъ не оужасаи сѧ· зане домъ
прогнѣваꙙи естъ· 7 и тъі сн҃оу чл҃вчьскъіи· гл҃и словеса моꙗ къ нимъ· аще оубо оуслъішѫтъ оубоꙙтъ сѧ·
ꙗко домъ прогнѣваꙙи естъ· 8 и тъі сн҃оу чл҃вчь· слоушаи гласа гл҃ѭщааго къ тебѣ· не бѫди прогнѣваꙙи
сѧ ꙗкоже домъ разгнѣваꙙи· зини оустъі своими· и ѣждь еже азъ даѭ ти· 9 и видѣхъ и се рѫка
простръта къ мънѣ· и въ неи свитъкъ кънижьнъіи· 10 и развитъ прѣдъ мъноѭ· и въ немь бѣаше
написана прѣдьнѣѣ и задьнѣа· и написано бѣ въ немь плачь и ръідание· и жалесьно и горе· 1 и рече къ
мънѣ сн҃оу чл҃вчьскъіи сънѣждь свитъкъ сь· и иди и гл҃и сн҃омъ изл҃евомъ· 2 и отъврьзе оуста моꙗ· и
оухлѣби мѧ свитъкомь симь· 3 и рече къ мънѣ сн҃оу чл҃вчьскъіи оуста твоꙗ сънѣдѧтъ· и чрѣво твое
насъітитъ сѧ съвитъка сего· данаго ти сънѣсти· и бъістъ въ оустѣхъ ми ꙗко медъ сладъкъ ⁘

Пророк Даниил 3:1-25. Светла седмица. Велика събота
По Григ. парим. (91r8-92v16) с разночетения по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова
1998.
1

Въ осьмое на десѧте лѣто· навходоносоръ цр҃ь· сътвори тѣло злато въісота его бѣаше·ѯ҃· лакоть· а
широта его· ѕ҃· лакоть· и постави е на поли деирамьсцѣ· въ странѣ вавилоньсцѣ· 2 и повелѣ навходоносоръ
цр҃ь· събьрати вьсѧ ипатъі и воеводъі· и вьсѧ мѣстьнъіꙙ кънѧꙃѧ· и влд҃къі и мѫчителѧ· сѫщѧꙙ надъ
властьми· и вьсѧ кънѧꙃѧ страньнъіꙙ· приити на св҃щение тѣлоу· еже постави навходоносоръ цр҃ь· 3 и
събьрашѧ сѧ мѣстьнии кнѧꙃи его· ипатии и воеводъі и влд҃къі и мѫчителе· велии иже надъ властьми· и
вьси кънѧꙃи страньнии· придѫ на осв҃щение тѣлоу· еже постави навходоносоръ цр҃ь· и стоꙗхѫ прѣдъ
тѣломь еже постави навходоносоръ цр҃ь· 4 и проповѣдьникъ въпиꙗше крѣпъко· вамъ сѧ гл҃етъ ѧзъіци и
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людие· колѣна и племена· 5 въ ньже годъ оуслъішите гласъ трѫбѣ· пищали же и гѫслемь· цѣвьници же
и прѣгѫдьници· и соунфонии· и вьсꙗкомоу родоу моусикииноу· падаѭще покланѣите сѧ тѣлоу
златомоу· еже постави навходоносръ цр҃ь· 6 иже бо падъ не поклонитъ сѧ· въ тъ чѣсъ въврьженъ бѫдетъ
въ пещь огнемь горѭщѫѭ· 7 и бъістъ егда оуслъішашѧ вьси людие гласъ трѫбѣ соуриньсцѣи же и
гѫслемъ· цѣвьници же и пискомь прѣгѫдьници· и вьсꙗкомоу родоу моусикииноу· падаѭще вьси людие
племена и ꙙзъіци· покланѣахѫ сѧ тѣлоу златоумоу еже постави навходоносоръ цр҃ь· 8 тогда пристѫпишѧ
мѫжи халдѣисци· и насочишѧ на июдѣꙙ· 9 и отъвѣщашѧ и рѣшѧ цр҃еви· навходоносре цр҃ю въ вѣкъі
живи· 10 тъі цр҃ю положи заповѣдь· вьсѣкъ чл҃вкъ еже аще оуслъішитъ гласъ трѫбѣ· пищалемъ же и
гѫслемъ· цѣвьници же и прѣгѫдьници· и вьсꙗкомоу родоу моусикииноу· падетъ и поклонитъ сѧ тѣлоу
златоуемоу· 11 аще ли же ни· да въврьженъ бѫдетъ въ пещь огнемь горѧщѫѭ 12 сѫтъ бо мѫжи и юдѣи·
ꙙже постави надъ дѣлъі земл҄и вавилоньсцѣи· седрахъ мисахъ и аведенаго· иже не послоушашѧ
заповѣди твоꙙ цр҃ю· и бг҃омь твоимь не послоужѧтъ· и тѣлоу златоуемоу еже постави не покланѣѭтъ сѧ·
13
тогда навходоносръ· ѣрости и гнѣвомь рече привести седраха и мисаха и аведнаго· и мѫжие тъіꙙ
приведени бъішѧ прѣдъ цр҃ѣ· 14 и отъвѣщавъ навходоносоръ цр҃ъ и рече имъ· аще въ истинѫ седрахъ и
мисахъ и аведнаго· бг҃омь моимь не слоужите· и тѣлоу златоуемоу еже поставихъ не покланѣете сѧ· 15
нъінѣ оубо аще есте готови· да ꙗко оуслъішите гласъ трѫбѣ· пищалемъ же и гѫслемъ· и цѣвьници же и
прѣгѫдьници· и пискомъ и вьсꙗкомоу родоу моусикииноу· падъше поклоните сѧ тѣлоу златоуемоу еже
сътворихъ· аще ли не поклоните сѧ· въ тъи годъ въврьжени бѫдѣте въ пещь огнемь горѧщѫѭ· и къто
ест б҃ъ иже изметъ въі отъ рѫкоу моею· 16 и отъвѣщашѧ седрахъ и мисахъ и аведнаго· гл҃ѭще
навходоносороу цр҃ю· не трѣбоуемъ мъі о гл҃ѣ семь отъвѣщати тебѣ· 17 естъ бо б҃ъ нашь на неб҃сехъ· емоуже
мъі слоужимъ· силенъ и изѧти нъі отъ пещи огнемь горѧщѫѭ· и отъ рѫкоу твоею цр҃ю· избавитъ нъі· 18
аще ли ни вѣсто да ти естъ цр҃ю· ꙗко бг҃омъ твоимъ не послоужимъ· и тѣлоу златоу еже постави не
покланѣемъ сѧ· 19 тогда навходоносоръ цр҃ь исплъни сѧ гнѣва и ѣрости· и зракъ лица своего опѫсьнѣ· на
седраха и мисаха и аведнаго· и рече раждеꙃѣте пещь до седмицеѭ· доньдеже до коньца раждежетъ сѧ·
20
и мѫжемъ крѣпъкомъ крѣпостиѭ рече· оковавъше седраха и мисаха и аведнаго· въврѣщи ꙙ въ пещь
огньнѫѭ горѧщѫѭ· 21 и тогда мѫжие ти оковавъше ꙙ· съ гащами ихъ· и съ клобоукъі и достегнъвами
ихъ· и съ одѣѣниемъ ихъ· и въврьгѫ ꙙ посрѣдѣ пещи огньнъі горѧщѫѭ· 22 понеже гл҃ъ цр҃евъ прѣмо же и
пещь раждежена бъістъ излиха· и мѫжѧ тъіꙙ еже насочишѧ на седраха и мисаха и аведенаго· иждеже ꙙ
пламень огньнъіи окрьстъ· 23 и мѫжи си г҃ седрахъ и мисахъ и аведенаго· падѫ посрѣдѣ пещи огньнемь
горѧщѫѭ оковани· 24 и хождаахѫ посрѣдѣ пламене· поѭще б҃а и бл҃гвѧще г҃а· 25 и съ ними ставъ азариꙗ
помоли сѧ гл҃ѧ тако· и отврьзъ оуста своꙗ посрѣдѣ огнѣ и рече ⁘

Пророк Даниил 3:26-51. Библейска песен на Азария, Молитва на
тримата отроци16
Син. пс. Sin. 2/N, 25v11-27v9. Tarnanidis 1988; Mareš 1997.
МЛВА ТРЕИ ОТРОКЪ

ⰏⰎⰂⰀ ⰕⰓⰅⰋ ⰑⰓⰑⰍⰟ

26

26

Бл҃нъ еси г҃і бж҃е оц҃ь наши[хъ]

16 В Син. пс. е девета по ред.
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Ⰱⰾ҃ⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⰳ҃ⰹ ⰱⰶ҃ⰵ ⱁⱌ҃ⱐ ⱀⰰⱎⰻ [ⱈⱏ]

ꙇ хвально ꙇ прославлено ꙇмѧ

ⰺ ⱈⰲⰰⰾⱐⱀⱁ ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰾⰵⱀⱁ ⰺⰿⱗ

твое въ вѣкъі : —

ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

27

27

ꙗко правьденъ еси о вьсѣчь-

Ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⰵⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⱁ ⰲⱐⱄⱑⱍⱐ-

скъіихъ :, ꙗже сътвори на-

ⱄⰽⱏⰹⰻⱈⱏ :, ⱑⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱀⰰ-

мъ : ꙇ вьсѣ дѣла твоꙗ рѣ-

ⰿⱏ : ⰺ ⰲⱐⱄⱑ ⰴⱑⰾⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⱃⱑ-

снотивьна : ꙇ правиꙇ пѫ-

ⱄⱀⱁⱅⰻⰲⱐⱀⰰ : ⰺ ⱂⱃⰰⰲⰻⰺⱂⱘ-

тие твоꙇ : —

ⱅⰻⰵ ⱅⰲⰺ : —

Ꙇ вьси пѫтие твоꙇ рѣсноти-

Ⰺ ⰲⱐⱄⰻ ⱂⱘⱅⰻⰵ ⱅⰲⱁⰺ ⱃⱑⱄⱀⱁⱅⰻⱅⰻ-

вьни 28 ꙇ сѫдъбъі твоѧ рѣ-

ⰲⱐⱀⰻ 28 ⰺ ⱄⱘⰴⱏⰱⱏⰹ ⱅⰲⱁⱗ ⱃⱑ-

снотивьнъі сътворилъ е-

ⱄⱀⱁⱅⰻⰲⱐⱀⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ⰵ-

си :, по вьсѣчьскъіимъ· ꙗже

ⱄⰻ :, ⱂⱁ ⰲⱐⱄⱑⱍⱐⱄⰽⱏⰹⰻⰿⱏ· ⱑⰶⰵ

наведе на нъі : ꙇ на градъ

ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ ⱀⰰ ⱀⱏⰹ : ⰺ ⱀⰰ ⰳⱃⰰⰴⱏ

св҃тъіхъ :, оц҃ь нашихъ ꙇил҃мъ : —

ⱄⰲ҃ⱅⱏⰹⱈⱏ :, ⱁⱌ҃ⱐ ⱀⰰⱎⰻⱈⱏ ⰺⰻⰾ҃ⰿⱏ : —

ꙗко рѣснотѫ ꙇ сѫдомь наведе

Ⱑⰽⱁ ⱃⱑⱄⱀⱁⱅⱘ ⰺ ⱄⱘⰴⱁⰿⱐ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ

на нъі си вьсѣ грѣхъ ради на-

ⱀⰰ ⱀⱏⰹ ⱄⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⰰ-

шихъ : —

ⱎⰻⱈⱏ : —

29

29

[Ѣк]о съгрѣшихомъ ꙇ безаконьно-

[Ⱑⰽ]ⱁ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻⱈⱁⰿⱏ ⰺ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱐⱀⱁ-

вахомъ :, остѫпити отъ тебе :,

ⰲⰰⱈⱁⰿⱏ :, ⱁⱄⱅⱘⱂⰻⱅⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ :,

Ꙇ прѣгрѣшихомъ о вьсемь :, ꙇ

Ⰺ ⱂⱃⱑⰳⱃⱑⱎⰻⱈⱁⰿⱏ ⱁ ⰲⱄⰵⰿⱐ ;, ⰺ

заповѣдеі твоіхъ не послоу-

ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰵⰹ ⱅⰲⱁⰹⱈⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆ-

шахомъ : —

ⱎⰰⱈⱁⰿⱏ : —

30

30

ни съблюсомъ ни сътворихомъ :,

[Ⱀ]ⰻ ⱄⱏⰱⰾⱓⱄⱁⰿⱏ ⱀⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱁⰿⱏ ;,

ꙗкоже заповѣдѣ намъ :, да

ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱑ ⱀⰰⰿⱏ :, ⰴⰰ

благо намъ бѫдетъ : —

ⰱⰾⰰⰳⱁ ⱀⰰⰿⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ : —

31

31

[Ꙇ] вьсѣ елико сътвори намъ :, и

[Ⰺ] ⰲⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱀⰰⰿⱏ :, ⰻ

[в]ьсѣ елико наведе на нъі : вь

[в]ⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ ⱀⰰ ⱀⱏⰹ : ⰲⱐ

[рѣ]сні сѫдъ сътвори : —

[ⱃⱑ]ⱄⱀⰹ ⱄⱘⰴⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ : —

32

32

[Ꙇ п]рѣдастъ нъі въ рѫцѣ вра-

[Ⰺ п]ⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱀⱏⰹ ⰲⱏ ⱃⱘⱌⱑ ⰲⱃⰰ-

гъ безаконенъ мръзокъ прѣ-

ⰳⱏ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰵⱀⱏ ⰿⱃⱏⰸⱁⰽⱏ ⱂⱃⱑ-

стѫпьникъ :, ꙇ цр҃ю неправе-

ⱄⱅⱘⱂⱐⱀⰻⰽⱏ :, ⰺ ⱌⱃ҃ⱓ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⰵ-

дьноу ꙇ лѫкавьнѣишю паче

ⰴⱐⱀⱆ ⰺ ⰾⱘⰽⰰⰲⱐⱀⱑⰻⱎⱓ ⱂⰰⱍⰵ
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вьсеѧ земл҄ѧ : —

ⰲⱐⱄⰵⱗ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱗ : —

33

33

Ꙇ нъінѣ нѣстъ намъ отврѣсті

Ⰺ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱁⱅⰲⱃⱑⱄⱅⰹ

оустъ :, стоудоу ꙇ поношению

ⱆⱄⱅⱏ :, ⱄⱅⱆⰴⱆ ⰺ ⱂⱁⱀⱁⱎⰵⱀⰻⱓ

бъішѧ рабъ твоꙇхъ :, чь-

ⰱⱏⰹⱎⱗ ⱃⰰⰱⱏ ⱅⰲⱁⰻⰺⱈⱏ :, ⱍⱐ-

тѫштіихъ тѧ : —

ⱅⱘⱎⱅⰹⰻⱈⱏ ⱅⱗ : —

34

34

Ни прѣдаждь насъ до коньца

Ⱀⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰶⰴⱐ ⱀⰰⱄⱏ ⰴⱁ ⰽⱁⱀⱐⱌⰰ

ꙇмени твоего ради :, ни ра-

ⰺⰿⰵⱀⰻ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ :, ⱀⰻ ⱃⰰ-

здроуши завѣта твоего : 35 Ꙇ

ⰸⰴⱃⱆⱎⰻ ⰸⰰⰲⱑⱅⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ : 35 Ⰺ

не остави милості твоеѧ

ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⰹ ⱅⰲⰵⱗ

отъ насъ : —

ⱁⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ : —

Авраама ради вьзлюбленаа-

Ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⰰⰰ-

го отъ тебе :, и за исаака раба

ⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ :, ⰻ ⰸⰰ ⰻⱄⰰⰰ ⱃⰰⰱⰰ

твоего :, ꙇил҃ѣ св҃таего твоего·

ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ :, ⰺⰻⰾ҃ⱑ ⱄⰲ҃ⱅⰰⰵⰳⱁ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ : —

36

36

Ꙇмъже гл҃а оумьножити сѣм[ѧ]

Ⰺⰿⱏⰶⰵ ⰳⰾ҃ⰰ ⱆⰿⱐⱀⱁⰶⰻⱅⰻ ⱄⱑⰿ[ⱗ]

ꙇхъ :, ꙗко ꙃвѣздъі нб҃сьнъі[ѧ]

ⰺⱈⱏ :, ⱑⰽⱁ ⰷⰲⰸⰴⱏⰹ ⱀⰱⱄⱐⱀⱏ[ⱗ]

ꙇ ꙗко пѣсокъ въскраꙇнеꙇ мо[рѣ : —]

ⰺ ⱑⰽⱁ ⱂⱑⱄⱁⰽⱏ ⰲⱏⱄⰽⱃⰰⰺⱀⰵⰺ ⰿⱁ[ⱃⱑ : —]

37

37

ꙗко владъікъі оумалихом[ъ]

Ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⰽⱏⰹ ⱆⰿⰰⰾⰻⱈⱁⰿ[ⱏ]

сѧ паче вьсѣхъ ѧз҃къ :, ꙇ е-

ⱄⱗ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⱗⰸ҃ⰽⱏ :, ⰺ ⰵ-

смъ съмѣрени по вьсеꙇ зе-

ⱄⰿⱏ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⰻ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰺ ⰸⰵ-

мл҃і :, дьнесь грѣхъ ради наш[ихъ : —]

ⰿⰾ҃ⰹ :, ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⰰⱎ[ⰻⱈⱏ : —]

38

38

Ꙇ нѣстъ въ врѣмѧ се кънѧꙃ[ѣ]

Ⰺ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⱗ ⱄⰵ ⰽⱏⱀⱗⰷ[ⱑ]

ни пророка ни владъікъі :, ни

ⱀⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ⱀⰻ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⰽⱏⰹ :, ⱀⰻ

вьсесъжагаемаа си :, ни жръ-

ⰲⱐⱄⰵⱄⱏⰶⰰⰳⰰⰵⰿⰰⰰ ⱄⰻ :, ⱀⰻ ⰶⱃⱏ-

твъі ни пріношениꙗ :, ни ка[ди-]

ⱅⰲⱏⰹ ⱀⰻ ⱂⱃⰹⱀⱁⱎⰵⱀⰻⱑ :, ⱀⰻ ⰽⰰ[ⰴⰻ-]

ла ни мѣста· пожръти прѣ[дъ]

ⰾⰰ ⱀⰻ ⰿⱑⱄⱅⰰ :, ⱂⱁⰶⱏⱃⱏⱅⰻ ⱁⱃⱑ[ⰴⱏ]

тобоѭ ꙇзобрѣсті милост[ь] : —

ⱅⱁⰱⱁⱙ ⰺⰸⱁⰱⱃⱑⱄⱅⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅ[ⱐ] : —

39

39

Нъ дш҃еѭ съкроушеноѭ ꙇ дх҃мь

Ⱀⱏ ⰴⱎ҃ⰵⱙ ⱄⱏⰽⱃⱆⱎⰵⱀⱁⱙ ⰺ ⰴⱈ҃ⰿⱐ

съмѣреномь да пріѧти бѫ-

ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⱁⰿⱏ ⰴⰰ ⱂⱃⰹⱗⱅⰻ ⰱⱘ-

демъ :, ꙗко вьсесъжагаемъі-

ⰴⰵⰿⱏ :, ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⰵⱄⱏⰶⰰⰳⰰⰵⰿⱏⰹ-

ихъ : овьнихъ ꙇ юньчихъ :, ѣ-

ⰻⱈⱏ : ⱁⰲⱐⱀⰻⱈⱏ ⰺ ⱓⱀⱐⱍⰻⱈⱏ :, ⱑ-

ко во тъмаахъ агнець тоученъ : —

ⰽⱁ ⰲⱁ ⱅⱏⰿⰰⰰⱈⱏ ⰰⰳⱀⰵⱌⱐ ⱅⱆⱍⰵⱀⱏ : —
90

40

Тако да бѫдетъ жрътва наша

40

Ⱅⰰⰽⱁ ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰶⱃⱏⱅⰲⰰ ⱀⰰⱎⰰ

прѣдъ тобоѭ дьнесь :, ꙇ съ-

ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ :, ⰺ ⱄⱏ-

коньчаетъ сѧ по тебѣ :, ꙗко нѣ-

ⰽⱁⱀⱐⱍⰰⰵⱅⱏ ⱄⱗ ⱂⱁ ⱅⰵⰱⱑ :, ⱑⰽⱁ ⱀⱑ-

стъ стоуда оупъваѭщиꙇмъ на тѧ : —

ⱄⱅⱏ ⱄⱅⱆⰴⰰ ⱆⱂⱏⰲⰰⱙⱋⰻⰺⰿⱏ ⱀⰰ ⱅⱗ : —

41

41

Ꙇ нъінѣ вьслѣдъ тебе грѧде-

Ⰺ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⰲⱐⱄⰾⱑⰴⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰳⱃⱘⰴⰵ-

мъ вьсѣмь ср҃цемь і боꙇ-

ⰿⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⱐ ⱄⱃ҃ⱌⰵⰿⱐ ⰹ ⰱⱁⰺ-

мъ сѧ тебе :, ꙇ ищемъ лица

ⰿⱏ ⱄⱗ ⱅⰵⰱⰵ :, ⰺ ⰻⱋⰵⰿⱏ ⰾⰻⱌⰰ

твоего не срами насъ : —

ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱄⱃⰰⰿⰻ ⱀⰰⱄⱏ : —

Нъ сътвори съ нами по смоштре-

Ⱀⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⱏ ⱀⰰⰿⰻ ⱂⱁ ⱄⰿⱁⱎⱅⱃⰵ-

нию твоемоу :, ꙇ по мъножь-

ⱀⰻⱓ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ :, ⰺ ⱂⱁ ⰿⱏⱀⱁⰶⱐ-

[с]твоу милості твоеѧ 43 ꙇзъми

[ⱄ]ⱅⰲⱆ ⰿⰻⰾⱁⱄⰹ ⱅⰲⱁⰵⱗ 43 ⰺⰸⱏⰿⰻ

[н]ъі по чюдесемъ твоимъ· ꙇ да-

[ⱀⱏ]ⰹ ⱂⱁ ⱍⱓⰴⰵⱄⰵⰿⱏ ⱅⰲⱁⰻⰿⱏ· ⰺ ⰴⰰ-

[ж]дь славѫ ꙇмени твое-

[ⰶ]ⰴⱐ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰻⰿⰵⱀⰻ ⱅⰲⱁⰵ-

моу г҃і : —

ⰿⱆ ⰳ҃ⰹ : —

44

44

[І] да срамѧтъ сѧ вьси

[Ⰺ] ⰴⰰ ⱄⱃⰰⰿⱗⱅⱏ ⱄⱗ ⰲⱐⱄⰻ

[ѣ]влѣѭщиꙇ сѧ рабо-

[ⱑ]ⰲⰾⱑⱙⱋⰻⰺ ⱄⱗ ⱃⰰⰱⱁ-

мъ твоꙇмъ :, зъ-

ⰿⱏ ⱅⰲⱁⰺⰿⱏ :, ⰸⱏ-

[л]аа ꙇ постъідѧ-

[ⰾ]ⰰⰰ ⰺ ⱂⱁⱄⱅⱏⰹⰴⱗ-

[т]ъ сѧ ото вьсꙗкоѧ си-

[ⱅ]ⱏ ⱄⱗ ⱁⱅⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⱗ ⱄⰻ-

[лъ]і :, Ꙇ крѣпость ꙇхъ да съ-

[ⰾⱏ]ⰹ :, Ⰺⰽⱃⱑⱂⱁⱄⱅⱐ ⰺⱈⱏ ⰴⰰ ⱄⱏ-

[кр]оушитъ сѧ : —

[ⰽⱃ]ⱆⱎⰻⱅⱏ ⱄⱗ : —

45

45

[Р]азоумѣѭтъ ꙗко тъі еси г҃ь б҃ъ

[Ⱃ]ⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰹ ⰵⱄⰻ ⰳ҃ⱐ ⰱ҃ⱏ

единъ :, ꙇ славенъ по вьсеꙇ оу-

ⰵⰴⰻⱀⱏ :, ⰺ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⱏ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰺ ⱆ-

селенѣи : —

ⱄⰵⰾⰵⱀⱑⰻ : —

46

46

Ꙇ не прѣсташѧ вьмѣтаѭщиꙇ ѧ·

Ⰺ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⱄⱅⰰⱎⱗ ⰲⱐⰿⱑⱅⰰⱙⱋⰻⰺ ⱗ·

слоугъі цр҃евъі :, жегѫште пе-

ⱄⰾⱆⰳⱏⰹ ⱌⱃ҃ⰵⰲⱏⰹ :, ⰶⰵⰳⱘⱎⱅⰵ ⱂⰵ-

щь нафьтѫ : ꙇ пекъломь : ꙇ и-

ⱋⱐ ⱀⰰⱇⱐⱅⱘ : ⰺ ⱂⰵⰽⱏⰾⱁⰿⱐ : ⰺ ⰻ-

згрѣбьми ꙇ лозиемь : —

ⰸⰳⱃⱑⰱⱐⰿⰻ ⰺ ⰾⱁⰸⰻⰵⰿⱐ : —

47

47

И распалааше сѧ пламень надъ

Ⰻ ⱃⰰⱄⱂⰰⰾⰰⰰⱎⰵ ⱄⱗ ⱂⰾⰰⰿⰵⱀⱐ ⱀⰰⰴⱏ

пещьѭ :, на четъіри десѧти

ⱂⰵⱋⱐⱙ :, ⱀⰰ ⱍⰵⱅⱏⰹⱃⰻ ⰴⰵⱄⱗⱅⰻ

ꙇ девѧти лакотъ :, 48 ꙇ обиде

ⰺ ⰴⰵⰲⱗⱅⰻ ⰾⰰⰽⱁⱅⱏ :, 48 ⰺ ⱁⰱⰻⰴⰵ
91

ꙇ пожеже·ѧже обрѣте о пещи

ⰺ ⱂⱁⰶⰵⰶⰵ : ⱗⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱁ ⱂⰵⱋⰻ

халъдѣꙇстѣи : —

ⱈⰰⰾⱏⰴⱑⰺⱄⱅⱑⰻ : —

49

49

Анћелъ же гн҃ь съниде коупьно·

Ⰰⱀⰼⰵⰾⱏ ⰶⰵ ⰳⱀ҃ⱐ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⰽⱆⱂⱐⱀⱁ :,

съ азрариꙇноѭ чѧдиѭ вь пе-

ⱄⱏ ⰰⰸⰰⱃⰻⰺⱀⱁⱙ ⱍⱗⰴⰻⱙ ⰲⱐ ⱂⰵ-

щь : и отъѧтъ пламень огньнъі-

ⱋⱐ : ⰻ ⱁⱅⱏⱗⱅⱏ ⱂⰾⰰⰿⰵⱀⱐ ⱁⰳⱀⱐⱀⱏⰹ-

и отъ пещі : 50 Ꙇ сътвори срѣдѫ

ⰻ ⱁⱅⱏ ⱂⰵⱋⰹ : 50 Ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⱃⱑⰴⱘ

пешті ꙗко дх҃ъ хладенъ шюм[ѧшть : —]

ⱂⰵⱎⱅⰹ ⱑⰽⱁ ⰴⱈ҃ⱏ ⱈⰾⰰⰴⰵⱀⱏ ⱎⱓⰿ[ⱗⱎⱅⱐ : —]

Ꙇ не прікоснѫ сѧ ꙇхъ отънѫдь

Ⰺ ⱀⰵ ⱂⱃⰹⰽⱁⱄⱀⱘ ⱄⱗ ⰺⱈⱏ ⱁⱅⱏⱀⱘ[ⰴⱐ]

огнь :, ни оскръби ни сътѫ-

ⱁⰳⱀⱐ :, ⱀⰻ ⱁⱄⰽⱃⱏⰱⰻ ⱀⰻ ⱄⱏⱅ[ⱘ-]

жи ꙇмъ :, 51 тогд[а] ти тр[и-]

ⰶⰻ ⰺⰿⱏ :, 51 ⱅⱁⰳⰴ[ⰰ] ⱅⰻ ⱅⱃ[ⰻ-]

е ꙗко единѣми [оу]стъі

ⰵ ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱑⰿⰻ [ⱆ]ⱄⱅⱏⰹ

поꙗхѫ· Ꙇ бл҃[свлѣа]хѫ

ⱂⱁⱑⱈⱘ :, Ⰺ ⰱ[ⰾ҃ⱄⰲⰾⱑⰰ]ⱈⱘ

ꙇ славлѣахѫ

ⰺ ⱄⰾⰰⰲⰾⱑⰰⱈⱘ

б҃а вь пещі гл҃ѭще : —

ⰱ҃ⰰ ⰲⱐ ⱂⰵⱋⰹ ⰳⰾ҃ⱙⱋⰵ : —

Пророк Даниил 3:51-56. Библейска песен, Песен на Тримата
отроци)17
Син. пс. Sin. 2/N, 27v9-28r2. Tarnanidis 1988; Mareš 1997.
ПѢ(с) В ОТРОКЪ·

ⰒⰡ(ⱄ) Ⰲ ⰑⰕⰓⰑⰍⰟ : —

52

52

Блнъ еси г҃і бж҃е оц҃ь наши-

Ⰱⰾⱀⱏ18 ⰵⱄⰻ ⰳ҃ⰹ ⰱⰶ҃ ⱁⱌ҃ⱐ ⱀⰰⱎⰻ-

хъ : и хвалимъ ꙇ прѣвьзно-

ⱈⱏ : ⰻ ⱈⰲⰰⰾⰻⰿⱏ ⰺ ⱂⱃⱑⰲⱐⰸⱀⱁ-

симъ въ вѣкъі : —

ⱄⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

И бл҃ствьно ꙇмѧ славъі тво-

Ⰻ ⰱⰾ҃ⱄⱅⰲⱐⱀⱁ ⰺⰿⱗ ⱄⰾⰰⰲⱏⰹ ⱅⰲⱁ-

еѧ св҃тое :, Ꙇ хвально ꙇ просла-

ⰵⱗ ⱄⰲ҃ⱅⱁⰵ :, Ⰺ ⱈⰲⰰⰾⱐⱀⱁ ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰ-

влено ꙇ҅мѧ твое вь вѣкъі : —

ⰲⰾⰵⱀⱁ ⰺ҅ⰿⱗ ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

17 В Син. пс. 8. библейска песен е разделена на две части: Песен и Молитва. В ръкописа те са съответно 10. и
11. по ред.
18 Не личи титлата.

92

53

Бл҃нъ еси вь цр҃кви св҃тъіѧ

53

Ⰱ;ⰾ҃ⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⰲⱐ ⱌⱃ҃ⰽⰲⰻ ⱄⰲ҃ⱅⱏⰹⱗ

славъі твоеѧ :, И хвалимъ

ⱄⰾⰰⰲⱏⰹ ⱅⰲⱁⰵⱗ :, Ⰻ ⱈⰲⰰⰾⰻⰿⱏ

и прѣвъзносимъ въ вѣкъі : —

ⰻ ⱂⱃⱑⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

54

54

Бл҃ственъ еси видѧꙇ бездь-

Ⰱⰾ҃ⱄⱅⰲⰵⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⰲⰻⰴⱗⰺ ⰱⰵⰸⰴⱐ-

нѫ :, сѣдѧи на херовимѣ :, Ꙇ

ⱀⱘ :, ⱄⱑⰴⱗⰻ ⱀⰰ ⱈⰵⱃⱁⰲⰻⰿⱑ :, Ⰺ

хвалимъ и прѣвъзносимъ

ⱈⰲⰰⰾⰻⰿⱏ ⰻ ⱂⱃⱑⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰻⰿⱏ

въ вѣкъі : —

ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

55

55

Бл҃ственъ еси на прѣстолѣ сла-

Ⰱⰾ҃ⱄⱅⰲⰵⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱑ ⱄⰾⰰ-

въі цр҃ствіѣ твоего :, Ꙇ

ⰲⱏⰹ ⱌⱃ҃ⱄⱅⰲⰹⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ :, Ⰺ

хвалимъ ꙇ прѣвъзноси-

ⱈⰲⰰⰾⰻⰿⱏ ⰺ ⱂⱃⱑⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰻ-

мъ въ вѣкъі : —

ⰿⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

56

56

Бл҃ственъ еси на твръди

Ⰱⰾ҃ⱄⱅⰲⰵⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱅⰲⱃⱏⰴⰻ

[н]б҃сьнѣи :, ꙇ хвалимъ і прѣ-

[ⱀ]ⰱ҃ⱄⱐⱀⱑⰻ :, ⰺ ⱈⰲⰰⰾⰻⰿⱏ ⰹ ⱂⱃⱑ-

[в]ъзносимъ въ вѣкъі : —

[ⰲ]ⱏⰸⱀⱁⱄⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ : —

Пророк Даниил 3:52-88. Библейска песен. Молитва на Тримата
отроци19
Син. пс. Sin. 2/N, 27v9-. Tarnanidis 1988; Mareš 1997.
Мо(л) В ОТРОКЪ·

Ⰿⱁ(ⰾ) Ⰲ ⰑⰕⰓⰑⰍⰟ : —

57

57

Бл҃ствіте вьсѣ дѣла гн҃ѣ

Ⰱⰾ҃ⱄⱅⰲⰹⱅⰵ ⰲⱐⱄⱑ ⰴⱑⰾⰰ ⰳⱀ҃ⱑ

[г҃]ѣ поꙇте ꙇ прѣвьзносите его

[ⰳ҃]ⱑ ⱂⱁⰺⱅⰵ ⰺ ⱂⱃⱑⰸⱐⰸⱀⱁⱄⰻⱅⰵ ⰵⰳⱁ

вь вѣкъі вьсѧ : —

ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱗ : —

58, 59

58, 59

[Б]л҃те аⱔ҃ћели нб҃са гн҃ѣ г҃ѣ поіте

[Ⰱ]ⰾ҃ⱅⰵ ⰰⱔ҃ⰼⰵⰾⰻ ⱀⰱⱄ҃ⰰ ⰳⱀ҃ⱑ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱏⰵ

ꙇ прѣвъзносите его въ вѣкъі в : —

[ⰺ] ⱂⱃⱑⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰻⱅⰵ ⰵⰳⱁ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲ : —

60, 61

60, 61

[Бл҃]те водъі вьсѧ прѣвъішь-

[Ⰱⰾ҃]ⱅⰵ ⰲⱁⰴⱏⰹ ⰲⱐⱄⱗ ⱂⱃⱑⰲⱏⰹⱎⱐ-

нѧѧ нб҃съ :, вьсѧ силъі гн҃ѧ г҃ѣ

[ⱀⱗ]ⱗ ⱀⰱ҃ⱄⱏ :, ⰲⱐⱄⱗ ⱄⰻⰾⱏⰹ ⰳⱀ҃ⱗ ⰳ҃ⱑ

поите ꙇ прѣвъзносите его

[ⱂⱁ]ⰻⱅⰵ ⰺ ⱂⱃⱑⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰻⱅⰵ ⰵⰳⱁ

[в]ь вѣкъі вьсѧ : —

[ⰲ]ⱐ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱗ : —

62, 63

62, 63

Бл҃те слъньце ꙇ мѣсѧць ꙃвѣ-

здъі нб҃сьнъіѧ : г҃ѣ поꙇ прѣ :

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⰺ ⰿⱑⱄⱗⱌⱐ ⰷⰲⱑ-

ⰸⰴⱏⰹ ⱀⰱ҃ⱄⱐⱀⱏⰹⱗ : ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰺ ⱂⱃⱑ :

19 Това е втората част на 8. библейска песен.
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64, 65

Бл҃те вьсѣкъ дождь : роса вь-

64, 65

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰴⱁⰶⰴⱐ : ⱃⱁⱄⰰ ⰲⱐ-

си дс҃и г҃ѣ поіте : —

ⱄⰻ ⰴⱄ҃ⰻ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ : —

66, 67

66, 67

Бл҃те огнь зноꙇ и зима и варъ : —

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⱁⰳⱀⱐ ⰸⰿⱁⰺ ⰻ ⰸⰻⰿⰰ ⰻ ⰲⰰⱃⱏ : —

г҃ѣ поꙇте ꙇ прѣ : —

ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰺⱅⰵ ⰺ ⱂⱃⱑ : —

68, 69

68, 69

Бл҃те росъі и леди ꙇ мра-

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⱃⱁⱄⱏⰹ ⰻ ⰾⰵⰴⰻ ⰺ ⰿⱃⰰ-

зи :, г҃ѣ поꙇте ꙇ прѣ : —

ⰸⰻ :, ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰺⱅⰵ ⰺ ⱂⱃⱑ : —

70, 71

70, 71

Бл҃те сланъі и снѣꙃи но-

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⱄⰾⰰⱀⱏⰹ ⰻ ⱄⱀⱑⰷⰻ ⱀⱁ-

шть и день : г҃ѣ поіте : —

ⱎⱅⱐ ⰻ ⰴⰵⱀⱐ : ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ : —

72, 73

72, 73

Бл҃те свѣтъ ꙇ тъма млъ-

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰺ ⱅⱏⰿⰰ ⰿⰾⱏ-

ниѧ и облаци : г҃ѣ поіте : —

ⱀⰻⱗ ⰻ ⱁⰱⰾⰰⱌⰻ :, ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ : —

74-76

74-76

Бл҃те : землѣ горъі и

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ : ⰸⰵⰿⰾⱑ ⰳⱁⱃⱏⰹ ⰻ

ⱒлъми : ꙇ вьсѣ прозѧ-

ⱒⰾⱏⰿⰻ : ⰺ ⰲⱐⱄⱑ ⱂⱃⱁⰸⱗ-

баѭштіѣ на землі г҃ѣ по : —

ⰶⰰⱙⱎⱅⰹⱑ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾⰹ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁ : —

77-79

77-79

Бл҃те ꙇсточьници морѣ і рѣкъі

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⰺⱄⱅⱁⱍⱐⱀⰻⱌⰻ ⰿⱁⱃⱑ ⰹ ⱃⱑ[ⰽⱏⰹ]

кити :, вьсѣ двіжѫщіѣ сѧ въ

ⰽⰻⱅⰻ :, ⰲⱐⱄⱑ ⰴⰲⰹⰶⱘⱋⰹⱑ ⱄⱗ [ⰲⱏ]

водахъ г҃ѣ поіте : —

ⰲⱁⰴⰰⱈⱏ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ : —

80-81

80-81

Бл҃те вьсѧ пьтицѧ нб҃сьнъіѧ

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⰲⱐⱄⱗ ⱂⱐⱅⰻⱌⱗ ⱀⰱ҃ⱄⱐⱀⱏⰹⱗ

звѣрие ꙇ вьси скоти г҃ѣ поіт[е : —]

ⰸⰲⱑⱃⰻⰵ ⰺ ⰲⱐⱄⰻ ⱄⰽⱁⱅⰻ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅ[ⰵ : —]

82, 83

82, 83

Бл҃те сн҃ови чв҃сці· бл҃ти ꙇи҃л[ю]

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⱄⱀ҃ⱁⰲⰻ ⱍⰲ҃ⱄⱌⰹ : ⰱⰾ҃ⱅⰻ ⰺⰻ҃ⰾ[ⱓ]

г҃ѣ поіте : і прѣ : —

ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ : ⰹ ⱂⱃⱑ : —

84, 85

Бл҃те ꙇерѣи г҃ю раби гн҃і г҃ѣ поіте : —

84, 85

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ ⰺⰵⱃⱑⰻ ⰳ҃ⱓ ⱃⰰⰱⰻ ⰳⱀ҃ⰹ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ : —

86, 87

Бл҃те : дс҃і и дш҃ѧ праведьнъіихъ

86, 87

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ : ⰴⱄ҃ⰹ ⰻ ⰴⱎ҃ⱗ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⱏⰹⰻⱈⱏ

прп҃ни ꙇ съмѣрени ср҃цемь : —

ⱂⱃⱂ҃ⱀⰻ ⰺ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⰻ ⱄⱃ҃ⰵⰿⱐ :

г҃ѣ поіте ꙇ прѣ : —

ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰹⱅⰵ ⰺ ⱂⱃⱑ : —

88

88

Бл҃те : ананиꙗ азариꙗ мисаіл[a]

апс҃лі пророці ꙇ мч҃ці гн҃і г҃ѣ поꙇте : —

Ⰱⰾ҃ⱅⰵ : ⰰⱀⰰⱀⰻⱑ ⰰⰸⰰⱃⰻⱑ ⰿⰻⱄⰰⰻⰾ[ⰰ]

ⰰⱂⱄ҃ⰹ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⰹ ⰺ ⰿⱍ҃ⱌⰹ ⰳⱀ҃ⰹ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁⰺⱅⰵ : —

Пророк Иона 1:1-2:2. Светла седмица. Велика събота
По Григ. парим. (81v7-82v7) с части по Зах. парим., Лобк. парим. Рибарова, Хауптова 1998
1

Бъістъ слово гн҃҄е къ ионѣ аматѣниноу гл҃ѧ· 2 въстани иди въ ниневг҄и градъ великъіи· и проповѣждь въ
н҄емь· ꙗко възиде въ немь въплъ злобъі его къ мънѣ· 3 и въста иона бѣжати въ тарсисъ· отъ лица гн҃҄ѣ·
94

и съниде въ иопъ· и обрѣте корабъ· идѫщь въ тарсисъ· и дастъ наемъ свои· и сѣде въ н҄ь· ити съ н҄ими
въ тарсисъ отъ лица гн҃҄ѣ· 4 и г҃ь въздвиже дх҃ъ велеи въ мори· и корабъ влааше сѧ разбити сѧ хотѧ· 5 и
оубоꙗшѧ сѧ корабници· въпиꙗхѫ къждо своемоу бг҃оу· и измѣтание сътворишѧ съсѫдомъ· сѫщимъ въ
кораби въ мор҄и· оулегъчити сѧ отъ нихъ· иона же сълѣзе въ пѫчинѫ корабл҄ю· и съпѣаше тоу и
храпл҄ѣше· 6 и пристѫпи къ н҄моу носьникъ· и рече емоу чьто тъі храпл҄еши· въстани и призъіваи б҃а
своего· негли како сп҃сетъ нъі б҃ъ не погъібнѫти· 7 и рече къждо къ искрьнюмоу своемоу· придѣте метнѣмъ
жрѣбиꙙ· и разоумѣемъ кого ради зълоба си естъ на насъ· и меташѧ жрѣбиꙙ и паде жрѣбии на ионѫ· 8 и
рѣшѧ къ н҄емоу· повѣждь намъ кого ради зълоба естъ на насъ· чьто твое дѣло естъ· отъкѫдоу грѧдеши
и камо идеши и отъ коꙙ странъі еси· и отъ къіихъ л҄юдеи тъі еси· 9 и рече къ нимъ рабъ гн҃҄ь азъ есмь· и
г҃а б҃а небоу азъ чьтѫ· иже сътвори небо и земл҄ѣ мор҄е и соушѫ· 10 и оубоꙗшѧ сѧ мѫжи боꙗзниѭ велиеѭ·
и рѣшѧ къ н҄емоу чьто сътвори· зан҄е разоумѣшѧ мѫжи· ꙗко отъ лица гн҃҄ѣ бѣжааше· ꙗко повѣда имъ· 11
и рѣшѧ къ н҄емоу чьто ти сътворимъ· и оулѧжетъ мор҄е отъ насъ· зан҄е мор҄е въсхождааше· и
въздвиꙃааше сѧ паче влънение· 12 и рече иона къ нимъ· възмѣте мѧ и въвръзѣте мѧ въ море· и
оулѧжетъ мор҄е отъ васъ· зан҄е разоумѣхъ азъ ꙗко мене ради· влънение се велие на васъ естъ· 13 и
нѫждаахѫ сѧ мѫжие обратити сѧ къ земл҄и· и не можаахѫ· ꙗко мор҄е възхождааше· и въздвиꙃааше сѧ
паче на нѧ· 14 и възъпихѫ къ б҃оу и рѣшѧ· никакоже г҃и да не погъібнемъ дш҃ѧ ради чл҃вка сего· и не
даждь намъ кръве праведнъі· зан҄е тъі г҃и ꙗко въсхотѣ сътвори· 15 и приꙙшѧ ионѫ и въвръгошѧ и въ
мор҄е· и ста мор҄е отъ възмѫщениꙗ· 16 и оубоꙗшѧ сѧ мѫжие страхомь велиемь б҃а· и пожрѣшѧ жрътвѫ
гв҃и· и молишѧ сѧ молитвами· 1 и повелѣ г҃ь к҄итоу великоу· пожрѣти ионѫ· и бѣ иона въ чрѣвѣ
китовѣ·г҃· дн҃и·г҃· нощи· 2 и помоли сѧ иона къ г҃оу б҃оу своемоу· отъ чрѣва к҄итовѣ ⁘

Пророк Иона 2:3-10. Библейска песен на пророк Йона
Син. пс., Sin. 2/N, 21r1-21v13. Tarnanidis 1988;

Mareš 1997.

Григ. парим. 82v6-29. Рибарова, Хауптова
1998.
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МОЛІТВА ИОНИНА : —
3

Возъвахъ вь печали моеи

къ тебѣ г҃і бж҃е мои :, И оу-

3

и рече ⁘ – Възъпихъ въ печѣли моеи ⁘

къ г҃оу богоу моемоу и оуслъішꙙ мꙙ ⁘

слъіша мѧ : —
Ꙇ-чрѣва адова вопль мои

и-чрѣва адова въплъ мои ⁘ оуслъіша

оуслъіша гласъ мои :, 4 Ѡ-

глаⷭ мои ⁘ 4 ѿвръже мꙙ въ глѫбинъї

твръже мѧ въ глѫби-

срⷣца моръскаго и рѣкъї ѡ̈бидѫ

нѫ ср҃ца морьскааго и рѣ-

мꙙ ⁘ въсꙙ въісотъі твоѧ и влънъі твоѧ

къі обидѫ мѧ : —

по мнѣ прѣидѫ ⁘ 5 И азъ рѣхъ ѿтринѫхъ

Вьсѧ въсотъі твоѧ і

сꙙ ѿ ѡ̈чию твоею ⁘ приложи оубо призрѣ-

влънъі твоѧ по мнѣ прѣꙇдѫ·

ти ми къ цр҃къви ст҃ѣи твоеи ⁘ 6 възлиꙗ

5

сꙙ вода до дш҃ѫ моеѧ ⁘ бездъна ѡ̈би-

И азъ рѣхъ отъринѫхъ сѧ о-

тъ очию твоею :, Пріложѫ

де мꙙ послѣднꙗ̈ѣ ⁘ понърѣтъ глаⷡ

ли оубо прізрѣти ми къ

моꙗ въ пропасти горъскъіѧ ⁘ 7 съни-

цр҃кви св҃тѣи твоеи : —

дъ въ земꙙ еѧже верѣѧ ⁘ и заклепи

6

вѣчнїи ⁘ и да изъїдетъ из-ъістлѣниꙗ

Возлиꙗ сѧ на мѧ вода до

дш҃ѧ моеѧ :, Бездьна оби-

животъ мои ⁘ к тебѣ гⷣи б҃е мої ⁘ 8 егда и-

де мѧ послѣдьнѣѣ : —

сконъчѣваше сꙙ ѿ мене дш҃а моꙗ гⷣа по-

Понрѣтъ глава моꙗ въ про-

мꙙнѫхъ ⁘ и да придетъ к тебѣ мⷧитва

пади горьскъіѧ :, 7 Съни-

моꙗ̈ къ цр҃кви ст҃ѣи твоеи ⁘ 9 хранꙙщеї

дь въ землѭ :, еѧже верѣ-

соуетнаꙗ и лъжеѧ мⷧо стъ своѧ ѡ̈ста-

ѧ : Ꙇ заклепи вѣчьниꙇ : —

вишѫ ⁘ 10 азъ же съ гласомъ хвалениꙗ ⁘

Ꙇ да изидетъ из истълѣ-

исповѣданиꙗ пожрѫ тебꙗ̈ ⁘ елико ѡ̈-

ниꙗ животъ мои :, къ тебѣ

бѣщахъ сѧ въздамъ тебꙗ̈ на сп҃сени-

г҃і бж҃е мои : —

е мое гвⷣи ⁘

8

Егда ꙇсконьчавааше сѧ о-

тъ мене дш҃а моꙗ г҃ѣ помѧнѫхъ :, Ꙇ да прідетъ къ
тебѣ молитва моꙗ : Къ
цр҃кви св҃тѣꙇ твоеи : —
9

Хранѧштіи соуетьнаа ꙇ
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лъжѫ милость своѭ
оставишѧ : —
10

Азъ же съ гласомь хвале-

ниꙗ ꙇ исповѣданиꙗ пожьрѭ :, елико обѣштахъ :,
Въздамь тебѣ во сп҃ение
мое г҃ю : —

Пророк Авакум 3:1-19. Библейска песен на пророк Авакум
Sin 2/N, 18r-19v12. Tarnanidis 1988; Mareš 1997.
1

ПѢСНЬ АМБАКОУММЪ ПРОКОУ

1

ⰒⰡⰔⰐⰠ ⰀⰏⰁⰀⰍⰑⰖⰏⰏⰟ ⰒⰓⰑⰍⰑⰖ

2

Гі҃ оуслъішахъ слоухъ тво-

2

Ⰳ҃ⰹ ⱆⱄⰾⱏⰹⱂⰰⱈⱏ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⱅⰲⱁ-

ꙇ и оубоꙗхъ сѧ разоумѣхъ

ⰺ ⰻ ⱆⰱⱁⱑⱈⱏ ⱄⱗ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱈⱏ

дѣла твоꙗ :, Ꙇ дивихъ сѧ :—

ⰴⱑⰾⰰ ⱅⰲⱁⱑ:, Ⰺ ⰴⰻⰲⰻ[ⰲⰻ]ⱈⱏ ⱄⱗ:—

Посрѣдѣ дъвою животьноу

Ⱂⱁⱄⱃⱑⰴⱑ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⰶⰻⰲⱁⱅⱐⱀⱆ

познанъ бѫдеші : егда п꙽рі-

ⱂⱁⰸⱀⰰⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱎⰹ: ⰵⰳⰴⰰ ⱂ꙽ⱃⰹ-

бліжѧтъ сѧ лѣта· позна-

ⰱⰾⰹⰶⱗⱅⱏ ⱄⱗ ⰾⱑⱅⰰ:, ⱂⱁⰸⱀⰰ-

нъ бѫдеши : егда прідетъ

ⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱎⰻ: ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰹⰴⰵⱅⱏ

врѣмѧ : авиши сѧ : егда

ⰲⱃⱑⰿⱗ: ⰰⰲⰻⱎⰻ ⱄⱗ: ⰵⰳⰴⰰ

съмѧтетъ сѧ дш҃а моꙗ :

ⱄⱏⰿⱗⱅⰵⱅⱏ ⱄⱗ ⰴⱎ҃ⰰ ⰿⱁⱑ:

въ гнѣвъ милость помѧнеши :—

ⰲⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱐ ⱂⱁⰿⱗⱀⰵⱎⰻ:—

3

3

Бъ҃ отъ юга прідетъ :, ꙇ св҃тъіꙇ о-

Ⰱⱏ҃ ⱁⱅⱏ ⱓⰳⰰ ⱂⱃⰹⰴⰵⱅⱏ:, ⰺ ⱄⰲ҃ⱅⱏⰹⰺ ⱁ-

тъ горъі сѣннъі чистъі :—

ⱅⱏ ⰳⱁⱃⱏⰹ ⱄⱑⱀⱀⱏⰹ ⱍⰻⱄⱅⱏⰹ:—

Покръі нб҃са добродѣтель его :,

Ⱂⱁⰽⱃⱏⰹ ⱀⰱ҃ⱄⰰ ⰴⱁⰱⱃⱁⰴⱑⱅⰵⰾⱐ ⰵⰳⱁ:,

ꙇ хвалъі его ꙇсплънь землѣ :—

ⰺ ⱈⰲⰰⰲⰾⱏⰹ ⰵⰳⱁ ⰺⱄⱂⰾⱏⱀⱐ ⰸⰵⰿⰾⱑ:—

4

4

И сиꙗние его ꙗко свѣтъ бѫдетъ ·

Ⰻ ⱄⰻⱑⱀⰻⰵ ⰵⰳⱁ ⱑⰽⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ·

роꙃи въ рѫкоу его :, ꙇ положи

ⱃⱁⰷⰻ ⰲⱏ ⱃⱘⰽⱆ ⰵⰳⱁ:, ⰺ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻ

любовь твръдѫ крѣпості

ⰾⱓⰱⱁⰲⱐ ⱅⰲⱃⱏⰴⱘ ⰽⱃⱑⱂⱁⱄⱅⰹ

своеѧ :—

ⱄⰲⱁⰵⱗ:—

5

5

Прѣдъ лицемь его ꙇдетъ сло-
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Ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰾⰻⱌⰵⰿⱐ ⰵⰳⱁ ⰺⰴⰵⱅⱏ ⱄⰾⱁ-

во :, ꙇ изидетъ на полѣ запѧ-

ⰲⱁ:, ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱁⰾⱑ ⰸⰰⱂⱗ-

тъ его ·

ⱅⱏ ⰵⰳⱁ:—

6

6

Ста і подвижа сѧ землѣ :,

Ⱄⱅⰰ ⰹ ⱂⱁⰴⰲⰻⰶⰰ ⱄⱗ ⰸⰵⰿⰾⱑ:,

призьрѣ ꙇ расташѧ сѧ ѧ-

ⱂⱃⰻⰸⱐⱃⱑ ⰺ ⱃⰰⱄⱅⰰⱎⱗ ⱄⱔ ⱗ-

зъіци :—

ⰸⱏⰹⱌⰻ:—

Съкроушишѧ сѧ горъі нѫждеѭ :,

Ⱄⱏⰽⱃⱆⱎⰻⱎⱗ ⱄⱗ ⰳⱁⱃⱏⰹ ⱀⱘⰶⰴⰵⱙ :,

ꙇ сташѧ ⱒлъмі вѣчьниі :

ⰺ ⱄⱅⰰⱎⱗ ⱒⰾⱏⰿⰹ ⰲⱑⱍⱐⱀⰻⰹ:

7

7

шествіѣ вѣчьнааго за троу-

ⱎⰵⱄⱅⰲⰹⱑ ⰲⱑⱍⱐⱀⰰⰰⰳⱁ ⰸⰰ ⱅⱃⱆ-

дъ видѣшѧ :—

ⰴⱏ ⰲⰻⰴⱑⱎⱗ:—

Села етиопьскаа оубоѧтъ сѧ :,

Ⱄⰵⰾⰰ ⰵⱅⰻⱂⱁⱐⱄⰽⰰⰰ ⱆⰱⱁⱗⱅⱏ ⱄⱗ:,

ꙇ кръви землѧ мадиꙗмь-

ⰺ ⰽⱃⱏⰲⰻ ⰸⰵⰿⰾⱗ ⰿⰰⰴⰻⱑⰿⱐ-

скъі :—

ⱄⰽⱏⰹ:—

8

8

еда вь рѣкахъ прогнѣваеши сѧ г҃і

ⰵⰴⰰ ⰲⱐ ⱃⱑⰽⰰⱈⱏ ⱂⱃⱁⰳⱀⱑⰲⰰⰵⱎⰻ ⱄⱗ ⰳ҃ⰹ

ли вь рѣкахъ ѣрость твоꙗ :,

ⰾⰻ ⰲⱐ ⱃⱑⰽⰰⱈⱏ ⱑⱃⱁⱄⱅⱐ ⱅⰲⱁⱑ:,

ли въ море въстръмление твое :—

ⰾⰻ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ ⰲⱏⱄⱅⱃⱆⰿⰾⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ:—

ꙗко вьсѧдеши на конѧ твоѧ :

Ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱗⰴⰵⱎⰻ ⱀⰰ ⰽⱁⱀⱗ ⱅⰲⱗ:

и ѣждение твое сп҃енье :—

ⰻ ⱑⰶⰴⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱄⱂ҃ⰵⱀⱐⰵ:—

9

9

Налѧцаѧ налѧчеши лѫкъ

Ⱀⰰⰾⱗⱌⰰⱗ ⱀⰰⰾⱗⱍⰵⱎⰻ ⰾⱘⰽⱏ

своꙇ :, на скрипътрі гл҃етъ г҃ь :—

ⱄⰲⱁⰺ:, ⱀⰰ ⱄⰽⱃⰻⱂⱏⱅⱃⰹ ⰳⰾ҃ⰵⱅⱏ ⰳ҃ⱐ:—

Рѣками расѧдетъ сѧ землѣ :,

Ⱃⱑⰽⰰⰿⰻ ⱃⰰⱄⱗⰴⰵⱅⱏ ⱄⱗ ⰸⰵⰿⰾⱑ:,

10

10

оузьрѧтъ и разболѧтъ людие :—

ⱆⰸⱐⱃⱗⱅⱏ ⰻ ⱃⰰⰸⰱⱁⰾⱗⱅⱏ ⰾⱓⰴⰻⰵ:—

Растачѧ водъі нашествіѣ ·

Ⱃⰰⱄⱅⰰⱍⱗ ⰲⱁⰴⱏⰹ ⱀⰰⱎⰵⱄⱅⰲⰹⱑ·

дастъ бездъна гласъ своі

ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰱⰵⰸⰴⱏⱀⰰ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⰲⱁⰹ

въісотѫ прівидѣниꙗ своего ·

ⰲⱏⰹⱄⱁⱅⱘ ⱂⱃⰹⰲⰻⰴⱑⱀⰻⱑ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ:—

11

11

Вьздвиже сѧ слъньце ꙇ лоу-

Ⰲⱐⰸⰴⰲⰻⰶⰵ ⱄⱗ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⰺ ⰾⱆ-

на ста въ чинѣ своемь :—

ⱀⰰ ⱄⱅⰰ ⰲⱏ ⱍⰻⱀⱑ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ:—

Вь свѣтъ стрѣлъі твоѧ

Ⰲⱐ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⱄⱅⱃⱑⰾⱏⰹ ⱅⰲⱁⱗ

проꙇдѫтъ :, вь блісцѣ-

ⱂⱃⱁⰺⰴⱘⱅⱏ:, ⰲⱐ ⰱⰾⰹⱄⱌⱑ-

ние млъниѧ орѫжиꙗ твоего :,

ⱀⰻⰵ ⰿⰾⱏⱀⰻⱗ ⱁⱃⱘⰶⰻⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ:,

12

12

Прѣштениемь оумалиши зе-

млѭ :, ꙇ ѣростіѭ низъло-

Ⱂⱃⱑⱎⱅⰵⱀⰻⰵⰿⱐ ⱆⰿⰰⰾⰻⱎⰻ ⰸⰵ-

ⰿⰾⱘ :, ⰺ ⱑⱃⱁⱄⱅⰹⱘ ⱀⰻⰸⱏⰾⱁ-
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жиши ѧзкъі :—

ⰶⰻⱎⰻ ⱗⰸⰽⱏⰹ:—

13

13

Ꙇзиде во сп҃ение людемъ тво-

Ⰺⰸⰻⰴⰵ ⰲⱁ ⱄⱂ҃ⰵⱀⰻⰵ ⰾⱓⰴⰵⰿⱏ ⱅⰲⱁ-

ꙇмъ :, сп҃тꙇ хс҃тъі твоѧ :—

ⰺⰿⱏ :, ⱄⱂ҃ⱅⰹ ⱈⱄ҃ⱅⱏⰹ ⱅⰲⱁⱗ:—

Въложи въ главъі безако-

Ⰲⱏⰾⱁⰶⰻ ⰲⱏ ⰳⰾⰰⰲⱏⰹ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁ-

ннъіхъ съмрьть :, въздві-

ⱀⱀⱏⰹⱈⱏ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐ :, ⰲⱐⰸⰴⰲⰹ-

же ѫзъі до въіѧ вь конець :—

ⰶⰵⱘⰸⱏⰹ ⰴⱁ ⰲⱏⰹⱗ ⰲⱐ ⰽⱁⱀⰵⱌⱐ :—

14

14

Съсѣклъ еси оужасомь гла-

Ⱄⱏⱄⱖⰽⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱆⰶⰰⱄⱁⰿⱐ ⰳⰾⰰ-

въі сильнъіхъ :, сътрѧ-

ⰲⱏⰹ ⱄⰻⰾⱐⱀⱏⰹⱈⱏ :, ⱄⱏⱅⱃⱗ-

сѫтъ сѧ о немь : развръзѫ-

ⱄⱘⱅⱏ ⱄⱗ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ : ⱃⰰⰸⰲⱐⱏⰸⱘ-

тъ оуздъі своѧ : ꙗко ѣдѧ-

ⱅⱏ ⱆⰸⰴⱏⰹ ⱄⰲⱁⱗ : ⱑⰽⱁ ⱑⰴⱗ-

тъ ништиꙇ таи :—

ⱅⱏ ⰱⰻⱎⱅⰻⰺ ⱅⰰⰻ :—

15

И наведе на море конѧ твоѧ :

съмѫштаѭштѧ водъі многъі :—
16

Съхранихъ сѧ ꙇ оубоꙗ сѧ ср҃це

15

Ⰻ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ ⱀⰰ ⰿⱁⱃⰵ ⰽⱁⱀⱗ ⱅⰲⱁⱗ:

ⱄⱏⰿⱘⱎⱅⰰⱙⱎⱅⱗ ⰲⱁⰴⱏⰹ ⰿⱀⱁⰳⱏⰹ:—
16

Ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱈⱏ ⱄⱗ ⰺ ⱆⰱⱁⱑ ⱄⱗ ⱄⱃ҃ⱌⰵ

мое· отъ гласа молитвъі

мое :, ⱁⱅⱏ ⰳⰾⰰⱄⰰ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱏⰹ

оустенъ моꙇхъ ·

ⱆⱄⱅⰵⱀⱏ ⰿⱁⰺⱈⱏ :—

Ꙇ въниде трепетъ въ кості

Ⰺ ⰲⱏⱀⰻⰴⰵ ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰽⱁⱄⱅⰹ

моѧ· и во мнѣ съмѧте сѧ

ⰿⱁⱗ :, ⰻ ⰲⱁ ⰿⱀⱑ ⱄⱏⰿⱗⱅⰵ ⱄⱗ

крѣпость моꙗ :—

ⰽⱃⱑⱂⱁⱄⱅⱐ ⰿⱁⱑ :—

Почіѭ вь день печали моеѧ

Ⱂⱁⱍⰹⱙ ⰲⱐ ⰴⰵⱀⱐ ⱂⰵⱍⰰⰾⰻ ⰿⱁⰵⱗ

да възідѫ вь люди пришь-

ⰴⰰ ⰲⱏⰸⰹⰴⱘ ⰲⱐ ⰾⱓⰴⰻ ⱂⱃⰻⱎⱐ-

лествꙇѣ моего :—

ⰾⰵⱄⱅⰲⰺⱑ ⰿⱁⰵⰳⱁ :—

17

Зане смокъꙇ плода не сътво-

17

Ⰸⰰⱀⰵ ⱄⰿⱁⰽⱏⰺ ⱂⰾⱁⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁ-

ритъ· ꙇ не бѫдетъ рода вь

ⱃⰻⱅⱏ :, ⰺ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱃⱁⰴⰰ ⰲⱐ

виноградѣхъ :—

ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱑⱈⱏ :—

Солъжетъ дѣло маслінно ·

Ⱄⱁⰾⱏⰶⰵⱅⱏ ⰴⱑⰾⱁ ⰿⰰⱄⰾⰹⱀⱀⱁ:

ꙇ полѣ не сътворѧтъ ѣди :—

ⰺ ⱂⱁⰾⱑ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱗⱅⱏ ⱑⰴⰻ:—

Оскѫдѣшѧ овьцѧ отъ пищѧ ·

Ⱁⱄⰽⱘⰴⱑⱎⱗ ⱁⰲⱐⱌⱗ ⱁⱅⱏ ⱂⰻⱋⱗ:,

и не бѫдѫтъ волове вь ѣ-

ⰻ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰲⱁⰾⱁⰲⰵ ⰲⱐ ⱑ-

слехъ :—

ⱄⰾⰵⱈⱏ :—

18

Азъ же о г҃і вьзвеселѭ сѧ ·

18
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Ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⱁ ⰳ҃ⰹ ⰲⱐⰸⰲⰵⱄⰵⰾⱘ ⱄⱗ:,

въздрадоуѭ сѧ о бꙃ҃ѣ сп҃ѣ

ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱆⱙ ⱄⱗ ⱁ ⰱⰷ҃ⱑ ⱄⱂ҃ⱑ

моемь :—

ⰿⱁⰵⰿⱐ :—

19

19

Гь҃ б҃ъ моꙇ сила моꙗ· ꙇ оучи-

Ⰳⱐ҃ ⰱ҃ⱏ ⰿⱁⰺ ⱄⰻⰾⰰ ⰿⱁⱑ :, ⰺ ⱆⱍⰻ-

нитъ ноꙃѣ моі на съвръшение :—

ⱀⰻⱅⱏ ⱀⱁⰷⱑ ⰿⱁⰹ ⱀⰰ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰻⰵ :—

И на въісокаꙗ наводѧ мѧ ·

Ⰻ ⱀⰰ ⰲⱏⰹⱄⱁⰽⰰⱑ ⱀⰰⰲⱁⰴⱗ ⰿⱗ :,

да побѣждѫ вь пѣснехъ его :—

ⰴⰰ ⱂⱁⰱⱑⰶⰴⱘ ⰲⱐ ⱂⱑⱄⱀⰵⱈⱏ ⰵⰳⱁ :—

Молитви
Молитвата Отче наш
Мат. 6: 9-13, Зогр. ев. 9v5-19. Jagić 1879.

Лук. 11:2-4, Зогр ев. 173r4-17. Jagić 1879

9

2

Ѡч҃е нашь· ꙇже еси на небе-

сехъ· да ст҃итъ сѧ ꙇмѧ твое ·

ѡч҃е нашь·

ꙇже еси на нс҃ьхъ· да ст҃и100

да придетъ цр҃ствие твое ·

тъ сѧ їмѧ твое· да приде-

да бѫдетъ волѣ твоꙗ· ꙗко

тъ цр͠сие твое· да бѫдетъ

на нс҃и ꙇ на земи· 11 хлѣбъ

волѣ твоꙗ· ꙗко на нс҃е· ї на

нашь настоꙙшт

ꙁемли· 3 хлѣбъ нашь надь-

даждь намъ днесъ· 12 ꙇ отъ-

невьнъі· даі намъ на в'сѣ-

поусти намъ длъгъі нашѧ ·

къ д'нь· 4 ї остави намъ грѣ-

ꙗко ꙇ мъі отъпоуштаемъ

хъі нашѧ· їбо ї сами о-

дльжьникомъ нашимъ ·

ставлѣемъ· в'сꙗкомоу

13

длъжьникоу нашемоу· ї не

10

ꙇ не въведи насъ въ напа-

сть· нъ ꙇзбави нъі отъ не-

въведи насъ въ їскоушенье ·

приꙗзни· ꙗко твое естъ

нъ їꙁбави нъі отъ неприꙗꙁни ·

цр҃ствие· ꙇ сила ꙇ слава въ
вѣкъі вꙗкомъ аминъ ·
Син. пс. 2/N, 30r6-20. Tarnanidis 1988: 278;
Mares 1997.

Син. евх. 1/N, 23r17-23v2. Tarnanidis 1988;
срв. Bakker 1994: 155-156.

ПОВЕЛѢНАА МⷧО ХМЬ :, КЪ ОУЧЕНИКОМЪ : ОТЪ ЛОУЧЕЕ20 ЕВГАⰤЋЕЛиꙗ21 : —
9

2

[О]тьче нашь ꙇже еси на нб͠сехъ :, да

Ѡч҃е нашь· ꙇ҅же е҅си на нб҃сехъ :

[с]т҃итъ сѧ їмѧ твое :, 10 да пріде-

Да ст҃итъ сѧ ꙇ҅мѧ твое҅ : Да при-

[т]ъ цр͠ствіе твое : , да бѫдетъ

детъ цр҃ство твое҅ : Да бѫдетъ

[в]олѣ твоꙗ :, ѣка на нб͠се ꙇ на ꙁе-

волѣ твоꙗ҅· ѣ҅ко на нб҃сехъ и҅ на зе-

мл҄і : 11 хлѣбъ нашь насѫщьнъиі :

ми· 3хлѣбъ нашь дьневънъі̂·

даждь намъ дьнесь : 12 и остави

Дажди намъ на в꙽сѣкъ денъ : 4и о҅-

намъ длъгъі нашѧ : ꙗко ꙇ мъі

стави о҅тъ насъ грѣхъі нашѧ·

оставлѣемъ длъжьникомъ

и҅бо и҅ сами о҅ставлѣе҅мъ в꙽сꙗко-

нашимъ : 13 ꙇ не веди насъ въ на-

моу длъжъникоу нашемоу· и҅ не

пасть : нъ иꙁбави нъі отъ не-

ꙇ҅ не22 вьведи насъ въ ꙇ҅скоушение҅·

пріѣꙁні : ——

нъ и҅збави нъі о҅тъ неприꙗ҅зни·

20 Всъщност е по Мат. 6:9-13, срв. и Mareš 1997: 123.
21 Вм. еваⱔћелиꙗ.
22 ꙇ не е повторено на новата страница
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ꙗко твое естъ цр͠ствіе ꙇ сила :
и слава въ вѣкъі аменъ : —

Молитва за благослов на дома
Син. евх., Sin. 37 14v9-15r1, Nachtigal 1942: 32-33
Мо҃л благ҃вение домоу и храмоу ·/·

Ⰿⱁⰾ҃ ⰱⰾⰰⰳ҃ⰲⰵⱀⰻⰵ ⰴⱁⰿⱆ ⰻ ⱈⱃⰰⰿⱆ ·/·

Бж҃е сп҃телю нашъ· съподо-

Ⰱⰶ҃ⰵ ⱄⱂ҃ⱅⰵⰾⱓ ⱀⰰⱎⱏ· ⱄⱏⱂⱁⰴⱁ-

блеи подъ кровъ закьхе-

ⰱⰾⰵⰻ ⱂⱁⰴⱏ ⰽⱃⱁⰲⱏ ⰸⰰⰽⱐⱈⰵ-

овъ вьнити· сп҃ение емоу

ⱁⰲⱏ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ· ⱄⱂ҃ⰵⱀⰻⰵ ⰵⰿⱆ

ꙇ в꙽семоу домови его бъіти ·

ⰺ ⰲ꙽ⱄⰵⰿⱆ ⰴⱁⰿⱁⰲⰻ ⰵⰳⱁ ⰱⱏⰹⱅⰻ ·

по твоемоу прѣчистоумоу· ꙇ бе-

ⱂⱁ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⱂⱃⱑⱍⰻⱄⱅⱆⰿⱆ· ⰺ ⰱⰵ-

съмрътъноумоу гласоу· ꙇже

ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱏⱀⱆⰿⱆ ⰳⰾⰰⱄⱆ· ⰺⰶⰵ

отъ евћл҃истъ . Вꙿселенѣи въ

ⱁⱅⱏ ⰵⰲⰼⰾ҃ⰻⱄⱅⱏ· Ⰲꙿⱄⰵⰾⰵⱀⱑⰻ ⰲⱏ

истинѫ проповѣда сѧ· тъі и

ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰ ⱄⱔ· ⱅⱏⰹ ⰻ

нъінѣ хотѧщѧꙙ сьде жи-

ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱈⱁⱅⱔⱋⱔⱗ ⱄⱐⰴⰵ ⰶⰻ-

ти· нами ꙇ сими съмѣре-

ⱅⰻ· ⱀⰰⰿⰻ ⰺ ⱄⰻⰿⰻ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵ-

нъіми· ꙇ грѣшънъіми· мол҃-

ⱀⱏⰹⰿⰻ· ⰺ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⱏⰹⰿⰻ· ⰿⱁⰾ҃-

твъі приносѧщѧꙙ· блг҃ви ꙇ про-

ⱅⰲⱏⰹ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⱔⱋⱔⱗ· ⰱⰾⰳ҃ⰲⰻ ⰺ ⱂⱃⱁ-

слави· бес пакости· и враждениꙗ

ⱄⰾⰰⰲⰻ· ⰱⰵⱄ ⱂⰰⰽⱁⱄⱅⰻ· ⰻ ⰲⱃⰰⰶⰴⰵⱀⰻⱑ

в꙽сего житиꙗ· Въ храмѣ семь ·

ⰲ꙽ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰻⱅⰻⱑ· Ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⱑ ⱄⰵⰿⱐ ·

Авлѣꙙ имъ твоими благъі-

Ⰰⰲⰾⱑⱗ ⰻⰿⱏ ⱅⰲⱁⰻⰿⰻ ⰱⰾⰰⰳⱏⰹ-

ми даръми· ꙁемънъіми· ꙇ

ⰿⰻ ⰴⰰⱃⱏⰿⰻ· ⰸⰵⰿⱏⱀⱏⰹⰿⰻ· ⰺ

не҃бсънъіми· вⷲ ꙗко подобает

ⱀⰵⰱ҃ⱄⱏⱀⱏⰹⰿⰻ· ⰲⱎ Ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅ

ти в꙽сѣ слава· оц҃а и сн҃а· ꙇ ст҃ааго ·/·

ⱅⰻ ⰲ꙽ⱄⱑ ⱄⰾⰰⰲⰰ· ⱁⱌ҃ⰰ ⰻ ⱄⱀ҃ⰰ· ⰺ ⱄⱅ҃ⰰⰰⰳⱁ ·/·

Молитва преди лягане за сън
Син. eвх., 37v17-38r15, Nachtigal 1942: 8688; Велковска, Паренти 2005: 154-166
⁘ мⷧо литва в҃ томоужде ·/·23

Пандекти на Антиох, Част от слово 19. За
любодеянието, Popovski 1989: 34
Добро естъ на отъгънание противьника и чистотѫ
тѣла· прѣжде съпаниꙗ на ложи· молити сѧ

23 Молитвата е третата по ред от цикъл със заглавие на първия текст Мол(итва) лѣжѭще на ложи.
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молитвоѫ сеѭ ·
Дажди намъ вл҃ко на сонъ грѧдѫще·

Даждь намъ вл҃ко въ съпании покои тѣлоу·

покои тѣлеси·

и съхрани нъі отъ мрачьнъіѧ тъмъі и грѣховьнъіѧ·

ї съхрани нъі отъ мрачьнъіꙙ тъмъі грѣховънъіꙙ ·

иꙁбави нъі отъ вьсеѧ скврьнъі плъти и дх҃а·

ї иꙁбави нъі отъ в҄сеꙙ скврьнъі плъти ї дх҃а ·

даждь намъ ст҃ъінѫ творити въ страсѣ твоемь·

ї дажди намъ ст҃ъінѭ твоѭ· слъішати въ страсѣ и иꙁбави нъі отъ вьсего тъмъна и ноштъна
твоемь ·
сластолюбиꙗ24 ·
ї иꙁбави нъі отъ всего темъна и нощьнаго оустави стрьмениꙗ страстьи ·
страстотрьпиꙗ ·
оугаси тѣлесьное раждьжение ·
оустави оустръмⷧениꙗ страсти ·
плътьнаꙗ въстаниꙗ25 оупраꙁни ·
оугаси тѣлесьное раждежение· ї жиꙁни ·
Тѣлесънъіѧ страсти и мѫдрование плътьное
Плътьскъіꙙ похоти отъжени·
оусъпи·
даждь намъ ложе покоино ·
ї дажди намъ не бьдѧшеѭ мъіслиѭ ·

бьдѧштеѫ мъіслиѫ и трѣꙁвомъ оумомъ ·

ї трѣꙁвѧщемь сѧ помъішлениемь·
Да не прѣꙙти бѫдемъ тѧжъкомъ съномъ ·

да прѣѧти бѫдемъ тѧжъкомъ сьномъ ·

нъ въꙁдвигни нъі на нощьнъіꙙ оутрьнѧꙙ мⷧт҃въі ·
нъ въꙁдвигни нъі на ноштьнаꙗ и оутрънѣѣ
слоужениꙗ твоꙗ·
Всенощьное намъ славословествие твое дароуи ·

и вьсеноштьное намъ славословесье твое дароуи·

Хвалити вельлѣпое имѧ твое ·

пѣти вельлѣпьное имѧ твое ·

оц҃а и сн҃а и ст҃ааго· / ·

оц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а вь вѣкъі аминъ ·

Молитва на св. Пионий (12-ти март)
Супр. сб., 142.19 – 144.26. Заимов, Капалдо 1982.
молитва ст҃аа҅го пиѡ̂ниꙗ҆· и҅же сꙙ о҅брѣте въ и҅но писаниѥ ⁘
И вь҆ сихъ кн҄игахъ чте сꙙ роумъскъі· пиѡ̂нии҅ самъ сꙙ и҅сповѣда крь҆стиꙗ҅на ·
24 В полето: сластострастиꙗ
25 В полето: мъісли
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сѫшта· живъ да сꙙ съжежетъ и҅ оу̂годъно бъістъ· блаженъіи҅ же шедъ на мѣстⷪ
и҅ждеже бѣа҅ше о҅гн҄ь раждъженъ· видѣвъ пламень полꙙшть· моли сꙙ ведѫштии҅мъ ѥ҅го вои҅номъ· о҅слабити ѥ҅моу
часъ малъ· да молитвѫ сътворитъ· и҅
прѣклонивъ колѣнѣ· и҅ вь҆здѣвъ рѫцѣ ·
инѣмъ подъдръжꙙштемъ ѥ҅го· самъ бо
о҅тъ многа висѣниꙗ не можааше о҅ себѣ
рѫкоу вьздѣти· начꙙ же молити сꙙ господоу и҅ глаголати· слава тебѣ їс҃у х҃е
сн҃оу бж҃ии҆ и҅ночꙙдъіи҆· сь҆ н҄имъ съі присно слово божиѥ· живаꙗ҅ сила и҅ живъі
творꙙ вьсꙙ . съкровиште о҅тчоу вѣдѣнію̂· благоѥ҅ корениѥ новоуоумоу садоу ·
ѥже къ богоу плодоприношению̂ нашемоу без лъжꙙ надежда· познавъшиимъ
тобоѭ̂· о҅тъца и҅ ст҃ааго дх҃а· вѣнець҆ славѣ о҅тц҃оу· и҅ различьнъіи҅хъ свѣтъ
и҅сповѣданию̂ нашемоу· съплитаѥ҅мъ
на благѫ вон҄ѫ о҅тьцоу· таи҅на съкръвенаꙗ о҅тъ вѣкъ· и҅ нъін҄ѣ о҅бличимаꙗ насъ ради· и҅сповѣдаѭ̂штии҅мъ владъічь҆ство
твоѥ· Строи҅тел҄ь вь҆сеи твари· дръжꙙи҆
кръмѫ небесънѫѭ̂ ѥ҅же ѥ҅стъ ст҃ъіи дх҃ъ ·
и҅ и҅збавꙙ въсѫ дш҃ѫ клатꙙштѫ сꙙ въ горести диа҅воловѣ· и҅же дѣлател҄ь добръіи
разлѫчаѧ доухомъ ст҃ъіи҅мъ плѣвъі п꙽шеницꙙ· хлѣбъ небесъскъіи҆· оу̂твръждаѧ
срь҆дьца· вѣдѫштии҅мъ добраꙗ твоꙗ дѣа҅ниꙗ· вино благоѥ новааго винограда· веселꙙи и҅ свѣтъло творꙙи лица· о҅жидаѭ̂104

штии҅мъ прихода твоѥ҅го· и҅сточникъ животворꙙштоуоу̂моу дх҃оу· неразлѫчимаꙗ десница о҅ть҆ча· живъіи҆ о҅бразъ о҅тчꙋ
подобию̂· тихоѥ о҅тишиѥ плаваѭ̂штиїмъ· надежда безнадеждънъіи҅мъ· свꙙтость҆ бⷪжии҆ благодѣти· праведънъіи҆
сѫдии· мъздодавьць и҅сповѣдаѭ̂штии҅мъ сꙙ прѣдъ чловѣкъі· пѫть҆ водꙙи къ о҅т꙽цоу· двь҆ри о҅тчоу въходоу· пастоухъ благъіи положивъіи доушѫ за о҅вь҆цѧ· и҅ мене
грѣшна҆го и҅збавивъ о҅тъ влька· вьсьжде
съі и҅ждеже тꙙ кто помолитъ и҅стинноѥ цѣсарьство· покою̂ брѣменънъіи҆мъ· врачоу
болꙙштии҅мъ доушами· и҅же божиѭ̂ властиѭ̂ о҅ставьꙗ҅ѧ грѣхъі· вѣнецъ мѫченикомъ· и҅стинънъіи҆ бг҃ъ· и҅же надъ вь҆сѣми бг҃ъ· съ съіномъ и҅ ст҃ъіи҅мъ и҅ животворꙙштии҅мъ· и҅ неразлѫчимъіи҆ о҅тъ бж҃иѧ
славъі· и҅ свꙙтааго дх҃а твоѥ҅го вь҆ тꙙ живъіи҆· и҅ вьса ꙗ҅же на небесехъ и҅ на земи и҅ въ
мори· испл҄ьн҄ѣѧ приходомъ· и҅ строѧ
и҅ подаѧ пиштѫ вь҆сеи пль҆ти· тебѣ подобаа҅тъ хвала· слава великолѣпотиѥ· свꙙтость· о҅тцоу и҅ ст҃оуоумоу дх҃оу вь҆ вѣкъі а҅минъ· И се рекъ· слъішꙙштемъ вь҆сѣмъ ·
сътворивъ хв҃о знамениѥ· вь҆лѣзе въ о҅гн҄ь
и҅ зинѫвъ прѣда доушѫ· и҅ съконьча сꙙ
ст҃ъіи мѫченикъ бж҃ии въ змурь҆нии· а҆зъ же власъ въ е҆фесѣ съі· въ то врѣмѧ оу̂празнивъ сꙙ о҅тъ дѣла цр҃а· прѣписахъ
протлъковавъ о҅тъ роумъска ѧ҅зъіка на гръческъ ⁘
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Азбучна молитва
Азбучната молитва е произведение на Константин Преславски, написана през 893/894 г. В най-стария
препис тя предхожда Учителното евангелие и представя първата част от предговора му.

Издания: Соболевский 1900: 314–324; Георгиев 1938; Nachtigal 1943 (реконструкция);
Иванова-Константинова 1971: 345–348; Куев 1974; Veder 1999: 61-79 (реконструкция); Тихова
2012: 3-5.
Преводи: Ангелов, Генов 1922: 82–83 (поетичен превод на Кирил Христов); Попдимитров 1933;
Генов 1947: 41–42; Динеков, Куев, Петканова 1967: 41–43 (на К. Куев със запазване на
акростиха на Ем. Попдимитров); Динеков 1977: Иванова, Николова 1995: 15–16, 21–22 (на
Кл. Иванова).

Прологъ о христѣ оумѣренъ· съкаꙁаниꙗ свѧтаего еванг҄елиꙗ· сътворенъ
константиномь· имьже и прѣложение бъістъ· тогожде съкаꙁаниꙗ
еванг҄ельскаѥго ⁘
Аꙁъ словомь симь молѭ сѧ б҃оу ⁘
Бж҃е вьсеѧ твари и ꙁиждителю ⁘
Видимъіимъ и невидимъіимъ ⁘
Га҃ дх҃а посъли живѫщаего ⁘
Да въдъхнетъ въ срьдьце ми слово ⁘
Еже бѫдетъ на оуспѣхъ вьсѣмъ ⁘
Живѫщиимъ въ ꙁаповѣдьхъ ти⁘·
Ꙃѣло бо естъ свѣтильникъ жиꙁни ⁘
Ꙁаконъ твои· и свѣтъ стьꙃамъ ⁘
Їже ищетъ еванг҄ельска слова ⁘
И проситъ даръі твоѧ приѧти ⁘
Летитъ бо нъінѣ· и словѣньско племѧ ⁘
Къ крьщению обратишѧ сѧ вьси ·
Людие твои· нарещи сѧ хотѧще ⁘
Милости твоеѧ· боже просѧтъ ꙃѣло ⁘
Нъ мънѣ нъінѣ· пространо слово даждь ⁘
Оч҃е сн҃е· и прѣст҃ъіи дш҃е ⁘
Просѧщоуемоу· помощи отъ тебе ⁘
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Рѫцѣ бо свои въіспрь въꙁдѣѭ присьно ⁘
Силѫ приѧти· и мѫдрость оу тебе ⁘
Тъі бо даеши· достоиномъ силѫ ⁘
Упостасъ же· вьсѣкѫѭ цѣлиши ·
Фараошѧ мѧ· ꙁълобъі иꙁбави ⁘
Херовьскѫ ми· мъісль и оумъ даждь ⁘
Ѡ чьстнаꙗ· прѣст҃аꙗ троице ⁘
Печаль моѭ на радость прѣложи ⁘
Цѣломѫдрьно· да начьнѫ пьсати ⁘
Чюдеса твоꙗ· прѣдивьнаꙗ ꙃѣло ⁘
Шестькрилатъ· силѫ въсприимъ ⁘
Шьствоуѭ нъінѣ· по слѣдоу оучителю ⁘
Імени ею· и дѣлоу послѣдоуѧ ⁘
Ѣвѣ сътворѭ· еванг҄ельско слово ⁘
Хвалѫ въздаѧ· тр҃ци въ бж҃ьствѣ ⁘
Ѭже поетъ вьсѣкъіи въздрасть ⁘
Юнъ и старъ· своимь раꙁоумомь ⁘
Ѧꙁъікъ новъ· хвалѫ въꙁдаѧ присно ⁘
Оц҃ю сн҃оу и прѣст҃моу дх҃оу ⁘
Емоуже чьсть и дрьжава и слава ⁘
Отъ вьсеѧ твари и дъіханиꙗ ·
Въ вьсѧ вѣкъі· аминъ ⁘ ⁓

Из молитва за завързания звяр
Псалтир на Димитър
Въ имѧ от҃ца и сн҃а и ст҃го дх҃а въꙁлѣꙁѫ на горѫ великѫ и въꙁовѫ гласомъ великомъ· аꙁъ вѧжѫ ꙁвѣръ и
оуслъішитъ мѧ ст҃ъіи дм҃итръ отъ солоуна и речетъ ми къто съ естъ вѧжѧи ꙁвѣръ· чловѣкъ естъ вѧжѧи
ꙁвѣръ медвѣдъ и медвѣдицѫ· влъкъ и влъчицѫ·

Молитва за вълка, за да не влиза в кошара
Псалтир на Димитър
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Молитва о влъцѣ да не вълазитъ въ кошарѫ
Ги҃ и҃с х҃е· бж҃е нашъ· и ст҃ъіи тарасии· боже иже си ꙁнаменалъ пастъ лъвова· о данилѣ пр͠рцѣ и о текълѣ·
тъі ꙁнамена и оуста влъчиꙗ· и дивихъ песъ· да не вълаꙁѧтъ въ кошарѫ· ни ислаꙁѧтъ бръва· раба
твоего сего· имѧ рекъ· и нъінѣ и присно въ вѣкъі·

Химнографски произведения
Канон за полагане ризата и пояса на св. Богородица от Климент
Охридски
Издания: Георги Попов у Станчев, Попов 1988: 182–188; Петко Петков у Петков, АнгушеваТиханова 2008.
Превод: Ангушева-Тиханова у Петков, Ангушева-Тиханова 2008.
Канонът е посветен на празника, отбелязван на 31 август. Георги Попов забелязва в
акростиха на осма и девета името Климент (Климент) и въз основа на това откритие, както и
въз основа на стиловите особености атрибутира канона като принадлежащ на св. Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 129–134). Представеният тук текст следва с малки
отклонения нормализирания вариант у Петков и Ангушева-Тиханова, заедно с библейските
посочки, като още веднъж е сверен с публикацията на Г. Попов.

Пѣснь прьваꙗ· гласъ д҃·
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Разврьзи оустьнѣ ми свѣтодавьца помолѧщи прѣчистаꙗ влд҃чице· озари ми дш҃ѫ и тѣло· ѧзъікъ
оуꙗсни· твое прѣчистаꙗ· прѣставление въспѣваѭщаего:—
Нб҃се вътораего влд҃ка тѧ сътворилъ· въ твое прѣчистаꙗ чрѣво въсели сѧ· и на нб҃са къ себѣ прѣстави тѧ·
мирови тобоѭ избавление подаѧ:—
Гетсимани весели сѧ· нб҃си себе подобѧщи· живоносьное прѣчистое нб҃о приемлѧщи· иже отъврьзе двьри
породьнъіѧ· и на нб҃са възъіде къ безначѧльноуемоу съіноу:—
Богородичьнъ·
Двьри нб҃сьнъіѧ рождьствомь си отъврьзъши· двьри породьнъіѧ пакъі мѧ приими· съблазни вьсѧ и
грѣхъі потрѣбльши· ризѣ и поꙗсоу чьстьно поклонити сѧ:—
Пѣснь третиꙗ·
Веселѧтъ сѧ нб҃са и вьсѣ тварь съ землеѭ (по Пс. 95:11)· оужасьно чюдимъ сѧ· въ гробѣ нъінѣ
приникъше· и не обрѣтъше тѣлесе· нъ ризѣ и поꙗсоу достоино поклонимъ сѧ:—
Нб҃сьнаꙗ воиньства тьмьна възраста подвигнѣте· на поклонение дьньсь ризѣ и поꙗсоу чьстьно· еѭже
окрилѧщи мѧ противьнаего ми съвѧжи:—
Тебе славѧтъ хероувими· начѧла и власти вьсѧ· ꙗко въ тебѣ влд҃ка бесѣменьно плъть приемъ· и тобоѭ
обнавлѣетъ рода земьна· прѣчистаꙗ влд҃чице:—
Богородичьнъ·
Съ гаврииломь ти гж҃де въпиемъ дьньсь· радоуи сѧ граде дш҃евьнъіи· въ немьже пожитъ х҃ъ· и не
оставитъ тебе на земли· нъ на нб҃сьное житие прѣчистаꙗ оустрои тѧ:—
Пѣснь четврьтаꙗ·
Чюдо бѣ зьрѣти нб҃се дш҃евьна· прѣставление из гроба· къ непристѫпьноуемоу и живоносьноуемоу тѣлоу·
мт҃и прѣвѣчьнаего въ бесконьчьнѫ жизнь прѣстѫпаѭщи:—
Изрьци оубо нъінѣ личе ст҃ъіихъ· събираемъ на облацѣхъ· чюдеси оудивль· отъ коньць въселенъіѧ· на
прѣставление текѫще мт҃ере гн҃ѧ· въ свѣтъ прѣстѫпаѭщѧ:—
Веселитъ сѧ дьньсь нб҃о и землѣ· освѣщаема свѣтьло· прѣставление приемлѭщи мт҃ри гн҃ѧ· ꙗже остави
ст҃ъінѭ· ризѫ и поꙗсъ земьнъіимъ:—
Богородичьнъ·
Тѧ приснодѣвѫѭ· истиньнѫ бц҃ѫ славимъ вьси· ꙗже образова сѧ бг҃овидьцю мосѣю· неопально
прѣчистаꙗ кѫпина огню примѣшьши сѧ (срв. Изх. 3: 1–3):—
Пѣснь пѧтаꙗ·
Приими прѣчистаꙗ госпожде· молебьнѫѭ похвалѫ· и подаждь рабомъ си очищениꙗ грѣхъі· тѧ бо
имѫщи на помощь земьнии· ризѣ ти и поꙗсоу покланѣемъ сѧ:—
Невъздѣланаꙗ нива· класа рождьши животьнаего· и къ животоу прѣстави сѧ· ризѫ и поꙗсъ оставльши
на ст҃ъінѭ земьнъіимъ· еѭже окрили нъі отъ вражиꙗ нападаниꙗ:—
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Облачаѧи нб҃са облакъі· плътиѭ себе въ тебѣ облѣче· отъ оц҃а прѣвѣчьна рождьство нетлѣньно имъіи· и
нетлѣньна тѧ облака сътворь испрьва· възнесе въ нб҃сьнѫѭ обитѣль:—
Пѣснь шестаꙗ·
Исаиа жьзла тѧ видѣвъ· прозѧбъша ис корене иесѣова прѣчистаꙗ (по Ис. 11:1)· из негоже цвѣтъ бес
тьлѧ процвьте и мира вьсего обнови:—
Образьно тебе пр҃рци прочрьташѧ различьно именоуѭще прѣчистаꙗ гж҃де· въ двьри нб҃сьнаꙗ еѭже
проиде слово· въплъщь сѧ възнесе:—
Въздвигни мѧ страстьми зълѣ одрьжима· помл҃ещи бесѣменьнаего сн҃а и б҃а· вьсѧ чл҃вкъі прѣчистаꙗ·
тобоѭ обнавлѣѭща:—
Приими нашѧ мольбъі оумаленъіѧ· и отъпоусти нашѧ бещисльнъіѧ съблазнъі гж҃де· побѣдѫ на врагъі
подаваѭщи рабомъ си· тѧ хвалѧщиимъ:—
Пѣснь седмаꙗ·
Раздрѣши мѧ чистаꙗ съвѧзаньна страстьми· раздрѣшителѣ порождьши плътиѭ· иже прѣчистое тѣло
прѣстави въ вѣчьнѫѭ жизнь:—
Трапезо дх҃овьнаꙗ· живоносьна хлѣба поношьши въ чрѣвѣ· и рождьши г҃а прѣчистаꙗ плътиѭ· иже
прѣст҃ѫѭ ти плъть прѣстави· въ нб҃сьнаꙗ села:—
Страшьно дивѧтъ сѧ нб҃сьнъіѧ силъі· из гроба плътиѭ възносѧще тѧ въіиспрь· поѭще прѣчистаꙗ
влд҃чице· еѧже ризѣ и поꙗсоу кланѣемъ сѧ:—
Въ славѣ прѣдъстоѧщи неиздреченьнѣ· причѧстьникъі сътвори поѭщѧѧ ти вѣрьно· ст҃ое прѣставление·
грѣховьнъіи мракъ ражденѫщи:—
Пѣснь осмаꙗ·
Къто изрещи можетъ таинъі твоѧ и похвалити· иже въ тѧ въсели сѧ дв҃о прѣчистаꙗ· егоже хвалѧтъ
хероувими и силъі бесплътьнъіѧ· тобоѭ же свободѫ приѧхомъ отъ грѣховьнаего ига· тѣмьже въпиемъ
ти бл҃гословенаꙗ· сп҃си дш҃ѧ нашѧ:—
Лици бесплътьнии трепетьно въ прѣставление твое прѣчистаꙗ· съ анг҃лъі страшьно дивѧще сѧ· словесе
бж҃иꙗ бо рождьшѫѭ плътиѭ бе-с-ѣмене· и дш҃ѫ твоѭ приемлѭщю· бес тьлѧ тѣло твое съблюдъшю·
тѣмьже радъ въпиѭ· бл҃гословите:—
Иꙗковъ тѧ древле лѣствицѫ провидѣ ст҃ѫѭ (срв. Бит. 28:12)· еѭже слово оч҃е· плъть ис тебе приѧтъ· и
раискъіѧ двьри отъврьзъ· из гроба же пакъі на нб҃о къ себѣ възводитъ· тѣмьже въпиемъ· бл҃гословленаꙗ
моли сѧ съпасти сѧ намъ:—
Марие мт҃и безначѧльнаего б҃а· рода земьна поминаи· мольбами си отъ грѣхъ очистѧщи причѧстьникъі
жизни вѣчьнѣи съвори· да бес прѣстани въспоемъ радостьномь гласомь· бл҃гословите:—
Пѣснь девѧтаꙗ·
Естьствомь прѣвѣчьнъіи б҃ъ· из оц҃а безначѧльно рождьство имъіи из дв҃ъі· пакъі плъть приѧлъ еси·
хотѧ въ прьвѫѭ жизнь възвратити нъі (по Пс. 87:15)· тѣмь радостьномь гласомь· хвалимъ тѧ
прѣрадованаꙗ:—
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Не отъврьзи насъ отъ твоего лица прѣчистаꙗ бц҃е· нъ окрили мѧ ризоѭ чьстьноѭ· ѭже остави
земьнъіимъ на ст҃ьбѫ· тѣмь радосрьно госпожде въпиемъ· радоуи сѧ обрадованаꙗ· г҃ь съ тобоѭ (Лук.
1:28):—
Тьмѫ грѣховьнѫѭ отъжени мт҃и бж҃иа избавлѧщи мѧ отъ грѣхъ и мрачениꙗ· тѧ бо единѫ помощьницѫ
имамъ хрьстиꙗне· дв҃о прѣрадованаꙗ· избави нъі отъ напастии нашихъ:—

Канон за св. апостол Андрей от Наум Охридски
Издания: Кожухаров 1984, 2004: 33–44; Попов 2003а; Славова, Добрев 2000: 121 –125.
Превод: Кожухаров 1985; същият превод и у Иванова, Николова 1995: 33 – 37, 46 – 47.
Изданието тук следва публикуваните преписи. Библейските посочки са по Славова, Добрев
2000: 121 – 125. Акростих – Првоаго хрстова сла хвали нишчии наоум.

Пѣснь прьваꙗ· гласъ д҃·
Прьвѣи еси вьсѣхъ· прьвозьдана тѧ сътварѣетъ свѣтила· о земли свѣтити велѧ· омраченъіѧ льстиѭ
диаволеѭ· и къ свѣтоу его вьсѧ наставити:—
Работъі хотѧ избавити· вьсѧ съдѣтель приде на землѭ· възъіваѧ тѧ св҃те отъ льсти земльнъіѧ веселѧ
тебѣ· земльнъіѧ къ свѣтоу наставити:—
Видѧ владъіко льстиѭ омраченъіѧ· ѧзъіки зовеши къ себѣ· свѣтоу св҃те апостола андрѣѭ· велѧ емоу
вельгласьно· тебе вьсѣмъ повѣдати:—
Богородичьнъ·
О тебѣ реченаꙗ дѣво мати· вьсѣ исплънишѧ сѧ· ис чрѣва бо твоего свѣтъ ишьлъ естъ· свѣта апостола
ави вьсѧ свѣтѧща:—
Пѣснь третиꙗ·
Апостола тѧ св҃те хс҃ъ нарече· посълати въ ѧзъікъі и вьсѧ къ немоу привести вѣроѭ въпиѭщѧ· нѣстъ
св҃та (1 Царств. 2:2):—
Горѧ тъі· свѧте дх҃омь св҃тъіимь· палиши олѧдѣвъшѧѧ землѧ· льстиѭ грѣховьнѫѭ вѣроѭ въпиѭща·
нѣстъ св҃та:—
Освѣтова тъі вьселенѫѭ св҃те· дх҃омь осв҃тованъіи андрѣю ап҃ле· зовъі ѧзъікъі въпити· нѣстъ свѧта·
богородичьнъ:—
Хероувимоу оуподоби сѧ въпиꙗше св҃те ап҃ле· сице рождемоуемоу отъ дв҃ъі х҃оу ѧзъікъі призъіваѧ
въпиѭщѧ· нѣстъ св҃та:—
Пѣснь четврьтаꙗ·
Рѣка наплънена водъі животьнъіѧ (по Пс. 64:10)· въселенѫѭ напои свѧте ап҃ле андрѣю разоумомь·
невѣрьнъіѧ ѧзъікъі твоимь оучениемь:—
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Слъішашѧ гласъ твои вьсѧ странъі· св҃те ап҃ле· и подвиꙃаахѫ сѧ къ хс҃оу текѫще· и въпиꙗахѫ· г҃и твоеѧ
славъі исплъни сѧ вьсѣ землѣ (Пс. 71:19):—
Твое славьное ап҃ле по земли течение пр҃ркъі прѣблажене пририщѫще въ вьсѧ землѧ ст҃ъіимь
пришьствиемь· твоего хвалениꙗ г҃и исплъни сѧ вьсѣ землѣ:—
Богородичьнъ·
О тебѣ прѣчс҃таꙗ дв҃о и прѣславьнаꙗ· пр҃ркъ възъпи· речена бъішѧ· се бо сн҃ъ твои· ꙗко стрѣлоѭ ап҃ломь
прострѣли зъловѣрие (по Плач. 3:13):—
Пѣснь пѧтаꙗ·
Въ вьсѧ землѧ изиде гласъ твои апостоле· ꙗко громъ оубоуждаѧ съпѧщѧѧ невѣриемь· пририщѧ из
въстокъ ꙗко млънии просвѣтоваѧ вьсѧ коньцѧ:—
Андрѣю свѧте съле· прьвозъвание хм҃ь· приводьниче ап҃ломь· вьсѣмъ бо тъі въпиѧ рече· се въ истинѫ
оумъ бж҃ии· и б҃ъ вьсѣхъ сп҃итель нашь х҃ъ цр҃ь мирьнъіи:—
Слъішашѧ вьси коньци земльни твое свѧтое проповѣдание ап҃ле· и оубоꙗшѧ сѧ страхъі гръмѧщаего ти
гласа· въ вѣрѫ хв҃ѫ вьсѣхъ срьдьца растѧща:—
Богородичьнъ·
Любъвиѭ прѣст҃аꙗ бц҃е дв҃о· рожденаего ис тебе сн҃а· раждегъ сѧ ап҃лъ попали безбожие вьсе· бг҃овѣриемь
земль насѣꙗ:—
Пѣснь шестаꙗ·
Ада вьсѧ дошьдъшѧѧ ѧзъікъі· ап҃ле св҃тѧ въскрѣси· вельгласьно проповѣданиемь· възъпивъ· покаите сѧ
приближи бо сѧ врѣмѧ вьсѣхъ сп҃сению:—
Ходѧ ис҃ъ по морю житиискоуемоу· оулавлѣетъ тѧ· св҃те ап҃ле· оуловити хотѧ вьсѧ ѧзъікъі тобоѭ· ст҃е
ап҃ле мѫдре· ꙗко ръібъі словомь оустъ твоихъ:—
Въ пѫчинѣ безбж҃иꙗ погрѧзъшѧ вьсѧ странъі ап҃ле· ѧзъікъі мѫдре ꙗко ръібъі оуловль привлѣче къ х҃оу·
ѧже видѣвъ възвесели сѧ хс҃ъ· главѫ твоѭ вѣньча св҃те и славьнъіи андрѣю ап҃ле:—
Богородичьнъ·
Адамлѭ и евъжинѫ клѧтвѫ· въ чрѣвѣ своемь дц҃е погрѫзи· прадѣдоу рождьши сн҃а безмѫжьнаꙗ· х҃а
б҃а· егоже моли бес прѣстани о насъ· величаѭшиихъ тѧ вьсегда мт҃рь бж҃иѭ:—
Пѣснь седмаꙗ·
Любъвиѭ хв҃оѭ свт҃е съвѧꙃанъ бъівъ· прѣтече вьсѧ коньцѧ землѧ· дошьдъ же до патрьскаего града·
тъі ап҃ле· вельгласьно въпиꙗше· сп҃са прославѣѧ· бл҃свленъ б҃ъ оц҃ь нашихъ (Дан. 3:26, 52):—
Идеже св҃тъіима тъі прѣриста ногама· св҃те ап҃ле облича егеатово безбж҃ие цр҃ѣ зъловѣрьнаего· по чьто рече
безоумьне зовеши съ мъноѭ· блс҃вленъ б҃ъ оц҃ь нашихъ:—
Немѫдръіи цр҃ь повелѣ тѧ съвѧзати св҃те ап҃ле· андрѣю· рѣшѧщаего ис тьми вьсѧ и въ тьмьницѫ
въврьже тѧ самъ съі тьмьнъ· тъі же въпиѣше· блс҃вленъ б҃ъ оц҃ь нашихъ:—
Богородичьнъ·
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Идъі тъі на сѫдище съвѧꙃанъ ап҃ле· оуподоби сѧ хс҃оу· рожденоуемоу отъ дв҃ъіѧ бц҃ѧ· непрѣстаньно
възъпи· не поклонѭ сѧ твари рече· нъ хс҃оу цр҃ю въпиѭ· блс҃вленъ б҃ъ оц҃ь нашихъ:—
Пѣснь осмаꙗ·
Шѧтание мѫчителѣ врага· тъі стоѧ на сѫдище обличи· б҃а же св҃те проповѣдашѧ въпиѧ· г҃ѣ поите и
прѣвъзноите его въ вѣкъі вьсѧ (Дан. 3:57):—
Чьто въ соуе мѫчителю гоубиши сѧ рече· не вѣроуѧ творьцю б҃оу вьсѣхъ емоуже азъ въпиѭ · г҃ѣ поите и
прѣвъзноите его въ вѣкъі вьсѧ (Дан. 3:57):—
Имѣѧ велие тъі о х҃ѣ дрьзновение· св҃те ап҃ле мѫдре· егеатово зъловѣрие побѣди· пѣти непрѣстаньно велѧ·
г҃а единого мъногомилосрьда и прѣвъзносите его:—
Богородичьнъ·
Избавлени бъіхомъ тобоѭ дв҃о· обнищаниꙗ прадѣдьнѣего· сн҃ъ бо твои ꙗко стрѣлами оустрѣли
зъловѣрие апломь (по Плач. 3:13)· бл҃годѣтиѭ х҃а б҃а единого милосрьда съдѣтелѣ вьсѣчьскъіимъ:—
Пѣснь девѧтаꙗ·
На крьстѣ велѧ привѧꙃати тѧ св҃те· зъловѣрьнъіи егеатъ зълѣ прѫжаѧ сѧ· задавленъ бѣсомь бъівъ и
зълѣ издъіше· тъі на немь висѧ вѣрьнъіѧ пригласи направлѣѧ къ х҃оу пѫти мирьнъіѧ:—
Азъ ти въіпиꙗаше вьсѣмь св҃те· не оустрашѫ сѧ крьста нъ поклонѭ сѧ емоу. съпаси чьстьнъіи крьсте и
даждь мѧ крѣпость оучителевѫ· да тобоѭ врага побѣждѫ· и вьси вѣрьнии тобоѭ обрѣтомъ сп҃сение:—
Оуподоби сѧ оучителевѣ съмрьти св҃те· тѫ бо оуже въселѣеши сѧ въ нб҃сьнаꙗ села· сътварѣѧ сѧ анг҃ломь·
съ ними же молѧ сѧ не прѣстаи оу б҃а вьсѣхъ за доушѧ нашѧ:—
Богородичьнъ·
Мт҃и прѣчистаꙗ прѣсв҃таꙗ дв҃о· ꙗко сѫщи избавление вьсѣмъ· не прѣстаи за нъі молѧщи б҃а егоже роди·
съпасти вьсѧ из напасти· да тѧ прилежьно въ памѧть ап҃ла възвеличимъ:—

Канон за архистратига Михаил от Константин Преславаски
Издания: Кожухаров 1983, 2004: 45–59.
Вероятно в оригинала акростихът е бил пѣти достоитъ архистратига константин. В издаденият
препис стои пꙗти, което се дължи на замяната на глаголическия правопис с ѣ (ⱑ) с ꙗ. В
акростиха се чете доствит, което е късно нарушение. Сега тропарът започва с въіше, но
оригинално тук е стояла дума с начално о (отъ?). Друга промяна е претърпяла думата
архистратига, която в съхранения препис е архостратига. По всяка вероятност тук в началото на
тропара отъ следва да се замени с из. Независимо от тези съображения началата на тропарите
се дават така, както са издадени от Стефан Кожухаров.
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Пѣснь прьваꙗ·
Припадаѭща мѧ б҃е приими щедротами си· мл҃ѧщю сѧ оущедри сп҃се обнищанѫѭ ми дш҃ѫ· и оустьнѣ
мои оскврьненѣи очисти· и слово ми даждь обильно· да въспоѭ славѫ архистратиговѫ:—
Ꙗко щедръ и мл҃стивъ съіи б҃е· съмрьти грѣшьникоу не хотѧи· нъ паче сп҃сению его· обративъ сп҃си мѧ·
прѣзьрѣвъ мъножьство грѣхъ моихъ· да въспоѭ чюдеса твоего ар҃хгела:—
Тъіи ꙗкоже пр҃ркъ прорече древле· славьнъіи михаиле· ста борѧ сѧ противѫ ѧзъікоу безбожьноу· и люди
си свободивъ· свободи насъ поѭщихъ· отъ страсти тѣлесьнъіѧ· дѣтели твоѧ прѣславьнъіѧ:—
Богородичьнъ·
Ис корене цр҃ска прозѧбъши бракоу неискоусьнаꙗ· цр҃ствоуѭщии грѣхъ въ оудѣхъ моихъ· долоу съврьзи
прѣчс҃тнаꙗ· да арх҃гловомь гласомь въпиѭ тебѣ· радоуи сѧ славо ан҃глськаꙗ:—
Пѣснь третиꙗ·
Дивьнъ естъ сп҃се прѣстолъ славъі твоеѧ· свѣтьла же воиньства бесплътьна· прѣдъстоѧща и поѭща·
прѣсѫщьствьно бж҃ьство· троице свѧтаꙗ б҃е вьсѣхъ г҃и:—
Отъ прѣсѫществьнъіѧ троицѧ· озарѣемъ архистратиже· и силѫ приемъ озари пѣвьцѫ сии· и отъ напасти
избави· въ дьнь твоѧ ст҃ъіѧ памѧти праздноуѭщѧж
Славъі бж҃иѧ мѫдре арх҃гле насъіщаѧ сѧ· не прѣстаи мл҃ити сѧ прѣдстоѧ прѣстолоу· за стоѧщиихъ нъінѣ
въ твоемь домоу· избавити сѧ отъ бѣдъ· творѧщиихъ дьньсь твоѭ памѧть:—
Тѧ златѫѭ рѭчькѫ· моиси дв҃о прописалъ· носѧщѫѭ маннѫ· кръмителѣ мироу· того нъінѣ моли· отъ
напасти избавити· ꙗко сѫщи мт҃и бж҃иꙗ· бракоу неискоусьнаꙗ:—
Пѣснь четврьтаꙗ·
Въіше вьсѣкого оума страшьна сѫтъ воиньства твоꙗ б҃е· прѣстоли героувимъ· и серафимъ· господьства·
силъі же и власти· и зачѧла· архангели стъіѧ· ихъже памѧть творимъ дьньсь· тѣмъ нъі помилоуи:—
Исходѧщѫ славъі твоеѧ свѣтьлости· въторъіи б҃е ꙗвилъ еси· арх҃глъі твоѧ свѣтѧщѧ и наставлѣѭщѧ· на
правѫ жизнь правѫще· тѣмъ тебе славимъ· имиже просвѣщени сѫще· памѧть ихъ дьньсь творѧще:—
Тьмѫ вьси отъложьше похотьнѫѭ· възгласимъ свѣтьло въпиѭще· арх҃гле славъі бж҃иѧ· сп҃си поѭщиихъ
памѧть твоѭ дьньсь· отъ бѣдъ и напасти· и находа поганьнъіихъ избави· ꙗко имъі дрьзновление:—
Богородичьнъ·
Адамовѫ клѧтвѫ раздрѣшила еси непорочьнаꙗ· приживъши творьца адамова· и адамьскъіѧ обновѧща·
млс҃рдиемь бг҃атьнъіимь мл҃срде· тѣмь тѧ славимъ· слава силѣ твоеи:—
Пѣснь пѧтаꙗ·
Рѣкѫ огньнѫѭ текѫщѫ· и мъножьство прѣстолоу твоемоу прѣдстоѧщоу· арх҃глъ твоихъ б҃е· даниилъ
егда видѣ съмѧте сѧ дх҃ъ его· тѣхъ мл҃твами х҃е сп҃се· отъ сѫда избави насъ:—
Хотѧщоу диаволоу тѣло бг҃овидьца моисеа отънести· и противль сѧ емоу михаиле арх҃гле славьне·
такожде нъінѣ избави насъ отъ напасти его· и тѣлесьнѫѭ брань въскорѣ оутоли:—
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Отъ бѣдъ и напасти арх҃гле славьне· бж҃иѧ славъі волителю· избави насъ творѧщиихъ славьнѫѭ твоѭ
памѧть· и страстии тѣлесьнъіихъ дьньсь· ако имѣѭ къ б҃оу прѣвеликое дрьзновление:—
Богородичьнъ·
Славьно приснодв҃о· славѧтъ прѣхвально лици англ҃сции и арх҃агльска чиноначѧлиꙗ· тебе и сн҃а твоего·
прославльшаго дьньсь памѧть ст҃ѫѭ михаила архистратига твоего:—
Пѣснь шестаꙗ·
Твоего вельгласьно прр҃къ исаиа егда видѣ прѣстола· и пр҃ркъ даниилъ· съ страхомъ оужасоста сѧ· ликъі
бесплътьнъіѧ обстоѧщѧ· славоѭ непрѣстаньноѭ просвѣщаеми твоего бж҃ства:—
Раздѣлени сѫщьствомь бж҃ства· на странахъ оустроени бъісте хранителе· нъінѣ молимъ сѧ вамъ· стадо
сие малое арх҃гли съхраните· славѧщихъ ваю дьньсь ст҃аꙗ· михаиле и гавриле архистратига:—
Авхистратига вѣрьна вьси съшьдъше сѧ· нескврьнами оустьнами почьтѣмъ· естъ бо помощьникъ· отъ
бѣдъ и напаси избавлѣѧ· тѣмьже радостьно похвалимъ его х҃а славѧще:—
Богородичьнъ·
Тѧ пр҃ркъ древле видѣ дв҃о· двьрь затворенѫ· инъ же горѫ несѣченѫѭ дроугъіи жезлъ· роуно и рѫчькѫ
златѫѭ· и ковъчехъ· и одръ соломонь· на немьже почитъ сн҃ъ бж҃ии:—
Пѣснь седмаꙗ·
Источитъ· памѧть бж҃иѭ зарѧ поѭщиимъ· вѣрьнъіимъ нъінѣ въ домъ твои· ꙗко оукраси сѧ
прѣдстателю бж҃ии арх҃гле· слава твоего аргистратига· вьсѣхъ цѣлѧщии:—
Гаврила въсхвалимъ и михаила дьньсь вѣрьнъіи· ꙗко прѣстольника бж҃иѧ славъі помолимъ сѧ· да отъ
бѣдъ избавитъ поѭщиихъ отьць нашихъ:—
Арх҃гле славьне· вельгласьно кънигъі възглашаѭтъ· прѣкрѣпькъіѧ силъі· и мъі поемъ твоѭ помощь·
съшьдъше сѧ въ домъ твои нъінѣ· прославлѧще б҃а отьць нашихъ:—
Богородичьнъ·
Кънигъі проповѣдаѭ тѧ дв҃о бж҃иѧ мт҃рь бѫдѫщѧ· без сънѧтиꙗ мѫжьска· цр҃ѣ мироу намъ приживъши·
цр҃скаего колѣна прозѧбъши· бракоу неискоусьна и непорочьнаꙗ:—
Пѣснь осмаꙗ·
Оудивишѧ сѧ г҃и чини анг҃ьсции твои· ꙗко сѫще огньнии тобоѭ слеми· не палѧтъ чл҃вкъі· нъ паче
просвѣщаѭтъ· и наставлѣѭтъ въспѣвати тѧ вьсегда:—
Нъінѣ вари арх҃гле михаиле прѣславьне· мольбами прѣславлѧщами къ сп҃соу· ꙗрость же оутоли похоти
тѣла моего· бѣсовьскѫѭ же напасть прожени· да въсхвалѭ сп҃са· въспѣваѭ архистратиже ст҃е· чюдеса
прѣмъногаꙗ твоꙗ въ вьсѧ вѣкъі:—
Съ гавриломь ст҃е· и съ прочиими ап҃ли· мольбѫ сътвори михаиле славьне· къ б҃оу и г҃оу· да отъ бѣдъ и
напастии и поганьскаего избѫдемъ наитиꙗ· и весело поимъ всѣ ладъ:—
Богородичьнъ·
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Тѧ дв҃о прѣславьно· исаие цвѣта нарече· жезлъ неоувѧдаѭщь процвьтьшѫ· смрадъ грѣховьнъіи
прогонѧщь отъ насъ· бл҃гоѫхание земльнъіимъ даѭщь· хвалѧщиимъ его и поѭщиимъ· вьсѣ ладъ:—
Пѣснь девѧтаꙗ·
Азъ ти архистратиже· дрьзнѫгъ принести похваление· ꙃѣло тѧжько брѣмѧ грѣхъ по себѣ влѣкъі· и не
хотѧ възникнѫти отъ поничениꙗ зълаего· тѣмь мл҃и сѧ мл҃твами арх҃гле славьне· покаꙗнию обращениꙗ
врѣмѧ дароуи ми:—
Наста памѧть твоꙗ прѣславьно· михаиле арх҃гле словоу· просвѣтѧщи вѣрьно вьсѣхъ съборь въ чьстьнѣи
твоеи црькъви· отъпоустъ печальнъмъ· отъ скрьби и грѣхъ простъінѧ мироу вьсемоу съмѣрениꙗ
прѣсловъіи:—
Троици прѣбж҃ствьнѣи прѣдъстоѭ михаиле арх҃гле· не прѣстаи за непотрѣбьнъіихъ рабъ твоихъ·
събраньнъіихъ ти дьньсь· въспѣваѭщиихъ твоѭ памѧть· грѣховъ прощение молимъ тѧ· подаждь егда
сѫдьнъіи на сѫдѣ сѧдетъ:—
Источьникъ съіи авѣ бл҃гъ· цр҃кви вьсѣхъ арх҃гле· истачаѭщии недѫжьнъіимъ ицѣление·
притѣкаѭщиимъ къ тебѣ вѣрьно· грѣхъ раздрѣшение подаждь· и коньчинѫ благѫ· мьнѣ
въспѣваѭщоу· недостоиномоу твоꙗ чюдеса:—
Богородичьнъ·
Носиши на рѫкоу свою· носѧщааго гл҃омь оустъ своихъ вьсѣчьскаꙗ· сѣдѧщиихъ въ мрацѣ грѣховьнѣи
просвѧтѧща· просвѣти мѧ прѣчьстьнаꙗ въ тьмѣ ходѧщаего· озари ми дв҃о свѣтъ покаꙗниꙗ· б҃а
милостиваего мт҃и сѫщи:—

Небогослужебна поезия
Проглас към евангелието
За авторството на творбата се спори дали принадлежи на св. Кирил или на св. Константин
Преславски. Обзор на мненията вж. у Станчев, Велинова 2003: 337. Спорове поражда и
реконструкцията на заглавието, както и принадлежността на някои от стиховете към
оригиналния облик на произведението.
Издания: Гильфердинг 1858 (Печки препис); Срезневский 1858 (Печки препис); Леонид
(Хилендарски препис); Попов 1872 (Хлудов препис); Дучић 1884 (Хилендарски препис);
Соболевский 1900, 1910 (Печки препис, Троицки препис, реконструкция); Иванов 1931: 338–
344 (Хилендарски препис с разночетения по Печкия, Хлудовия и Троицкия); Franko 1916
(Печки препис, реконструкция); Лавров 1930: 196–198 (Хилендарски препис); Георгиев 1938
(реконструкция); Nachtigal 1943 (реконструкция); Jakobson 1963 (реконструкция); Shapiro
1968 (реконструкция); Picchio 1988 (реконструкция); Топоров 1988 (реконструкция);
Якобсон 2000: 103-122 (реконструкция); Славова, Добрев 2000: 95–99 (реконструкция)
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Преводи: Ангелов, Генов 1922: 86–87; Георгиев 1938: 12–17; Дуйчев 1940: 36–39; Иванова,
Николова 1995: 12–15, 19–20 (на Кл. Иванова).
Тук се предава в старобългарски облик текстът според Хилендарския препис така, както е в
изданието на Й. Иванов (1931: 338–344). Поместеният тук вариант има малки разлики спрямо
текста у Славова, Добрев (1995: 95–99), най-важната от които е изоставянето на петия стих се
събъістъ сѧ въ седмъіи вѣкъ сь.

бл҃женаего оучителѣ нашего константина философа слово
прогласъ естъ ст҃го еванг҄елиꙗ·
ꙗкоже пр҃роци прорекли сѫтъ прѣжде·
хс҃ъ грѧдетъ ѧзъікъі събьратъ (по Ис. 66:18)·
свѣтъ бо естъ вьсемоу мироу (Иоан. 8:12)·

рѣшѧ бо они· слѣпии прозьрѧтъ·
глоусии оуслъішѧтъ слово боукъвьное· (Ис. 29:18)
б҃а познаѭтъ ꙗко достоитъ·
тѣмьже оуслъішите словѣне вьси·
даръ бо естъ отъ бога сь данъ·
даръ бж҃ии деснъіѧ чѧсти естъ· (по Мат. 25:34)
даръ бж҃ии доушамъ николиже тьлѣѧ·
доушамъ тѣмъ иже и приимѫтъ·

се же естъ даръ·
матѣи· марко· лоука· иоанъ
оучѧтъ вьсь народъ гл҃ѭще·
елико лѣпотѫ своимъ доушамъ
видите любите и радоуите сѧ·
елико хотѧтъ грѣхъ тьмѫ отъврѣщи
и мира сего тьлѫ отъложити·
и елико житие раиское обрѣсти·
и елико житие раиское приобрѣсти
и избѣжати огни горѧщаего·
въньмѣте нъінѣ отъ вьсего оума·
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слъішите словѣньскъ народъ вьсь·
слъішите слово отъ бога бо приде·
слово еже кръмитъ дш҃ѧ чл҃вчскъіѧ·
слово еже крѣпитъ срьдьца и оумъі
слово вьсѧ готоваѧ бога познати·

ꙗко бо бе-с-вѣта радость не бѫдетъ
окоу видѧщю бж҃иѭ тварь вьсѭ·
нъ вьсе ни лѣпо ни видимо естъ·
тако и дш҃а вьсѣка без боукъвъ
не видѧщи бж҃иꙗ закона добрѣ·
закона раи бж҃ии ѣвлѣѭща·

къіи бо слоухъ громьнаего тѫтьна
слъішавъ не можетъ б҃а боꙗти сѧ·
ноздри же пакъі цвѣта не ѫхаѭщи
како разоумѣете бж҃ие чюдо·
оуста бо ꙗже сладъка не чюѭтъ
ꙗко каменьна творѧтъ чловѣка·
паче же сего дш҃а безбоуковьна
мрьтва ѣвлѣетъ сѧ въ члвцѣхъ·
вьсе же вьси мъі братрие замъішлѣѭще
гл҃емъ съвѣтъ подобаѭщь·
иже чл҃вкъі вьсѧ отълоучитъ·
отъ житиꙗ скотьска и похоти·
да не оумъ имѫще неразоумьнъ·
тоуждиимъ ѧзъікомь слъішѧще слово
ꙗко мѣдьна звона гласъ слъішите·

се бо свѧтъіи павьлъ оучѧ рече·
мл҃твѫ своѭ въздаѧ прѣжде б҃оу
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ꙗко хощѫ словесъ пѧтъ изрещи·
да и вьсѧ братриꙗ разоумѣѭтъ
неже тьмѫ словесъ неразоумьнъ· (1 Кор. 14:19)

къіи бо чл҃вкъ не разоумѣетъ·
къіи не приложитъ притъчѧ мѫдръіѧ·
съказаѭща бесѣдъі правъі намъ·
ꙗко бо тьлѣ плътехъ настоитъ·
вьсѧ тьлѧщи паче гноꙗ гноѧщи·
егда своего брашьна не иматъ·
тако дш҃а вьсѣка отъпадаетъ жизни·
бж҃иꙗ не имѫщи живота·
егда словесе словесе бж҃иꙗ не слъішитъ·

инѫ же пакъі гл҃ѭ притъчѫ мѫдрѫ ꙃѣло
да гл҃емъ чл҃вци любѧще сѧ·
хотѧще расти бж҃иемь растомь· (по Мат. 13:8)
къто бо вѣръі сеѧ не вѣстъ правъі·

ꙗко сѣмене падаѭща на нивѣ·
тако на срд҃цѣхъ чл҃вчсцѣхъ·
трѣбоуѭщихъ дъжда бж҃ии боукъвъ
да възрастетъ плодъ бж҃ии паче·

къто можетъ притъчѧ вьсѧ
обличаѭщѧ бес кънигъ ѧзъікъі
ни въ гласѣ съмъісльнѣ гл҃ѭщѧ
ни аще ѧзъікъі вьсѧ оумѣетъ·
можетъ съказати немощь ихъ·

обаче своѭ притъчѫ да приставлѭ
мъногъ оумъ въ малѣ рѣчи кажѧ·
119

наꙃи бо вьси бес кънигъ ѧзъіци
брати сѧ не могѫще без орѫжиꙗ
съ противьникомь дш҃ь нашихъ·
готови въ плѣнъ мѫкъі вѣчьнъіѧ·

иже бо ѧзъіци не любите врага·
брати же сѧ мъіслѧще съ нимь ꙃѣло·
отъврьꙃѣте прилежьно оумоу двьри·
орѫжие приемъше тврьдо нъінѣ·
еже коуѭтъ кънигъі гн҃ѧ·
главѫ тьрѫще неприꙗзни вельми·

боукъви бо сиѧ иже приимлетъ·
мѫдрость хс҃ь гл҃етъ·
и дш҃ѧ вашѧ крѣпитъ.
апостоли же съ пр҃ркъі вьси·
иже бо сихъ словеса гл҃ѭще·
подобьни бѫдѫтъ врага оубити·
побѣдѫ приносѧще къ б҃оу доброу·
плъти бѣжѧще тьлѧ гноевьнъіѧ·

плътиѭ же животъ ꙗко въ сънѣ·
не падаѭще крѣпько же стоѧще·
б҃оу ѣвльше сѧ ꙗко храбри·
стоѧще о деснѫѭ бж҃иꙗ прѣстола·
егда огнемь сѫдитъ ѧзъікомь·
радоуѭще сѧ съ анг҃лъі въ вѣкъі·
присьно б҃а славѧще млс҃тиваго·

вьсегда кънижьнъіми пѣсньми·
б҃оу поѭще чл҃вкъі милоуѭщемоу·
ꙗко томоу подобаетъ вьсѣка слава·
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чьсть же и хвала бж҃иꙗ въіинѫ·
съ оц҃емь и съ ст҃ъімь дх҃омь·
въ вѣкъі вꙗкомъ отъ вьсеѧ твари·
аминъ ⁘ —

Похвала за княз Симеон
Творбата е оригинално старобългарско съчинение, написано в 12-сричен размер след петата
или седмата сричка. Стихотворната похвала се среща в два преписа на Симеоновия сборник.
В по-ранния от тях, Изборника от 1073 г., похвалата е както в началото, така и в края на
ръкописа.
Издание: Ангелов, Генов 1922; Дуйчев 1940: 77 – 78; Динеков, Куев, Петканова 1974: 131 –
132; Динеков 1991; Динеков 2015: 119 (2v); 1205, 1213 (263c-264a)
Преводи: Ангелов, Генов 1922; Дуйчев 1940: 77-78; Динеков, Куев, Петканова 1974: 131 –
132; Станчев 1983; Иванова, Николова 1995
Тук се помества по изданието Динеков 2015.

Великъіи въ кънѧꙃихъ кънѧꙃь симеонъ ⁘
Въжделаниемь· ꙃѣло въжделавъ ⁘
Дрьждаливъіи владъіка обавити ⁘
Покръівеньнъіѧ разоумъі въ глѫбинѣ ⁘
Мъногостръпътьнъіихъ сихъ кънигъ ⁘
Прѣмѫдрааго василиꙗ въ разоумѣхъ ⁘
Повелѣ мънѣ немѫдровѣдию ⁘
Прѣмѣнѫ сътворити рѣчи инако ⁘
Набъдѧште тождьство разоумъ его ⁘
Ꙗже акъі бъчела любодѣльна ⁘
Съ вьсꙗкого цвѣта писанию ⁘
Събравъ акъі въ единъ сътъ ⁘
Въ вельмъісльное срьдьце свое ⁘
Проливаетъ акъі сътъ сладъкъ ⁘
Из оустъ своихъ прѣдъ болѣръі ⁘
На въразоумление тѣхъ мъісльмъ ⁘
Ꙗвл҄ѣѧ сѧ имъ новъіи птолемеи ⁘
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Не вѣроѭ нъ желаниемь паче ⁘
И събора дѣл҄ѣ мъногочьстьнъіихъ ⁘
Божьствьнъіихъ кънигъ вьсѣхъ ⁘
Имиже и своѧ полатъі исплънь ⁘
Вѣчьноуѭ си памѧть сътвори ⁘
Еже памѧти винѫ въсприѧти ⁘
Бѫди христолюбивѣи его дш҃и ⁘
Въ отъмьштение вѣньцемъ ⁘
Блаженъіихъ и свѧтъіихъ мѫжь ⁘
Въ непрѣбродимъіи вѣкъ вꙗкомъ ⁘—

Похвални слова
Из Похвално слово за свв. Кирил и Методий
За авторството на това Похвално слово изследователите спорят. Едни го причисляват към
Климентовите творби (Vondrák 1903: 101–110; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 441–447; Петков,
Христова-Шомова, Тотоманова 2008: 337), други привеждат аргументи против (Иванова
1985: 292–303; Иванова 1987), Красимир Станчев (Станчев, Попов 1988: 76).
Издания: Боню Ангелов в Ангелов, Куев, Кодов 1970: 441–510 (по две редакции); Петков в
Петков, Христова-Шомова, Тотоманова 2008: 336–354.
Преводи: Бончев 1966, препечатано в Петков, Христова-Щомова 2008: 339–355.
Тук се привежда словото в нормализиран вид по изданието на Петко Петков (ХристоваШомова, Тотоманова 2008: 336–354), което следва изданието на Успенския сборник (Котков
1971: 10в–1005г) с някои малки промени и въвеждане на сегментация.
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Мсц҃а тогожде въ ·ꙅ҃·26 слово похвально на памѧть ст҃ъіима и прѣславьнъіима
оучител҄ема словѣньскоу ѧзъікоу· сътворьшема писменъі емоу· прѣложьшема
новъіи и ветъхъіи законъ· въ ѧзъікъ ихъ· блаженоуемоу курилоу· и
архиепископоу паноньскоу· меѳодию· г҃и благослови оч҃е ⁘⁓
1. Боу҃ и сп҃соу нашемоу іс҃ хо҃у· многъіимь и неиздреченьнъіимь чл҃вкол҄юбиемь (по Тит 3:4)·
помиловавъшю родъ чл҃вчьскъіи· и не трьпѧщю съзьданиꙗ своего· льстиѭ диꙗволеѭ одрьжима·
низъложи себе въ съмѣрение вол҄ьное (по Фил. 2:7–8)· и въплъщь сѧ отъ ст҃го дх҃а· и отъ прѣчистъіѧ и
отъ славьнъіѧ бц҃ѧ и приснодв҃ъіѧ мариѧ· на земл҄и ѣвл҄ь сѧ и съ чл҃вкъі поживе (Варух 3:38)· и
съобразьнъ бъівъ тѣлеси нашемоу· осѫди грѣхъ плътиѭ своеѭ (Рим. 8:3)· да оумираѭщии о адамѣ о
х҃ѣ оживѫтъ (1 Кор. 15:22)· тъ бо естъ миръ нашь· сътвори и обоꙗ едино и прѣграждение оградѣ
раздроушь (Ефес. 2: 14–16)· крьстомь оубивъ враждоу· и прьвѣньць бъістъ на мрьтвъіихъ (1 Кор.
15:20; Кол. 1:18)· собоѭ наставл҄ь родъ чл҃вчь· на неистьлѣньнъіи пѫть ·
2. Вьшьдъ же на нб҃са сѣде одесноуѭ прѣстола величьствию на въісокъіхъ (Евр. 1:3)· заповѣдь давъ
искоусьноу родоу чл҃вчю· хотѧи въ послѣдьнѣꙗ врѣмена прити· сѫдити живъіимъ и мрьтвъіимъ (Деян.
10:42)· и въздати комоужьдо по дѣломъ его (Мат. 16:27)· ꙗко правьдьнъіи сѫдии не хощетъ бо
съмрьти грѣшьникоу· нъ обращению его и покаꙗнию· аще наипаче прилежитъ на злобѫ къжьдо чл҃къ· не
остави бо съзьданиꙗ своего милостивъіи б҃ъ· ни забъі дѣла рѫкоу своею· нъ на каꙗжьдо лѣта и врѣмена
избьра мѫжа· и ави дѣла ихъ и подвигъі л҄юдьмъ· да бъішѧ сѧ тѣмъ подобѧще животъ бесконьчьнъіи
обрѣли· и по тѣхъ пророкъі· по пророцѣхъ же ап҃лъі· по апостолѣхъ мч҃нкъі· и правьдьнъіѧ мѫжѧ и
оучител҄ѧ· еже сѧ и събъістъ· въ· з҃· вѣкъ нашь· рѣшѧ бо они· 5слѣпъі прозьрѧтъ· глоусии оуслъішѧтъ
слово книжьное· и вьси възгл҃҄ѭтъ различьнъі ѧзъікъі величиꙗ бж҃иꙗ· (Мат. 11:5)
3. Бѣ же въ селоуньсцѣмь градѣ мѫжь етеръ именьмь львъ· члв҃къ непорочьнъ истиньнъ и б҃очьтьць·
огрѣбаѧ сѧ отъ вьсꙗкоѧ злобъі· и исплън҄ѣѧ вьсѧ заповѣди бж҃иѧ· ꙗко же иовъ· живъіи же въ кротости и
говѣнии· седмеро дн҃ъ обрѣте сѧ ꙗко же иовъ· о нꙗкомьже и пророкъ гл҃҄етъ· 1бл҃жнъ мѫжь боѧи сѧ б҃а въ
заповѣдьхъ его въсхощетъ ꙃѣло· 2сильно на земл҄и бѫдетъ сѣмѧ его· родъ правъіхъ благовѣститъ сѧ·
3
слава и богатьство въ домоу его· и правьда его прѣбъіваетъ въ вѣкъі вꙗкоу (Пс. 111:1-3)·
4. Ис того бо корене въсиꙗста издрѧдьнѣ дъвѣ лѣторасли· свѧтозарнѣ· благословенъ плодъ на себѣ
носѧща· житие же непорочьно отъ юности имѫща· прѣмѫдрость бо себѣ ꙗко и сестрѫ сътвор҄ьша (Прит.
7:4)· тоѭ оукрасиста и дш҃ѭ и оумъ· л҄юбъвиѭ же и вѣроѭ· дроугъ дроуга еѭ прѣспѣваста·
мѫдростиѭ цвьтѫща присно ꙗко цвѣтьць благооуханьнъіи·
5. Родомь съі мьн҄ии блж҃нъіи костантинъ· а оумомь и добродѣтел҄ьми въіспрь възлѣтаѧ· ꙗкоже орьлъ
дх҃овьнъіима крилома· ти бо҃зарьнъіимь свѣтомь оума просвѣщь си· съсѫдъ избьранъ ст҃омоу дх҃оу· и
тѣмь свьтѧ сѧ вьсѣмь оучениемь философьскъіимь· не скоудьное съкровище обрѣте сѧ· ꙗко же бо
источьникъ вьсѭ исплънѣѧ вьсел҄енѫѭ· напои жадьнъіѧ словесе бж҃иѧ· ꙗко же рече самъ г҃ь б҃ъ нашь іс҃
хс҃ъ· вѣроуѧи въ мѧ ꙗко же кънигъі рекошѧ· рѣкъі отъ чрѣва его потекѫтъ водъі живъі (Иоан 7:38)·
сирѣчь дарове животворѧщаго дх҃а· тъ бо въскъіпѣ въ немь излиꙗ сѧ оустьнама его· и вьсѭ вьсел҄енѫѭ

26 Словото е дадено в ръкописа под 6 април.
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сластьно възвесели· слово расѣваѧ комоужьдо ѧзъікоу· противоу своемоу разоумоу· бѣ бо емоу данъ даръ
дх҃овьнъіи· ѧзъікъі гл҃ати ꙗко и апостолоу ·
6. Старѣишии же его братъ прѣбл҃женъіи меѳодии· из млада житиискъіѧ санъі начѧтъ приимати·
мѫдростиѭ бо ꙗко цвѣтъ бл҃гооуханьнъ цвьтъіи· вьсѣми владъіками бъістъ любимъ· въ бесѣдахъ бо
ꙗко соломонъ ѣвл҄ѣаше сѧ· дивьнъіѧ притъчѧ и наказаниꙗ и въпрашаниꙗ· износѧ ис ср҃ьдчьнааго села·
и на слоужьбѣ вьсѣмъ оугодьнъ· ꙗко и крилатъ обрѣташе сѧ и на воинѣ ꙗко и самъсонъ и г҄едеонъ· и іс҃ъ
навьг҄инъ страшьнъ ѣвлѣшѧ сѧ· тѣмьже и воеводьскъіи санъ приимъ· побъістъ въ немь мало· и
разоумѣвъ многомѧтежьнъіи сь свѣтъ· ꙗко сѣнъ прѣходѧшь непользьно· паче же гн҃е слово ꙗко и стрѣлѫ
въ срд҃ци си приимъ· ꙗкоже рече· каꙗ польза естъ члв҃коу· аще вьсь миръ приобрѧщетъ· а дш҃ѫ своѭ
отъщетитъ· ли погоубитъ· ли чьто дастъ члв҃къ измѣнѫ на дш҃и своеи (Мат. 16:26; Марк. 8:36–37)·
прѣмѣнь же земьнъіими небесьнаꙗ· врѣменьнаꙗ оубо отъмѣтаѧ· отъ себе прѣзьрѧ· въ вѣчьньіѧ
подвигнѫ сѧ·
7. И ишьдъ въ олум꙽бъ· постриже сѧ въ чрьнъі ризъі· чаѧ приѧти бѣлѫ· и нетлѣньнѫ анг҃льскѫѭ
одеждѫ и бѣ повиноуѧ сѧ вьсѣмъ съ покор҄ениемь и съмѣр҄ениемь ·въ бъдѣнии и молитвѣ· въ сътѫжении
и слоужьбѣ· въ издрѧдьнѣ пощении· въ трѣзвѣнии вьсегда· въ очищении дх҃овьнѣмь· въ плачи блаꙃѣ·
отъ очию источьника испоущаѧ ꙗко рѣкѫ· и тоѭ омъіваѧ вьсе тѣло свое· плътьскаго покоꙗ отинѫдь не
вѣдъіи· какъ естъ· нъ на вьсѣкѫ нощь стоѧ· отъ заходѧща слн҃ца до въсходѧща· не даѧ съна очима
своима· ни вѣждама си дрѣманиꙗ· ни покоꙗ бръвьма своима· пооучаѧ сѧ въ псалмѣхъ и пѣниихъ и
пѣсньхъ дх҃овьнъіихъ· съподвизаѧ сѧ· съпостигнѫти житиꙗ ст҃ъіихъ оц҃ь· овъі же прѣспѣ кротостиѭ и
млъчаниемь· а дроугъіѧ постомь и бъдѣниемь и мл҃твоѭ· и съмѣрениемь издрѧдьно· и тако именитъ
бъістъ въ вьсѣхъ оц҃ихъ· подобьнъ великомоу арьсению· и антонию· и савѣ· вьсѣхъ житиꙗ собоѭ
съврьшаѧ·
8. милостивъіи же б҃ъ· видѣвъі и въ толицѣ троудѣ прѣбъіваѭща· въложи въ срд҃це братии· иже
видѣвъше подвигъ его издрѧдьнъ на слоужьбѫ бж҃иѭ дроугъ къ дроугоу дивл҄ѣхѫ сѧ и прославлѣахѫ
б҃а· даѭщааго блг҃дть съ въіше троуждаѭщимъ сѧ его ради· доидеже патриархъ оуслъішавъ подвигъ
его· бѣдишѧ и поставити митрополита въ чьстьнѣ мѣстѣ· и не могъше его томь прибѣдити· поставишѧ
и игоумена въ манастъіри· иже нарицаетъ сѧ именьмь полихронъ· въ немь же бѣше оц҃ь ·о҃· и по то сѧ емь
прѣбъівааше ꙗко и бес плъти· въ мл҃твахъ присно вьсѣмь вьсѣчьскъі· да бъі вьсѣ приобрѣлъ· и ст҃ъіѧ бо
книгъі о таковоѭ въпиѭтъ· похвально гл҃ѭща· прѣмѫдрости дрѣвьнихъ възищетъ сѧ· и въ
пророчьствихъ поживѣте· повѣсти мѫжь именитъіихъ изидѣте· посрѣдѣ вельможь послоужите· и прѣдъ
игоуменъі ѣвите сѧ· по земл҄и тоуждиихъ ѧзъікъ проидѣте· добро и зъло въ члв҃цѣхъ искоушена
бѫдета· срд҃це свое даста оутрьн҄е бъіти къ г҃оу сътворивъшемоу ѧ· и прѣвъішьнимъ помолиста сѧ· и
отъврьзоста оуста своꙗ на молитвѫ· и о грѣсѣхъ своихъ помолиста сѧ ⁘⁓
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слово похвал҄ьно съписано климентомь епискоупомь на памѧть блаженаего
пророка захариꙗ и о родьствѣ иоана крьстител҄ѣ
1. Свѣтъ въсиꙗ правьдьникоу и правъіимъ срьдьцемь веселие (Пс. 96:11)·
2. ꙗкоже рече пророкъ· правьдьникъ ꙗко финикъсъ процвьтетъ· ꙗко кедръ ливаньскъіи оумъножитъ сѧ
и доброприемлѧ бѫдетъ въ старости маститѣ (Пс. 91:13-15)·
3. старость бо доброчьстьна съ благочьстиемь сиꙗетъ въ мирѣ ꙗко слъньце и въ цръкъве въішьнѣего на
мольбѫ и на благословление оуста своꙗ отврьзаетъ житиемь чьстьнъіимь свѣтѧ омраченъіѧ и казаниемь
правлѧ ꙗко корабль неразоумичьнъіѧ· жрьтвъі дх҃овьнъіѧ възносѧ въішьнюемоу ꙗко кадило ·
4. ꙗкоже бѣ по достоꙗнию благочьстивъіи сь пророкъ захариꙗ· иже чюдесъі и добродѣтѣльми процвьте
ꙗко кринъ житиемь чистомь правѧ на разоумъ народъі· бг҃олѣпиемь цвьтъі ꙗко ливанъ добровоньнъ·
безблазньно житие живъі ꙗкоже ааронъ и пр҃къ самоуилъ и мелхиседекъ· прѣстоѧ олътареви ꙗкоже
бесплътьнъ· слоужьбъі съдѣваѧ въ ст҃илищи по чиноу аароню· кадило добровоньное съ оугождениемь
възносѧ горѣ въішьнюемоу·
5. ꙗко муро добровоньно дъіхаѧ благоѫханиемь· ꙗко кедръ възносѧ сѧ въ ливанѣ и ꙗко садъ
шипъчанъ въ иерихонѣ· ꙗкоже маслина мъногоплодьна цвьтъі въ домоу бж҃ии (по Сир 24:13-14)·
страньнолюбиемь цвьтъі паче злата и саръдиꙗ· кротостиѭ житиискъіѧ вльнъі оутишаѧ· ꙗрость бж҃иѭ
кротѧ прѣчьстьнами молитвами· правостиѭ и незълобиемь причѧщаѧ сѧ къ ст҃илищю· сладостиѭ
дх҃овьнѫѭ влѣкъі народъ на законъ въішьнѣего ·
6. Врѣмѧ бо естъ юже и еван҃глиста лоукѫ привести ст҃ъінѭ его исповѣдаѭща (Лук. 1:5; 58-80)· бъістъ
бо рече въ дьни ирода цр҃ѣ иерѣи етеръ именьмь захариꙗ прѣшьдъ въ старости благочьстивѣ дьни своѧ·
чистотѫ хранѧ и дх҃овьна прозѧбениꙗ жидъі· и жена его елисаветь прѣминѫ въ добрѣ старости и та
дьни своѧ· и не бѣ има чѧда· понеже бѣ елисаветь неплодъі· и оба бѣсте прѣспѣла въ неплодьствѣ
своемь·
7. о бл҃женаꙗ съврьстьница обѣщаниꙗ жидѫщи и благодѣтьна прозѧбениꙗ· о прѣдивьнъіи пр҃роче
дъіхаѧ бж҃ьствьнѫѭ лѣтораслиѭ (по Зах 6:12)· о чюдесьнъіи проповѣдьниче съкръвенѣи таинѣ ѣснъ
проповѣдьникъ бъіваѧ· о прѣбл҃женое неплодьство пророчьскъі дъішѧ прижитиемь (по Ис 54:1)· о
прѣбл҃женое неплодьство бл҃говѣщениемь дъішѧ и процвитаѧ седмоплодьнъ плодъ (по 1 Цар 2:5)· о
бл҃женое неплодьство архан҃гльскъіимь обѣтованиемь дъішѧ и разврьзаѧ неплодьствьнаꙗ ложесна· о
таино оутаенаꙗ ан҃глъ и архан҃глъ гаврииломь же провѣщана къ захарии о приходѣ хв҃ѣ и о прѣдътечи
его· о таино оутаенаꙗ единѣмь авлениемь авлена арханг҃ломь обнавлѣѧщиимь измьждавъша ложесна
неплодьствомь· о промъісле въіше оума провѣщанъ древле исаемь· съконьчанъ же о х҃ѣ·
8. ꙗкоже рече исаиемь бг҃ъ провъзвѣстѧ· се азъ посълѭ анг҃ла своего иже прооуготовлѣетъ пѫти моѧ (по
Ис 40:3)· си рѣчь въ водахъ ·
9. оле дивьнаꙗ таина водоѭ и д ҃ хомь съврьшаема· оле дивьнаꙗ таина крьщениемь понавлѣема· оле
дивьнъі вещи· како ти прѣстарѣвъшѫѭ сѧ захариинѫ кръвь за младеньца х҃а съ младеньци обьщьно
проливаѭтъ· ꙗкоже не потрѣбитъ сѧ· доньдеже мьстьникъ еѧ приидетъ (по Ис 35:4) ·
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10. Симъ же тако бъіваѭщиимъ· бъістъ слоужѧщю захарии по чиноу чрѣдъі своеѧ пристѫпити къ
олътарю покадитъ тьмиꙗномь ст҃аꙗ ст҃ъіихъ· и се анг҃лъ ѣви сѧ емоу о деснѫѭ трѣбьника
слоужьбьнаего· и оужасъ нападе на нь и трепетъ неиздреченъ· помъішлѣѭщю видѣние неиздреченое·
11. сътѧзааше бо сѧ въ себѣ гл҃ѧ· чьто се естъ· страшьное се чюдо грозъі испльнь и трепета· не
домъішлѣѭ бо сѧ сего прѣстоꙗниꙗ и слоужьбъі страшьнъі· еда бѫдетъ на обличение моихъ грѣхъ
пришьлъ· ли людьскъі зълобъі показатъ· ли ратиѭ ли моромь прѣтѧ· ли гладомь показаѧ племѧ се
ненаказаное·
12. зракъ бо его испльнь естъ оужасти· обличие же его члв҃че виждѫ· нъ крилоу его страшьно съмотрѭ·
како ли начьнѫ къ немоу· къіимь ли словомь въпрошѫ и· чьто ли отъвѣщаѭ противѫ страшьноуемоу
его възороу·
13. нѣсмь бо видѣлъ анг҃ла въ члв҃чи образѣ слоужѧща олътареви· еда оубо ꙗкоже древле змиꙗ евъгѫ
прѣльсти· тако и мьнѣ бѫдетъ отъпадение ·
14. Сѫщю же емоу въ мъноꙃѣ трепетѣ· рече къ немоу анг҃лъ· не бои сѧ захарие ни оужасаи сѧ· ни
вълагаи сѧ въ такова помъішлениꙗ· не ꙗко бо тъі мьниши на то есмь пришьлъ· на радость ти придъ·
повѣдаѧ ꙗже събѫдетъ сѧ на веселие вьсѣмъ людьмъ· се бо зачьнетъ елисаветь и родитъ отрочѧ· егоже
ради възвеселѧтъ сѧ вьси роди (по Лук. 1:14) и вьсѣ племена на съвѣтъ имъ придѫтъ ·
15. не бои сѧ захарие· неплодьство ти рѣшѧ придъ· не бои сѧ захарие· неплодъви бо ти раздрѣшаѧ
съвѫзъ придъ· не бои сѧ захарие· радостиѭ бо тѧ вѣньчаваѧ придъ· не бои сѧ захарие· пророкъ бо тѧ
провъзвѣщаѧ придъ· не бои сѧ захарие· благовѣстьникъ бо есмь отъ бг҃а посъланъ прозѧбению твоемоу·
не бои сѧ оубо захарие ни оустрашаи сѧ· азъ бо есмь гавриилъ архистратигъ силъі гн҃ѧ и посъланъ есмь
прѣдътечѫ ти хв҃а проповѣдаѧ и неплодьства раздрѣшаѧ ·
16. ꙗкоже рече пророкъ древле· възвесели сѧ неплодъі нераждаѭщиꙗ· мъного бо плодьнѫ тѧ оустраꙗѭ
(по Ис 54:1)· ꙗко зачѧти имаши въ чрѣвѣ и наречеши имѧ раждаемаего Иоанъ (Лук. 1:15)·
17. Оутрьпѣвъ же захариꙗ отъвѣща къ анг҃лоу гл҃ѧ· ни г҃и· не прѣльсти раба твоего ни въ гнѣвъ бж҃ии
мене не въврьꙃи· азъ бо есмь старъ и жена моꙗ прѣшьла естъ въ врѣмѧ дѣтородьствьное· старость бо мѧ
сълѧче и измьжда плъть моꙗ· оудове оумрьтвѣшѧ· съврьстьници же мои запоустѣшѧ и измьждашѧ
ложесна· и отънѭдь естьства рождьствьнаего мимоиде годъ ·
18. Отъвѣщавъ же анг҃лъ рече къ захарии· не въходи въ таково помъішление· азъ бо есмь архистратигъ
силъі бж҃иѧ и посъланъ есмь благовѣстити тебѣ сего· нъ понеже мене не послоуша· то да бѫдеши мльчѧ
до врѣмене рождьствьнаего· доньдеже събѫдетъ сѧ· наречеши же раждаемоуемоу имѧ иоанъ· иже
съказаетъ сѧ благодѣть гн҃ѣ· тъ бѫдетъ велии прѣдъ бг҃омь· и вина и творении прьвъіихъ не иматъ
пити· дх҃а же ст҃а напльнитъ сѧ отъ чрѣва матере своеѧ (по Лук. 1:13, 15)· и се рекъ отиде отъ него
анг҃лъ ·
19. Бѣахѫ же вънѣ стоѧще июдѣи и жьдѫще цѣлованиꙗ захариина· и чюждаахѫ сѧ мѫждению его·
ишьдъ же на цѣлование ихъ не можааше къ нимъ гл҃ати· и разоумѣвъше мъножьство людии ꙗко
видѣние естъ видѣлъ въ црькъве бж҃ии ·
20. Тогда же мьждавъшаꙗ ложесна благоѫшьнъ цвѣтъ прозѧбе· когда· не егда ли издрече анг҃лъ·
зачѧти иматъ елисаветь и родити сн҃а· и мъноꙃи о родьствѣ его въздрадоуѭтъ сѧ (по Лук. 1:13-14) ·
126

21. о блаженое прозѧбение· о неиздреченое провъзвѣщение· о златозарьное зачѧтие ·
22. не отъбꙗже ли неплодьство· не обнови ли сѧ естьство· не понови ли сѧ старость· не прозѧбе ли
неплодъі мъногъ плодъ рѫковѧтьми въпрашаѭщи (по Пс 125:6)· не прозѧбе ли мъногоплодьнаꙗ
землѣ износѧщи цвѣтъ благоѫханьнъ ·
23. Елисавети бо исплъни сѧ годъ родити еи· и роди сн҃а· и мъноꙃи въздрадовашѧ сѧ о рождьствѣ его· и
събьрашѧ сѧ вьси живѫщеи окрьсть еѧ и рождение еѧ· и нарицаахѫ дѣтища именьмь оц҃а его захариꙗ·
отъвѣщавъши же елисаветь рече къ нимъ· ни· нъ да наречетъ сѧ имѧ емоу иоанъ· помаваахѫ же оц҃ю его
захарии како и би прозъвалъ· и испрошь дъщицѫ напьса гл҃ѧ· иоанъ естъ имѧ емоу (по Лук. 1:57-64)·
24. тѣмь же словомь отврьзѫ сѧ емоу оуста и ѧзъікъ оуправи сѧ· и напльни сѧ дх҃а ст҃а и издрече гл҃ѧ·
благословенъ г҃ь бг҃ъ издраилевъ· ꙗко посѣти и сътвори избавление людьмъ своимъ (Лук. 1:68)· къ
дѣтищю же рече: тъі отрочѧ пророкъ въішьнѣего наречеши сѧ· прѣдъидеши бо прѣдъ лицемь гн҃емь
оуготовати пѫти его (Лук. 1:76) ·
25. о пророче пророкомъ печатьмь дъіхаѧ страшьно (по Аг. 2:23)· о раздрѣшителю съвѫзомъ и
естьствоу поновитель· о пророче съкръвенѣи таинѣ и неиздреченоуемоу съмотрению провѣстьниче· оле
дивьнъіѧ вещи провъзвѣщенъіѧ пророчьскѫ съвъішѧ сѧ о приходѣ хв҃ѣ ·
26. Тогда бо рече· иродъ възбѣшь сѧ възмѧте вьсего иероусалима и повелѣ вьсѧ младеньцѧ сѫщѧѧ въ
витлеоми и въ вьсѣхъ прѣдѣлѣхъ еѧ отъ дъвою лѣтоу и ниже· по врѣмени еже испъіта отъ влъхвъ (по
Мт 2:16)·
27. и посъла къ захарии слоужителю слоугъі гл҃ѧ· поусти къ мьнѣ сн҃а своего иоана· отъвѣща же емоу
захариꙗ· азъ прѣстоѧ есмь присно олътарю бж҃ию· не вѣмь къде естъ сн҃ъ мои· они же рѣшѧ· намъ
повелѣно естъ аще оубо не въздастъ сн҃а своего· то изведъше и из олътарѣ да биете и· онъ же рече· кръвь
оубо моѭ пролѣете· а дх҃ъ мои прииметъ влд҃ка (по Првоев 23)·
28. и противѫ свѣтоу оубиенъ бъістъ захариꙗ· тѣло же его не обрѣте сѧ· нъ кръвь его бъістъ ꙗко и
камъі· и гласъ бъістъ из олътарѣ гл҃ѧ· захариꙗ оубиенъ бъістъ· и не потрѣбитъ сѧ кръвь его доньдеже
придетъ мьстьникъ его (по Првоев. 23-24)·
29. елисаветь же поимъши иоана прибꙗже къ горѣ и възъпи къ бг҃оу гл҃ѭщи· горо бж҃иꙗ· приими
дѣтищь сь съ мт҃риѭ его· и абие растѫпи сѧ има гора и приимъши ѣ пакъі състѫпи сѧ· и бѣ сиꙗѭщи
има свѣтъ незаходьнъ (по Првоев. 22)·
30. иродъ же бѣсомь испльнь съі· непьщевааше ꙗко въ мене мѣсто хощетъ х҃ъ цр҃ьствовати и того ради
орѫжие острѣаше на исколение младеньцемъ·
31. о пророкооубииче ироде· къіи грѣхъ имѫтъ дѣти да избиваеши· не тъкъмо же дѣти· нъ и пророка
захариѭ оуби· егоже кръвь не потрѣбитъ сѧ отъ тебе доньдеже съконьчаетъ сѧ зълоба тебѣ·
32. о ироде· по чьто тако безаконьно ꙗриши сѧ на х҃а· не вѣси ли о комь пророци шьпъщѫтъ по вьсѧ
дьни гл҃ѭще въ оуши твои· рьцѣте дъщери сионовѣ· се цр҃ь твои грѧдетъ ти кротькъіи· въсѣдъ на
ꙗрьмьникъ и ждрѣбѧ младо (Зах 9:9)· твои хотѧ скотооумьнъіи врѣдъ исцѣлити ·
33. не тъі ли еси пророкооубииць и мѫжь кръвопролитьць· а х҃ъ естъ сн҃ъ бж҃ии пришьлъ съпастъ рода
чл҃вча· тъі отъ съмѣса скврьна еси· а онъ соугоубо рождьство иматъ· едино из единого оц҃а прѣжде вѣкъ
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рождь сѧ без мт҃ре на нб҃сьхъ· дроугое же рождьство иматъ без оц҃а на земли и без примѣса из дв҃ъіѧ
прѣчистъі отъ гавриила провѣщано· не отъ плъти ни отъ похотѣниꙗ плътьна (по Йоан 1:13)·
33. нъ ꙗкоже самъ то единъ съвѣстъ и прьвое емоу дивьно и неидречено рождьство из единого оц҃а слова
бж҃иꙗ без начѧла рождена бг҃а отъ бг҃а· тѣмь бо рече пророкъ· нб҃са оутврьдишѧ сѧ (Пс 32:6) ·
34. да того ли ищеши о ироде имьже нб҃са оутврьдишѧ сѧ· въ истинѫ безоумьнъ еси въ неразоумии гл҃ѧ·
нѣстъ бг҃а· то о комь то гл҃а исаиꙗ дх҃омь ст҃ъіимь гл҃ѧ· изидетъ жьзлъ ис корене иесеова и цвѣтъ отъ
него възидетъ· и почиетъ на немь дх҃ъ прѣмѫдрости· дх҃ъ разоума· дх҃ъ страха бж҃иꙗ (Ис 11:1-2)·
35. и пакъі тъжде исаиꙗ рече· се дв҃аꙗ въ чрѣвѣ прииметъ и родитъ сн҃а и нарекѫтъ имѧ емоу
емманоуилъ· еже естъ съказаемо· съ нами бг҃ъ (Ис 7:14; Мт 1:23)·
36. и пакъі тъжде исаиꙗ гл҃етъ· въстанетъ властель ѧзъікъ· на того ѧзъіци оупъваѭтъ и бѫдетъ
покои его чьсть (Ис 11:10)·
37. а иеремиꙗ рече· прѣжде не роди дв҃аꙗ болѣзни избꙗже (Ис 66:7)· и ина пророчьства о приходѣ хв҃ѣ
гл҃ема· ихъже не можеши оутаити ·
38. аще ли можеши съ бг҃омь съпротивити сѧ ироде· то по чьто не можеши и ꙃвѣздъ оустрѣлити· ѧже ти
ис персидъі влъхвъ приведе· по чьто гавриила въ тьмьницѫ не въсадиши· иже ти благовѣствова
захарии· прѣжде о рождьствѣ иоановѣ и по томь ст҃ѣи бц҃и марии рекъі·
39. радоуи сѧ въздранованаꙗ· г҃ь съ тобоѭ· благословлена тъі въ женахъ и благословленъ плодъ чрѣва
твоего (Лук. 1:28,42)· радоуи сѧ погрѫжьшиꙗ клѧтвѫ адамовѫ въ прѣчистѣ чрѣвѣ твоемь· симъ же
вьсѣмъ съврьшение приимъшиимъ· лѣпо естъ намъ и прѣст҃ое оусъпение захариино почитаѭще съ
похвалоѭ възъпити гл҃ѭще· радоуи сѧ захарие съконьчание прѣчистоу дх҃оу· радоуи сѧ захарие
бесцѣньнъіи бисьре· сиꙗѧ благодѣтиѭ хрт҃овоѭ· радоуи сѧ захарие златозарьнѫѭ лозѫ процвьтъ
пророчьскъіимь съврьшениемь· радоуи сѧ нб҃опарьнъіи орьле· дх҃овьнъіима очима прозьрѧ въплъщение
хв҃о· радоуи сѧ захарие къіпѧи породоѭ и стрьдокапьнъіими цвѣтъі въздращь прѣдътечѫ хв҃а ·
40. сима же ст҃ъіима и прѣблаженъіима пророкома бг҃ооугодьноуемоу житию подобѧще сѧ прѣспѣимъ
дроугъ дроуга добръіи подвигъ въсприемлѭще· не пощѧдимъ имѣниꙗ малогодьнаего сего· еже въ скорѣ
ꙗко сѣнь мимоходитъ (Прем. 5:9) и по съмрьти клеветоѭ задавитъ нъі гл҃ѧ·
41. сь члв҃къ клеветоѭ мѧ сътѧжа· завистиѭ събьра· лихвоѭ и обидѣниемь сътѧжа· ни нъ сиротъ
приобидѣ· ни нъ вьдовиць оубожи несъітьствомь своимь грабѧ лихоимениемь· нъ въ того мѣсто инои
добродѣтѣли порьвьноваѭще сътѧжимъ братролюбие· нищелюбие· страньноприѧтие· пощение· кротость·
въздрьжание· тако бо нъі оучитъ сь великъіи прѣдътеча Иоанъ ·
42. егда придѫ къ немоу июдѣи въпръшаѭще и гл҃ѭще· оучителю чьто сътворимъ да съпасемъ сѧ· онъ
же рече имъ: иже иматъ дъвѣ ризѣ да дастъ неимѫщюемоу· И иже иматъ брашьна то такожде творитъ
(Лук. 3:10-11)·
43. придѫ же воини гл҃ѭще· и мъі чьто сътворимъ· рече же имъ· не обидите· ни оклеветаите· нъ
довольни бѫдѣте оброкъі своими (Лук. 3:14)·
44. мъі же чѧда възлюбленаꙗ и отъ оброкъ подадимъ неимѫщиимъ· а не прѣзьримъ оубога ꙗко зимоѭ
оумираѭща и мъногоѭ нищетоѭ оудрьжима· еже бо то тѣмъ дамъ то б҃оу г҃ю дамъ (по Прит 19:17)·
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45. до колѣ же нъі естъ поустоши сеи прильпѣти· до колѣ не насъітити сѧ имѣниꙗ въ скорѣ
мимотекѫща·
46. помъіслимъ же и о тѣхъ иже бѣшѧ прѣжде насъ богати· то нѣстъ ли то вьсе ꙗко стѣнь минѫло· ли
ꙗко цвѣтъ отъпало· да къде то естъ нъінѣ минѫвъшаꙗ та слава того бъівъшаего прѣжде богата·
никъіимиже вѣдома ли знаема естъ·
47. мъноꙃи бо цр҃е и болѣре въ богатьствѣ поживъше без вѣръі· без оуспѣха оумрѣшѧ и мѫцѣ вѣчьнѣи
повиньни сѧ сътворьше погъібѫ· не оуспѣшѧ имъ ни златопоковании храми· ни бесцѣньнъіѧ ризъі· ни
мъногообильнъіѧ клѣти· нъ вьсѣмъ бъішѧ на расхъіщение· нни бо тѣми сѧ обогатишѧ и обогащаѭтъ и
вьсѣмъ бъішѧ въ расхъіщение ·
48. мъі же приврьꙃѣмъ вьсе богатьство наше х҃оу· ꙗко отъ того е приимъше· ꙗкоже рече прѣмѫдрость
бж҃иꙗ оустъі соломоуни· мое естъ злато и съребро· моꙗ крѣпость· моꙗ же слава· мъноѭ цр҃е цр҃ьствоуѭтъ
и сильнии дрьжѧтъ народъі (по Прит 8:15-18)·
49. обаче аще хощеши красьнъі и прѣлѣпъі дворъі видѣти· то съмотри по зашьствии слъньца нб҃о
оукрашено ꙃвѣздами· еже тебе ради естъ сътворено· нъ речеши· ꙗко нѣстъ се мои кровъ·
50. а не ли се естъ твои гл҃етъ г҃ь· тебе ради землѭ основахъ· тебе ради рѣкъі из безднъі поточихъ· тебе
ради вьсе отъ несѫщиꙗ въ сѫщие сътворихъ· да тъі сѧ семоу чюдѧ прославиши мѧ съдѣтелѣ своего·
того ради ти и сь домъ сътворихъ ꙃвѣздами оукрашенъ· да тѣмь храмомь съ прьвѣньци нб҃сьскъіими
въселиши сѧ ·
51. тои обитѣли жѧждѫще братрие· приникнѣмъ къ животьноуемоу источьникоу· иже исходѧ отъ
съпасовъ ребръ вѣрьнъіѧ· напаꙗетъ бесъмрьтиꙗ· мъі же пооучение се въ сласти почитаѭще· коньчинѫ
прѣсвѣтьлаего пророка захариѧ похвалоѭ коиньчаимъ·
52. тъ бо бъістъ съврьшение и коньчание пророкомъ· тъ же новоуемоу завѣтоу ходатаи и
бесѣменьноуемоу бж҃ию рождьствоу съі причѧстьникъ· иже хвалами прославимъ·
53. памѧть бо его паче слаждьши медоу и наслѣдие его паче съта медвьна (Сир. 24:20)· насъіти бо сѧ
ꙗко фусонъ мѫдрости и ꙗко тигръ въ дьни класъ (Сир. 24:25-26)· излиꙗ бо казание ꙗко пророчьство
и остави е въ родъі вѣчьнъіѧ (Сир. 24:33)· вѣньць бо старости различь вѣдѣние и похвала его страхъ
гн҃ь (Сир. 25:6)·
54. добро же наслѣдие чюдеси его въ родъ и до вѣка сиꙗетъ ꙗко слъньце· въ завѣтѣ бо сѣѧ ста сѣмѧ его
и слава его не потрѣбитъ сѧ· тѣло его въ миръ погребено бъістъ· а имѧ его живетъ въ родъ и родъ·
55. прѣмѫдрость его исповѣдѧтъ людие· а хвалѫ его изг҃летъ црькъі (Сир. 44:14-15)· кости его да
процвьтѫтъ въ мѣстѣ ст҃ѣемь· и имѧ его прѣбъіваетъ на нб҃се прославлениемь (Сир. 46:12)· знанъ бо
бъістъ гл҃ъі· вѣрьна видѣниꙗ его·
56. вѣроѭ испъітанъ бъістъ въ пророцѣхъ и познана бъістъ вѣра гл҃ъі видѣниемь его (Сир. 46:15)·
прѣжде оусъпениꙗ его до вѣка съвѣдѣтелеванъ бъістъ прѣдъ гм҃ь и хм҃ь его (Сир. 46:19)·
57. дастъ же праздьникомъ благолѣпотѫ и оукраси врѣмена до коньчинъі пѣсньми дх҃овьнъіими
въспѣвати присно имѧ гн҃е· егда бо приимаше одеждѫ славъі· то облачааше же сѧ въ съврьшение
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хвалениꙗ· на въхождение къ ст҃оуемоу олътарю оукрасити приношение вьседрьжителѣ въішьнѣего (по
Сир. 50:14)·
емоуже достоитъ хвала и чьсть съ оц҃емь и прѣст҃ъіимь и животворѧщиимь дх҃омь нъінѣ и присно и въ
вѣкъі вꙗкомь· аминь·

Похвално слово за Димитър Солунски от Климент Охридски
Издания: Ангелов, Куев, Кодов 1970: 221–237; Петков, Бончев 2008ж.
Преводи: Бончев 1970; същият превод у Петков, Бончев 2008ж.
Текстът тук е по двете издания с някои промени и въвеждане на сегментация.

Климента епискоупа похвала ст҃моу мѫченикоу димитрию
1. Наста братрие дьньсь свѣтьло праздьньство хв҃а воина и страстотрьпьца димитриꙗ· иже вѣроѭ вьсѧ
свѣтьло озарѣѧ и любовиѭ подвиꙃаѧ на вѣчьное течение·
2. сии бо прѣблаженъіи мѫченикъ хв҃ъ из млада възниче ꙗко лоза доброплодьна (Ос. 14:8) сладостиѭ
дх҃овьноѭ напаꙗѧ вьсѧ· разоумомь же процвьте ꙗкоже кринъ (Сир. 39:18)· благоѫханьноѭ любовиѭ
вьсѧ влѣкъі въ вѣрѫ хв҃ѫ· добротоѭ издрѧдьноѭ оукрашенъ· възракомь же облистаѧ ꙗко анг҃льское
подобие· мѫдростиѭ же къіпѧ ꙗкоже животьное съкровище· кромѣ съі вьсеѧ нечистотъі и плътьнъіѧ
похоти и въішьниихъ оумъ си пригвождаѧ· и прѣдѣдьнаего мѣста и саноу ищѧ· из негоже испаде
прѣдѣдъ адамъ· срьдьце свое въдаѧ вьсегда оутрьневати къ въпльщьшюемоу сѧ словеси бж҃ию· пооучаѧ
сѧ присно въ псалмѣхъ и пѣниихъ и пѣсньхъ дх҃овьнъіихъ гл҃ѧ· възлюблѭ тѧ г҃и крѣпость моꙗ· г҃ь
оутврьждение мое и прибѣжище мое· избавитель мои (Пс. 17:2–3)· на того оупъва срьдьце мое и помощь
ми бъістъ· и процвьте плъть моꙗ· и волеѭ моеѭ исповѣмь сѧ емоу (Пс. 27:7)·
3. Вьси же дивѧще сѧ издрѧдьнѣи свѣтьлости лица его раждиꙃаахѫ сѧ любъвиѭ· желаѭще къ немоу
приближити сѧ и животьнъіихъ словесъ съвъкоусити· ꙗже исхождаахѫ ꙗко медъ изъ оустъ его· онъ же
сладостиѭ любьзьноѭ вьсѧ приимаѧ кротостиѭ оучааше гл҃ѧ· еи братрие възлюбленаꙗ не льстите сѧ
зьрѧще бг҃омрьзъкъіихъ сихъ цр҃ь· иже омрачьше сѧ льстиѭ бѣсовьскоѭ отъ бг҃а оувратишѧ сѧ· иже
сътвори нб҃о и землѭ и море и вьсѧ отъ небъітиꙗ приведе· отъ тогожде ти отъвращьше сѧ прѣльстьмъ сѧ
поработишѧ· ѧже простии члв҃ци се съдѣлашѧ идолъі·
4. видите бо ꙗко оуста имѫтъ и не гл҃ѭтъ· очи имѫтъ и не зьрѧтъ· оуши имѫтъ и не слъішѧтъ· ноꙃѣ
имѫтъ и не поидѫтъ· подобьни имъ да бѫдѫтъ сътворьшеи ѧ и вьси надѣѭщеи сѧ на нѧ (Пс. 134:
16–18)·
5. въі же братрие познаите бг҃а· иже не въ рѫкотворенахъ црькъвахъ живетъ· ни отъ рѫкъ чл҃вчь
оугождение приемлетъ· нъ неиздреченъ съі бж҃ьствомь и силоѭ не можетъ зьрѣти рода чл҃вча бѣсомъ
порабощьша сѧ· того ради прѣклонь нб҃еса и съниде· и отъ прѣчьстъіѧ дв҃ъі плодъ приимъ· естьство
земльное обънавлѣѧ оуподоби сѧ намъ· бе-с-ѣмене плодъ бъівъ· бъістъ и въ коупѣ бг҃ъ и чл҃вкъ· да
чл҃вка истръгнетъ отъ льсти неприꙗзнинъі· распѧтие же и съмрьть насъ ради изволи въсприѧти
оумрьщвлѣѧ прѣгрѣшениꙗ наша· бесъмрьтьнъіи съі естьствомь· въскрьсъ из мрьтвъіихъ· възиде на
нб҃еса и сѣде о деснѫѭ оц҃а (Марк. 16:19; Рим. 8:34)· поставилъ естъ и нареклъ дьнь· въ ньже хощетъ
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приити сѫдити живъіимъ и мрьтвъіимъ (1 Петр. 4:5; 2 Тим. 4:1) и въздати хотѧ комоужьдо по
дѣломъ (Мат. 16:27; Рим. 2:6)·
6. Тацѣми же оучении въ вѣрѫ вьсѧ наставлѣѧ· паче свѣтьлѣи авлѣаше сѧ· дх҃овьноѭ силоѭ сиꙗѧ
паче слъньца· тако ти сѫтъ блаженаего димитриꙗ оучениꙗ· така бг҃огласьнаего того ѧзъікъ казаниꙗ·
така издречениꙗ любьзьнъіѧ его дш҃ѧ· тѣмьже и г҃ь любьзьнѫ красотѫ на нь възложи· въсхотѣ
соугоубъіимь вѣньцемь вѣньчати прѣчьстьнѫѭ главѫ его и рече емоу· благъіи рабе и вѣрьне· о малѣ бѣ
вѣрьнъ· надъ мъногъіими тѧ поставлѭ· въниди въ радость г҃а своего (Мат. 25:21)·
7. Приближи же сѧ врѣмѧ прѣсвѣтьлоуемоу его вѣньчанию· максимиꙗнъ бо и еркоулии примѫчи
готъѳъі и савраматъі къ римлѣномъ и съниде въ солоуньскъіи градъ· бѣсочьтьць съі и бг҃охоульникъ
начѧтъ нѫдити вьсѧ скврьнъіимъ бѣсомъ жрьтвъі сътворити· повѣдашѧ же емоу о блаженѣемь
димитрии гл҃ѭще· ꙗко не тъкъмо богомъ нашиимъ досаждаетъ· нъ и вьсь градъ развратилъ естъ иного
бг҃а ис҃а чьтъі· разгнѣвавъ же сѧ демоночьтьць максимиꙗнъ повелѣ привести и и рече емоу· твоꙗ
красота и възоръ лица твоего нѫдитъ мѧ любити тѧ· нъ аще пожьреши съ мъноѭ богомъ моимъ· имъже
вьси болѣре слоужѧтъ· то прьвъіи въ полатѣ моеи бѫдеши и санъ вѧщьши вьсѣхъ приимеши ·
8. отъвѣщавъ же блаженъіи димитрии рече· пьсано естъ цр҃ю· боꙃи иже не сътворишѧ нб҃се и землѧ да
погъібнѫтъ (Иер. 10:11)· идоли бо сѫтъ рѫкотворени· очи имѫтъ и не видѧтъ· оуши имѫтъ и не
слъішѧтъ· не възгласѧтъ грътаньмь своимь· тѣмьже подобьни имъ да бѫдѫтъ чьтѫщеи ѧ (Пс.
113:12–16; 134:16–18)· измѣнь же си зракъ цр҃ь повелѣ затворити и въ тьмьници· и тоу
побѣдьнъіимь вѣньцемь оувѧзе сѧ· доброе исповѣдание и течение съконьча· крьстьноѭ побѣдаѭ
знаменавъ хв҃а воина и свѣтозарьнаего съпѫтьника съі нестора· авѣ вѣньча десница въішьнѣего силоѭ
прѣст҃аего дх҃а и чюдесъі ею въселенѫѭ възвесели· ꙗже нъінѣ въ памѧть ею събьравъше сѧ свѣтьлѫ има
похвалѫ съ нами единогласьно въпиетъ рекѫще·
9. Радоуи сѧ свѣтозарьное слъньце димитрие· проганѣѧ мракъ грѣховьнъіи отъ чьтѫщиихъ тѧ
любъвиѭ теплоѭ· радоуи сѧ незаходимаꙗ заре· бг҃очьтиемь вьсѧ просвѣщаѧ· радоуи сѧ прѣсвѣтьлъіи
страстотрьпьче димитрие· добръіимь исповѣданиемь прѣсвѣтьлое течение съконьчавъ и нетьлѣньнъіимь
вѣньцемь достоино оувѧзъ сѧ· радоуи сѧ вьсечьстьне и бг҃ооугодьниче хв҃ъ мѫчениче димитрие· иже
ребрьнъіимь бодениемь оуподоби сѧ прободеноуемоу за вьсь миръ х҃оу· радоуи сѧ теплъіи застѫпьниче·
вьсѣмъ печальнъіимъ прибѣгаѭщиимъ въ кровъ твои· радоуи сѧ присно къіпѧи источьниче· изливаѧ
токъ ицѣлениемъ вьсѣмъ одрьжимъіимъ дш҃евьнами и тѣлесьнами страстьми· радоуи сѧ тврьдое
основание оч҃ьствоу твоемоу· полагаѧ присно ꙗко пастоухъ истиньнъіи дш҃ѫ своѭ за стадо хв҃о и гл҃ѧ· или
съпасаемомъ имъ съпасени бѫдѫтъ· или погъібаемомъ имъ съ ними погъібнѫтъ· та бо бѣ прѣчьстьнаꙗ
твоꙗ волѣ· хв҃о слово неподвижьно любъвиѭ съхранити·
10. ꙗкоже рече· не оубоите сѧ отъ оубиваѭщиихъ тѣло· а дш҃и не могѫщиихъ лиха сътворити· нъ паче
оубоите сѧ могѫщаего дш҃ѫ и тѣла въврѣщи ве г҄еенѫ· того оубоите сѧ (Мат. 10:28; Лук. 12:4-5)·
11. Того и тъі прѣчьстьнъіи страстотрьпьче хв҃ъ димитрие прилежьно за нъі моли сѧ· чьтѫщѧѧ
прѣсвѣтьлое твое оусъпение· милость и отъпоущение грѣхъ просѧ· любъвиѭ и вѣроѭ защищаѧ нъі отъ
вьсѣхъ страстии и напастии· да твоими молитвами съхранѣеми въ памѧть ти прославлѣемъ имѧ
прѣст҃ъіѧ живодавицѧ и чьстьнъіѧ и животворѧщѧѧ троицѧ· оц҃а и сн҃а и ст҃аего дх҃а· нъінѣ и присно и въ
вѣкъі вꙗкомъ· аминь·
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Похвално слово за пророк Илия от Климент Охридски
Издания: Ангелов, Куев, Кодов 1970; Димитрова, Бончев 2008в.
Превод: Бончев 1970; същият текст у Димитрова, Бончев 2008в.
Текстът тук е по двете издания с някои правописни изменения и въвеждане на сегментация.

Похвала прѣдивьнаего пророка илии
1. Нынѣ свѣтозарьное слъньце небесьнаего крѫга въшьствиемь огньныихъ кон҄еи свѣтьлостиѭ
просвѣщаетъ· нынѣ же пакы вьсѣ въселенаꙗ свѣтозарьныими лоучами озарѣѭщи сѧ радостиѭ
прѣсвѣтьлоѭ памѧть огненосьнаего пророка илиѧ ликоуѭщи чьстьно творитъ·
2. Илиꙗ бо сии прѣдивьныи въсиꙗ на земли ꙗко и слъньце· издрѧдьныими чюдесы и знамении
просвѣщаѧ вьсь миръ· рьвьниемь палѧ противьныѧ и непокоривыѧ истинѣ·
3. Егда же илиꙗ хотѣаше родити сѧ· и видѣ въ сънѣ оц҃ь его именоуемыи сохавъ ꙗко приидѫ мѫжи въ
бѣлахъ ризахъ и повивахѫ илиѫ огньмь· и огнь пламеньныи даꙗахѫ емоу ꙗсти· и възвѣсти оц҃ь его
иерѣомъ и рѣшѧ емоу·
4. не бои сѧ того· бѫдетъ бо жилище его свѣтъ и слово его издречение сѫда и житие его съ бг҃омь
вышьни҄имь· и сѫдитъ издраилитомъ мечемь и огн҄ьмь и рьвьниемь своимь· и попалитъ противьныѧ·
5. И цр҃҄ю же въ дьни его въставъшю нечьстивоу именьмь ахавоу· и не послоушаѭщоу пророка· и
молитвѫ сътвори къ вышьнюемоу бг҃оу· и заключи нб҃о и не одъжди дъждь за г҃· лѣта и за ѕ҃· мѣсѧць·
илиꙗ въста и иде въ поустынѭ и таꙗаше сѧ въ потоцѣ хоратьсцѣмь· и отъ нб҃съ пищѫ приемлѧ
враномь на вьсѣкъ дьнь· и прѣсъше вода отъ ведра· и въ потоцѣ томь гладомь одрьжимѣ земли тои·
6. и повелѣние приимъ отъ бг҃а пр҃рокъ и въставъ· иде въ сареф꙽тѫ сидоньскѫѭ и оузьрѣ етерѫ
въдовицѫ· дрьва събираѭщѫѭ· и рече еи илиꙗ· иди и сътвори ми опрѣснъкъ малъ отъ мѫкы ѭже
имаши и сънѣмь отъ него азъ же и чѧда твоꙗ·
7. И рече жена къ илии· живъ бг҃ъ· жива дш҃а твоꙗ· аще естъ въ домоу моемь боле три гръсти мѫкы· и
се събираѭ полѣньца си· да испекъши въкоушѫ отъ него съ дѣтьми своими и оумьрѫ·
8. И рече илиꙗ· сътвори по гл҃оу моемоу· ꙗкоже ти рѣхъ· а не имаи о томь печали· И обита въ домъ еѧ
илиꙗ и сътвори жена по гл҃оу илииноу· и отъ того часа не оскѫдѣ съсѫдъ мѫчьныи· ни чьваньць
масльныи· и чюдесьмъ растѫщиимъ отъ пророка·
9. И оумрѣтъ сн҃ъ въдовицѧ тоѧ· оу неѧже бѣаше илиꙗ· Она же плачѫщи сѧ рече къ пророкоу· по чьто
въниде въ домъ мои· въспомѣнѫтъ грѣхъ моихъ и оуморитъ сн҃оу моего· Не расматрѣѭщи бж҃иѧ
благодѣти хотѧщѧѧ авити сѧ о немь·
10. Вълѣзъ же въ клѣть Илиꙗ· идеже лежааше отрокъ оумьрыи· и помоль сѧ къ вышьнюемоу· и
надъклонь сѧ тришьды доунѫ на лице емоу· и обрати сѧ дш҃а его въ нь· Абие имъ за рѫкѫ и въстави и
и дастъ мт҃ри своеи·
11. И въ третие же лѣто по оумрьтвии ахавовѣ сн҃ъ его Охозиꙗ цр҃ь бывъ въ оц҃а мѣсто· И поусти къ
Илии н҃ мѫжь и съ пѧтьдесѧтьникомь бѣлѧ и прити къ себѣ и гл҃ѧ· пророче бж҃ии· приди до мене·
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12. И рече Илиꙗ· аще есмь пророкъ бж҃ии· то да сънидетъ огнь съ нб҃се и попалитъ вьсѧ· и быстъ тако·
13. И пакы поусти дроугаего сътьника и съ сътомь воинъ· и томоу такожде сътвори· и пакы третиꙗего
поусти· и томоу оумильшоу сѧ прѣдъ пророкомь· и не сътвори емоу зъла· нъ въставъ· иде съ нимь къ
цр҃ю· и въ третие лѣто съвѣщавааше емоу илиꙗ люди събьрати на горѫ карьмильскѫѭ коупьно съ
вьсѣми жрьци и лъжиими пророкы· бѣаше бо ихъ до т҃ и ꙗко възиде на горѫ Карьмильскѫѭ· и повелѣ
илиꙗ привести дъва юньца·
14. И призъва ѧ гл҃ѧ· да помолимъ сѧ къжьдо къ бг҃оу своемоу· да егоже жрьтвѫ огнь сънѣстъ·
пришьдыи съ нб҃сь· того же бг҃а да послоушаемъ вьси и заповѣди его да съблюдемъ· Егоже ли жрьтва
останетъ несъжежена огньмь нб҃сьскыимь· то да оумьретъ дьньсь·
15. И рече лъжиимъ пророкомъ и жрьцемъ· пожьрѣте прьвое вашимъ бм҃ъ· да познаетъ сѧ сила ихъ и
ваша слоужьба авлена бѫдетъ· И привѣсѧ бѣсовьсции жрьци юньць единъ и заклашѧ и положишѧ без
огнѣ на скрадѣ· и възъвашѧ богы своѧ соуетьныѧ· рыкаѭще окрьстъ скрады· и ꙗко не быстъ до
пладьниꙗ ничесоже·
16. И рѫгаше сѧ имъ илиꙗ и рече· вельми оубо зовѣте· еда бѫдѫтъ засъпали боꙃи ваши· и ꙗко не
быстъ отъ нихъ ничесоже· И повелѣ имъ илиꙗ отъстѫпити и рече людьмъ· приимѣте единого когожьдо
ихъ·
17. И ископа мѣсто при мори· и съзьда тоу олътарь· и въскладе полѣна врьхоу· и приведе тельца и
закла· и растесавъ възложи врьхоу дрьвъ· И рече· възлиꙗте водѫ· и възлиꙗшѧ· И рече· оудъвоите·
оудъвоишѧ· И рече· оутроите· оутроишѧ· доньдеже ста вода врьхоу мѧсъ·
18. И възьрѣвъ на нб҃о рече· послоушаи мене· ги҃ бж҃е мои вьседрьжителю· послоушаи мене· дьньсь огнемь
да разоумѣѭтъ вьси людие· ꙗко ты еси единъ гь҃ бг҃ъ вьседрьжитель и азъ рабъ твои· послоушаи мене·
ги҃ бж҃е· послоушаи мене дьньсь огнемь· и ꙗко третицеѭ рече· и съниде огнь съ нб҃се и сънѣстъ жрьтвѫ его
и полѣна· и водѫ полиза·
19. И похвали га҃ бг҃а вьседрьжител҄ѣ· и повелѣ поврѣщи възнакъ жрьцѧ ты· и възьмъ ножь· и комоуждо
на грълѣ ставъ· закла ихъ до т҃· и рече· рьвьноуѭ· порьвьновахъ· ги҃ бꙃ҃ѣ моемь вьседрьжители ·
20. И въшьдъ на горѫ и помоли сѧ о людьхъ къ гю҃ бг҃оу дъжда ради· и абие отъврьзе бг҃ъ хлѧби
нб҃сьскыѧ и напои землѭ· и прозѧбе землѣ ращение вьсꙗкого плода· и благослови илиꙗ люди и съниде
съ горы· и поимъ съ собоѭ елисеѣ· сн҃а асафатова· егоже помаза на пророчьство·
21. Быстъ же идѫщима има прѣити иоръданъ и съньмъ илиꙗ милоть· ѭже ношааше· и съви ѭ· и
оудари въ водѫ· и растѫпи сѧ вода сѫдоу и сѫдоу· и прѣидете оба по соухоу·
22. Прозьрѣ же Илиꙗ възѧтие си отъ землѧ и рече къ елисею· проси отъ мене· еже хощеши· и дамь ти·
прѣжде даже не възѧтъ бѫдѫ отъ тебе· понеже люблѭ тѧ· и рече елисеи къ немоу· да бѫдетъ оубо дх҃ъ·
иже въ тебѣ соугоубь· и въ мьнѣ· а не прошѫ иного ничесоже отъ тебе· и рече илиꙗ елисею· оужестилъ еси
просити· обаче бѫдетъ ти тако· нъ аще оузьриши мѧ възносима отъ землѧ на нб҃о ·
23. И быстъ тако· и быстъ идѫщема има· и се колесьница огньна и кони огньни· и въшьдъшиимъ имъ
междоу има· и разлѫчишѧ сѧ· и въсхыщенъ быстъ илиꙗ вихромь· и възнѣсѧ сѧ горѣ ꙗко на нб҃о· Елисеи
же оставъ и въпити начѧтъ гл҃ѧ· оч҃е· оч҃е· колесьница огньна съноузьници· и врьже илиꙗ милоть своѭ
на елисеѣ· и въниде въ нь дх҃ъ соугоубь· по гл҃оу илииноу ·
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24. Пишетъ бо сѧ емоу пакы сънити въ послѣдьнѧѧ дьни и пророчьствовати въ ѧзыцѣхъ и колѣнѣхъ
сн҃овъ издраилевѣхъ· въпиѭщоу къ людемъ и гл҃ѭщоу·
25. Никътоже васъ братрие не ими вѣры бг҃опротивьникоу антих҃оу· въскорѣ бо раздроушитъ сѧ льсть
его· се бо грѧдетъ гь҃ съ нб҃се въ славѣ бж҃ьства своего· сѫдити хотѧ живыимъ и мрьтвыимъ и въздати
комоужьдо по дѣломъ его· и не могыи трьпѣти обличениꙗ его бестоудьнъ змии диꙗволъ и оубиетъ и· и
не дастъ погрести его·
26. И прѣбывъшю же тѣлеси его три дьни и полъ· ꙗкоже еван҃глистъ иоанъ гл҃етъ о немь въ видѣнии
своемь· и дх҃ъ отъ бг҃а вънидетъ пакы въ н҄ь· и въстанетъ пакы прѣдъ вьсѣми людьми· и оубоѧтъ сѧ
отъ страха его вьси прѣсъстоѧщеи и зьрѧще чюдьнаего его въстаниꙗ·
27. Такоѭ благодѣтиѭ хъ҃ оудиви и паче силы члв҃чьскыѧ· тацѣми чюдесы въорѫжи и Хъ҃ вышьнѣꙗ
прѣмѫдрость· тацѣми похвалами оувѧзе и десьница вьседрьжителѣ· из млада бо быстъ чюдесьнъ
дѣлесы и прорицании страшьныими· и силоѭ неиздреченоѭ и прѣвышьнеѭ властиѭ· оуподобленъ
серафимоу и хероувимоу· чюдесы сиꙗѧ ꙗко слъньце· и хвалами вѣньчаваѧ благочьстивыѧ· вѣньць носѧ
на себѣ славы гн҃ѧ· и бж҃ьствьныимь огнемь палѧ противьныѧ· просиꙗвъ сь въ пророцѣхъ ꙗко и слъньце
въ ꙃвѣздахъ· лоучами свѣтозарьнами озарѣѧ вьсѭ въселенѫѭ· и помазаѧ благодѣтиѭ пророкы и цр҃ѧ·
и бѣсы проганѣѧ· и трѣбища ихъ съ слоужители вьсѧ ис корене истрьꙃавъ и потрѣби·
28. Въ истинѫ бо быстъ маслина доброплодьнаꙗ· истачаѭщи сладость дх҃овьнѫѭ· и пакы одъждаѧ и
землѭ напаꙗѧ· и люди закрилѣѧ отъ гнѣва бж҃иꙗ и чьстьноѭ млт҃воѭ·
29. Илиꙗ· огненосьныи и хв҃оу пришьствию въторыи прѣдътеча ·илиꙗ· свѣтозарьнаꙗ дьньница· илиꙗ·
прѣчистыи съсѫдъ бж҃ию селению· илиꙗ· бг҃осадьнаꙗ лоза· напоивъши бл҃гоѫханиꙗ вьсего мира· илиꙗ·
свѣтозарьное слъньце· илиꙗ· тоученосьныи облакъ· илиꙗ· нбопарьныи орьлъ· илиꙗ· златозарьнаꙗ
лоуча· илиꙗ· истиньныи проповѣдьникъ Хв҃оу пришьствию· илиꙗ быстъ раздроушьникъ неприꙗзниннѣи
льсти· илиꙗ· теплыи застѫпьникъ печальныимъ· илиꙗ· тврьдыи камы вѣрѣ· илиꙗ· добрыи
въводьникъ вьсѣмъ въ вѣчьнѫѭ жизнь ·
30. Мы же молимъ тѧ въвести насъ· творѧщѧ твое праздьньство прѣчьстьное· въ славѫ и чьсть прѣстыѧ
и прѣбжьствьныѧ троицѧ· оц҃а и сн҃а и ст҃аго дх҃а· и нынѣ и присно и въ вѣкы вꙗкомъ· аминъ ·

Похвално слово за свв. архангели Михаил и Гавриил от Климент
Охридски
слово похвально арханг҄елоу михаилоу и гавриилоу· сътворено климентомь
епискоупомь·
1. Наста праздьнол҄юбьци прѣсвѣтлое трьжьство бесплътьнъіихъ силъ· прѣспѣваѧ вьсь оумъ и вьсь
разоумъ· прѣсвѣтьлами зарѣми вьсь миръ озарѣѧ· не въ естьстьвѣ бо плътьсцѣ сѫще· нъ въ естьстьвѣ
неосѧꙃаемѣ и недооумѣньнѣ отъ самого бж҃ьства зареѭ свьтѧще сѧ· и окрьсть прѣстола бж҃иꙗ трепетьно
прѣдъстоѧще· крилъі трепетьно покръіваѭще лица своꙗ· и непрѣстаньномь гласомь трьст҃ѫѭ пѣснь бг҃оу
въсилаѭще гл҃ѭтъ· ст҃ъ· ст҃ъ· ст҃ъ· г҃ь саваотъ· исплънь вьсѣ землѣ славъі его· (Ис. 6:3)
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2. Въ тои бо радости свѣтьлостиѭ бж҃ьствьноѭ почьтени сѫще· ови прѣстоли нарицаѭтъ сѧ· на нихъже
почиваетъ триупостаснаего бж҃ьства сила и власть· а дроуꙃии хероувими и серафими· шестокрильни и
четверѣзрачьнии· мъногоочити сѫще· а дроуꙃии же силъі и власти· а дроуꙃии же господьствиꙗ и
начѧтьци· а дроуꙃии анг҄ели и арханг҄ели· бещисльнаꙗ воиньства· вьси въ оуставѣ своемь къжьдо
прѣдъстоѧще и надъ коеѭжьдо работоѭ свои чинъ имѫще·
3. ови въинѫ прѣдъстоѭтъ славѣ бж҃ии· а дроуꙃии на слоужьбѫ сълеми къ земльнъіимъ· ови на казнь
и мьсть нечьстивъіимъ· а дроуꙃии на съпасение и на радость вѣрьнъіѧ наставлѣѭще· ꙗкоже прѣжде
показа сѧ анг҃ломь бг҃овидьцоу мосѣю въ горѣ синаисцѣи образъ прѣст҃ѫѭ бц҃ѫ кѫпинѫ огнемь горѧщѫ и
неополѣвъшѫ (по Изх. 3:2)·
4. и пакъі томоужде Мосѣови образъ сѣньнъіи бг҃ъ показа въ горѣ анг҃ломь извѣстьно сътворь· и
хероувимъ оба полъі олътарѣ осѣнѣѭща ави· и пакъі томоужде молѧщю сѧ бг҃оу и гл҃ѭщю· г҃и аще
обрѣтъ благодѣть прѣдъ тобоѭ· то ави ми сѧ самъ разоумьно да виждѫ тѧ и разоумѣѭ ꙗко обрѣтъ
благодѣть прѣдъ тобоѭ (Изх 33:13)·
5. рече же г҃ь къ немоу· и се ти слово еже рече сътворѭ· ꙗко обрѣте благодѣть прѣдъ мъноѭ (Изх.
33:17)· рече же моси· покажи ми г҃и славѫ твоѭ· да виждѫ аще обрѣтъ благодѣть прѣдъ тобоѭ (Изх.
33:17-18)·
6. и рече емоу г҃ь· не можеши видѣти лица моего· не можетъ бо чл҃вкъ видѣвъ лица моего и живъ бъіти·
нъ се мѣсто оу мене и станеши при камени и покръіѭ тѧ рѫкоѭ моеѭ· доньдеже мимо идѫ и отъимѫ
рѫкѫ моѭ· и тъгда видиши задьнѣѣ моꙗ· лице же мое не авитъ ти сѧ (Изх. 33:20-23)·
7. и вънегда видѣ моси задьнѣѣ славъі бж҃иѧ· просвьтѣ сѧ лице его паче сиꙗниꙗ слъньчьнаего· и
покръівъ лице свое оуброусомь и тако къ людьмъ гл҃ааше· не можаахѫ бо зьрѣти на лице его свѣтлости
ради·
8. и пакъі великъіи пророкъ исаиꙗ рече· видѣхъ г҃а на прѣстолѣ въісоцѣ и прѣвъзнесенѣ· и серафимь
стоꙗахѫ окрьсть его ꙅ҃ крилъ единомоу и ꙅ҃ крилъ дроугоуемоу· и въпиꙗахѫ трьст҃ѫѭ пѣснь гл҃ѭще·
ст҃ъ· ст҃ъ· ст҃ъ· г҃ь саваотъ· исплънь вьсѣ землѣ славъі его (Ис. 6:1-3)·
9. и пакъі тъжде исаиꙗ съказаѧ рече· егда болѣ Езекиꙗ цр҃ь июдѣискъіи· приде на нь цр҃ь асириискъіи
прѣѧтъ града· и ꙗко печальнъ бъістъ цр҃ь брани ради належѧщѧѧ на градъ· и помоли сѧ къ г҃ю бг҃оу
гл҃ѧ· помѧни г҃и ꙗко ходихъ съ истиноѭ прѣдъ тобоѭ и срьдьцемь съврьшеномь и оугодьнаꙗ прѣдъ
тобоѭ сътворихъ (по Ис. 38:1;3)·
10. и рече емоу г҃ь· не бои сѧ· не иматъ вънити въ градъ твои· ниже иматъ положити въ немь стрѣлъі ни
щита· защищѫ бо азъ градъ твои и съпасѫ и мене ради и давъіда раба моего· и съшьдъ анг҃лъ гн҃ъ·
оуби отъ плъка асирииск р҃ и п҃ и е҃ тъісѫщь· и въставъше заоутра обрѣтѫ вьсѣ троупиꙗ мрьтва (Ис.
37:33; 35-38)·
11. така бо естъ сила тѣхъ бесплътьнъіихъ и бж҃ьствьнъіихъ слоугъ· имъже вьсѣмъ сѫща начѧльника
архистратига великаего михаила· воеводѫ сѫща бесплътьнъіимъ силамъ· отъ нихъже анг҃лъ единъ бѣ
приѧлъ отъ бг҃а власть строению и блюдению земльноуемоу чиноу· и не лѫкавьнъ ни зълъ сътворенъ отъ
бг҃а· нъ благъ и благостиѭ почьтенъ бъівъ· прѣврати сѧ отъ благости на зълобѫ· и гръдъінеѭ исплънь
сѧ· помъішлѣаше противити сѧ творьцоу своемоу и бг҃оу·
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12. егоже гръдъінѧ и величьства не трьпѧ архистратигъ михаилъ и съ вьсѣми бесплътьнъіими чинъми
съврьгѫ и на землѭ и съ отъстѫпьнъіими съ нимь нареченъіими подъ нимь анг҃лъі· и бъістъ тьмѣ
начѧльникъ· свѣта бж҃ьствьнаего лишь сѧ своеѭ зълобоѭ· и клѧтвѣ повиньнъ· бѣсомь прѣмѣни сѧ отъ
анг҃льска сѫщьства и красотъі и мѫцѣ вѣчьнѣи повиньнъ сѧ сътвори·
13. не примѣшаетъ бо сѧ зълоба къ бж҃ьствьнѣи благости· ꙗко иоанъ еванг҃листъ видѣнии своими рече:
брань бъістъ на нб҃си· арханг҃лъ бо михаилъ и вьси вои его брань сътворишѧ съ зъмиемь· и съврьгѫ и
отъ чиноу своего (Откр. 12,7; 9)·
14. такожде рече и июда ст҃ъіи апостолъ· братръ иꙗковль· гл҃ѧ: великъіи же арханг҃лъ михаилъ егда съ
неприꙗзниѭ расѫждааше сѧ· не съмѣ сѫда хоульна навести на нь· нъ рече· да запрѣтитъ ти г҃ь о томь
противьне (по Иуд. 1:9) ·
15. таково бо подобаетъ рьвение имѣти по г҃и и творьци своемь· въ чиноу бо стоѭще къжьдо и въ
оуставѣ своемь· неиздречена свѣта и красотъі бж҃ьствьнъіѧ наслаждаѭтъ сѧ· величиꙗ же въ себѣ
никакоже ни зълобъі имѫще· единѫ волѭ въ себѣ и хотѣние имѫще· еже благостиѭ съблюдати
оуставъ свои· въ немьже къжьдо ихъ оучиненъ стоитъ· вьсѣ же чюдеса и благодѣти сима великъіима
архистратигома данъі бъішѧ отъ бг҃а родоу члв҃чьскоу· овѣмъ побѣда на противьнъіѧ· а дроугъіимъ
благовѣщение на радость земльноуемоу съставоу·
16. еюже похвалъі ни ѧзъікъ издрещи· ни оумъ постигнетъ подобьно хвалити· нъ противѫ немощи своеи
елико възможемъ постигнѫти надеждѫ своѭ къ нима възлагаѭще да издречемъ неиздреченѫѭ ею
милость и застѫпление отъ вьсѣхъ напастии·
17. сима бо архистратигома нб҃сьскъіи крѫгъ чюдесъі испльни г҃ь и земльное основание прѣсвѣтьло
оукраси· сима нб҃сьскаꙗ воиньства въ оуставѣхъ своихъ трепетьно стоѧще съблюдаѭтъ сѧ· сима
четврѣчѧстьнии коньци землѧ недвижими съхранѣѭтъ сѧ· сима морьскаꙗ широта повелѣниемь бж҃иемь
неизливьно чинъ свои съхранѣѭщи и прѣдѣла своего не прѣстѫпаетъ· сима чл҃вчьское естьство отъ
вьсѣхъ страстии неврѣждено прѣбъіваетъ· сима бѣсовьсции плъци прогоними ищезаѭтъ· сима
идольскаꙗ льсть ис корене раздроуши сѧ· сима црькъви свѣтьло оукрашаемъі· правовѣрьно и
единогласьно трьст҃ое пѣние бг҃оу въсилаѭтъ· сима вьсѣка ересь потрѣби сѧ и правовѣрие процвьте·
вѣньчаваѧ прововѣрьнъіѧ исповѣдьникъі· сима вьсѣкъі напасти и страсти отъгонѧтъ сѧ и болѣзни
цѣлѧтъ сѧ·
18. къ нима же единогласьно припадаѭще радостьно съ похвалоѭ въпиемъ рекѫще ·
19. радоуи сѧ архистратиже михаиле· старѣиствомь съіи прьвъіи воевода бесплътьнъіимъ силамъ·
радоуи сѧ архистратиже гаврииле· прьвъіи благовѣстьниче вьсѣмъ радостьмъ· радоуи сѧ архистратиже
михаиле· единосѫщьнъіѧ и нераздѣльнъіѧ троицѧ скуптроносьче· радоуи сѧ архистратиже гаврииле·
трьбезначѧльнаего свѣта истиньнъіи слоужителю· радоуи сѧ архистратиже михаиле· зареѭ
трьбезначѧльнаего свѣта неиздречено свьтѧ сѧ и вьсь миръ свѣтомь озарѣѧ· радоуи сѧ радостьнаꙗ
похвало гаврииле· радостиѭ въселенѫѭ оукрашь и старость захариинѫ вѣньчавъ благовѣщениемь
иоана крьстителѣ· неплодьное естьство плодоносьно сътворь· радоуи сѧ архистратиже михаиле·
попьравъіи тьмѣ поконьника и прѣстолоу бж҃ию достоино прѣдъстоѧ· радоуи сѧ архистратиже гаврииле·
въплъщению б ҃ жию достоинъіи благовѣстьниче· радоуи сѧ архистратиже михаиле· свьтѧи сѧ присно
трьслъньчьнаего бж҃ьства неприкосновенъіимь свѣтомь ·радоуи сѧ архистратиже гаврииле·
безначѧльноуемоу словеси очезарениꙗ· прѣсвѣтьлъіи благовѣстьниче·
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20. твоимь бо гласомь радостиѭ вьсѣ землѣ просвьтѣ сѧ· твоимь бо вѣщаниемь прѣчистаꙗ и
непорочьнаꙗ бц҃а радостиѭ исплъньши сѧ· бе-с-ѣмене оч҃ьскѫѭ зарѭ неиздречено зачѧтъ паче естьства
въсприѧтъ·
21. радоуита сѧ съгласьнаꙗ теплаꙗ застѫпьника вьсѣмъ прибѣгаѭщиимъ въ кровъ ваю· въі бо
съкроушиста прѣдътекъша въ адъ съмрьтьнъіѧ верѣѧ· и заклепъі грѣховьнъіѧ сътрьста· въскрьсениꙗ
радость муроносицамъ благовѣстиста· прьвѣе въ гробѣ адовьнъіѧ силъі съкроушьша и възъпивъша·
възьмѣте врата кънѧꙃи ваши и да вънидетъ цр҃ь славѣ (Пс 23:7)·
22. они же отъ страха оцѣпѣнѣвъше и лежѧще ꙗко мрьтви гл҃аахѫ· къто естъ цр҃ь славѣ (Пс. 23:8,10)·
23. пакъі же сиꙗ великаꙗ архистратига съ бесплътьнами силами отъвѣщасте имъ· г҃ь крѣпъкъ и
сильнъ· г҃ь сильнъ въ брани· тъ естъ цр҃ь славѣ (Пс. 23, 8, 10)· вьсьде же на слоужьбѣ бж҃ии скоростиѭ
ꙗко мльнии обрѣтаета сѧ противьнъіѧ съкроушаѭща· а вѣрьнъіѧ възвеселѧща·
24. пакъі бо въ гробѣ авльша сѧ· чьсть показаста своего г҃а оученикомъ его· единъ сѣдѧ оу главъі· а
дроугъі оу ногоу· идеже бѣ лежало тѣло г҃а ис҃а · и рѣста (Иоан. 20: 12-13)· чьто ищете живаего съ
мрьтвъіими· нѣстъ сьде· въста бо ꙗкоже рече (Лук. 24: 5-6)·
25. и пакъі въсходѧщю г҃ю на нб҃о· ставъша въ лицѣ апостольсцѣ рѣста· мѫжи галилеисци· чьто стоите
зьрѧще на нб҃о· се ис҃ъ въшьдъіи отъ васъ на нб҃о· тако приидетъ пакъі ꙗкоже видѣсте грѧдѫща на нб҃о
(Деян. 1:11)· тако бо подобаетъ чьсть творити г҃ю и б҃гоу и творьцоу своемоу·
26. тѣма бо вьсѣ въселенаꙗ просвьтѣ сѧ· тѣма пророчьскъіи ликъ дх҃овьнъіѧ благодѣти исплъни сѧ·
пророчьство свое свѣтьло съврьши· тѣма патриарси и правьдьници вьси свѣтьло вѣньчашѧ сѧ· тѣма
апостольскъіи ликъ съгласьно трьст҃ѫѭ пѣснь бг҃оу въсилаѧ вѣньчашѧ сѧ· тѣма мѫчьничьское
мъножьство прѣкрасьнъіими вѣньци оувѧзе сѧ· тѣма архиерѣискаꙗ похвала нетьлѣньнѣи радости
съподоби сѧ· тѣма поустъінежителе житиискъіѧ страсти и сласти оумрьщвльше течение свое
съконьчашѧ· тѣма же и въ послѣдьнии дьнь гроби отврьзѫтъ сѧ и оумьрьшаꙗ тѣлеса прѣст҃ъіимь
гласомь ею оживъша въстанѫтъ· тѣма и отъстѫпьнъіи диꙗволъ и съ бѣсъі своими съвѧзанъ бѫдетъ и
въврьженъ въ мѫкѫ вѣчьнѫѭ·
27. отъ неѧже да избавитъ нъі молитвами ею милостивъіи бг҃ъ нашь· емоуже естъ слава съ
безначѧльнъіимь его оц҃емь и прѣст҃ъіимь и благъіимь и животворѧщиимь его дх҃омь· нъінѣ и присно и
въ вѣкъі вꙗкомъ· аминь·
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Жития
Из Пространното житие на св. Кирил
II. Въ солоуньцѣ градѣ бѣ мѫжь етеръ· доброродьнъ и богатъ· именьмь львъ· прѣдрьжѧи санъ
дрѫгарьскъіи подъ стратигомъ· бѣ же благовѣрьнъ· съхранѣѧ вьси заповѣди божиѧ исплънь· ꙗкоже
иногда иовъ· живъіи же съ подроужиемь своимь· роди· з҃· отрочѧтъ· отъ нихъже младѣиши седмъіи
константинъ философъ· наставьникъ и оучитель нашь· егда же и роди мати· въдашѧ его доилици· да
и бъі доила· отрочѧ же не рачи сѧ ѧти по тоуждь съсьць никакоже· развѣ по матерьнъ· доньдеже
отъдоенъ бъістъ· се же бъістъ по божию съмотрению· да бъі добра корене добраꙗ лѣторасль нескврьномь
млѣкомь въздоена бъіла· по семьже добраꙗ та родителѣ съвѣщавъша сѧ не съходиста сѧ· говѧща себѣ·
нъ тако жиста о господи ꙗко братъ и сестра лѣтъ ·д҃і· доньдеже ꙗ съмрьть разлѫчи· никакоже
прѣстѫпльша того съвѣта· на сѫдъ же емоу хотѧщоу ити· плака сѧ мати отърочѧте сего глаголѭщи· не
брѣгѫ о вьсемь· развѣ о младеньци семь единомь· ꙗко иматъ бъіти оустроенъ· онъ же рече· вѣрѫ ми ими
жено· надѣѭ сѧ боꙃѣ· ꙗко дати иматъ емоу отьца и строителѣ такого· иже строитъ вьсѧ христиꙗнъі·
еже се и събъістъ·
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III. Седми же лѣтъ съіи отърокъ видѣ сънъ· и повѣдаѧ отьцоу и матери рече· ѣко стратигъ събравъ
вьсѧ дѣвицѧ нашего града рече къ мънѣ· избери себѣ отъ нихъ· ѭже хощеши· подрожие и на помощь·
съврьсть себѣ· азъ же съглѧдавъ и съмотривъ вьсѣхъ· видѣхъ единѫ красьнѣишѫ вьсѣхъ лицемь·
свьтѧщѫ сѧ и оукрашенѫ вельми монистъі златъі и бисьромь и вьсеѭ красотоѭ· еиже бѣ имѧ софиꙗ·
сирѣчь прѣмѫдрость· тѫ избьрахъ· слъішавъша же словеса си родителѣ его рекоста къ немоу· съіноу·
храни законъ отьца твоего и не отъврьзи наказаниꙗ метере твоеѧ (Прит. 6:20)· свѣтильникъ бо
заповѣдъ законоу и свѣтъ (Прит. 6:23)· рьци же прѣмѫдрости· сестра ми бѫди· а мѫдрость знаемѫ
себѣ сътвори (Прит. 7:4)· сиꙗетъ бо прѣмѫдрость паче слъньца (Прем. 7:20)· и аще приведеши ѭ себѣ
имѣти подроужие· то отъ мънога зъла избавиши сѧ еѭ· егда же и въдаста въ наоучение· спѣаше паче
вьсѣхъ оученикъ въ кън҄игахъ памѧтиѭ скороѭ вел҄ьми· ѣко и дивоу бъіти вьсѣмъ· единого же отъ
дьнии· ѣкоже объічаи естъ богатичищемъ глоумл҄ение творити ловитвоѭ· изиде съ н҄ими на пол҄е
крагоуи свои възьмъ· и ѣко поусти и· вѣтръ сѧ обрѣте по съмотрению божию· възѧ и занесе его· отрокъ же
отъ того въ оунъіние и печаль въпадъ дъва дьни не ѣстъ· чловѣкол҄юбиемь бо своимь милостивъіи богъ
не велѧ емоу привъікънѫти житиискъіихъ вещии· оудобь и оулови· ѣкоже древл҄е оулови плакидѫ въ
ловѣ еленемь· тако и сего крагоуемь· въ себѣ же помъісливъ· житиѣ сего соуетѫ окаѣше ѧ глагол҄ѧ·
таково ли естъ житие се· да въ мѣсто радости печаль прибъіваетъ· отъ сего дьне по инъ сѧ пѫть имѫ·
иже естъ сего лоучии· а въ млъвѣ житиѣ сего своихъ дьнии не иждивѫ· и пооучаѧ сѧ имь сѣдѣаше въ
домоу своемь оучѧ сѧ из оустъ кън҄игамъ григориѣ богослова· и знамение крьстьное сътвори на стѣнѣ· и
похвалѫ свѧтоумоу григорию написа сицевѫ· о григорие· тѣломь чьловѣче· а доушеѭ анг҄еле· тъі тѣломь
чловѣкъ съіи· анг҄елъ ѣви сѧ· оуста бо твоѣ ѣко единъ отъ серафимъ бога прославл҄ѣаѭтъ и вьселенѫѭ
просвѣщаѭтъ правъіѧ вѣръі наказаниемь· тѣмь же и мене припадаѭща къ тебѣ любовиѭ и вѣроѭ
приими· и бѫди ми оучитель и просвѣтитель· таковаѣ завѣщавааше· въшьдъ же въ мъногъі бесѣдъі и
оумъ велии· не могъі разоумѣти глъбинъ въ оунъіние велико въпаде· страньнъ же нѣкои бѣ тоу оумѣѧ
граматик҄иѭ· и къ н҄емоу шьдъ молѣше и· на ногоу его падаѧ и въдаѧ сѧ емоу· добрѣ дѣе· наоучи мѧ
рече хѫдожьствоу граматичьскоуоумоу· онъ же талантъ свои погребъ рече къ н҄емоу· юноше· не троуждаи
сѧ· отъреклъ бо сѧ есмь отънѫдь никогоже не оучити семоу въ моѧ дьн҄и· пакъі же отърокъ кланѣѧ сѧ
емоу съ сльзами глаголааше· възьми вьсѫ моѫ чѧсть отъ домоу отьца моего· еже ми достоитъ· а наоучи
мѧ· не хотѣвъшоу же ономоу послоушати его· шьдъ въ домъ свои въ молитвахъ прѣбъівааше· да бъі
обрѣлъ желание срьдьца своего· въ скорѣ же богъ сътвори вол҄ѭ боѧщиихъ сѧ его· о красотѣ бо его и
мѫдрости и прилежьнѣемь оучении· еже бѣ растворено въ н҄емь · слъішавъ цѣсаревъ строител҄ь· иже
нарицаетъ сѧ логоѳетъ· посла по н҄ь· да сѧ бъі съ цѣсаремь оучилъ· отрокъ же оуслъішавъ се съ
радостиѭ пѫть сѧ ѧтъ· и на пѫти поклонь сѧ молитвѫ сътвори глаголѧ· боже отьць нашихъ и господи
милости· иже еси сътворилъ вьсѣкаѣ словомь и прѣмѫдростиѭ своеѭ· съзьдавъ чловѣка да владетъ
тобоѭ

сътвореньнъіими тварьми (Прем. 9:1-2)· даждь ми сѫщѫѭ въскраи твоихъ прѣстоль

прѣмѫдрость (Прем. 9:4)· да разоумѣѭ· чьто естъ оугодьно тебѣ· и съпасѫ сѧ· азъ бо есмь рабъ твои и
съінъ рабъі твоеѧ (Прем. 9:5, Пс. 115:6)· и къ семоу прочее соломон҄ѭ молитвѫ изглаголавъ· въставъ и
рече· аминъ·
XII. Дошьдъше же безводьноу мѣстоу поустоу жѧждѧ не можаахѫ трьпѣти· обрѣтъше же въ слатинѣ
водицѫ не можаахѫ отъ н҄еѧ пити· бѣше бо ѣко жльчь· рашьдъшемъ же сѧ имъ вьсѣмъ искати водъі·
рече къ меѳодию братоу своемоу· не трьплѭ оуже жѧждѧ· да почрьпи водъі сеѧ· иже бо прьвѣе прѣложи
израильтомъ горькѫѭ водѫ въ сладъкѫ· тъіи иматъ и нама оутѣхѫ сътворити· почрьпъша же
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обрѣтоста ѭ сладъкѫ ѣко и медъвьнѫ и стоуденѫ· и пивъша прослависта бога· творѧща такова своимъ
рабомъ· въ херсонѣ же вечераѧ съ архиепископомь рече къ н҄емоу философъ· сътвори ми молитвѫ отьче·
ѣкоже ми би отьць сътворилъ· въпрошьшемъ же нѣкоимъ особь· чесо ради сътвори се· отъвѣща
философъ· въ истинѫ оутрѣ отидетъ отъ насъ къ господи· и оставитъ нъі· еже и бъістъ· словоу семоу
събъівъшоу сѧ·
Бѣшѧ въ фоульсцѣ ѧзъіцѣ дѫбъ велии· съраслъ сѧ съ чрѣшн҄еѭ· подъ нимь же трѣбъі дѣѣхѫ·
нарицаѭще и именьмь александръ· женьскоу полоу не даѭще пристѫпати къ н҄емоу· ни къ трѣбамъ
его· оуслъішавъ же то философъ не лѣни сѧ троудити до нихъ· и ставъ посрѣдѣ ихъ глагола къ н҄имъ·
елини сѫтъ въ вѣчьнѫѭ мѫкѫ шьли клан҄ѣвъше сѧ небоу и земли ѣко богоу· такои велицѣи и добрѣи
твари· то и въі· иже сѧ клан҄ѣете дрѣвоу· хоудѣи вещи· еже естъ готово на огн҄ь· како имате избъіти
вѣчьнааго огн҄ѣ· отъвѣщавъше же они· мъі сего нѣсмъ начѧли отъ нъін҄ѣ творити· нъ отъ отьць есмъ
прѣѧли· и отъ того обрѣтаемъ вьсѣ прошениѣ наша· дъждь же наипаче идетъ мъногъ· и како се мъі
сътворимъ· егоже нѣстъ дръзнѫлъ никътоже отъ насъ сътворити· аще бо дрьзнетъ къто се сътворити·
тогда же съмрьть оузьритъ· и не имамъ къ томоу дъжда видѣти до коньчинъі· отъвѣща къ нимъ
философъ· богъ о васъ въ кън҄игахъ глагол҄етъ· а въі како сѧ его отъмещете·исаѣ бо отъ лица господьн҄ѣ
въпиетъ глаголѧ· грѧдѫ азъ събьрати вьсе племена и вьсѧ ѧзъікъі· и придѫтъ· и оузьрѧтъ славѫ
моѭ· и оставлѭ на нихъ знамение· и посълѭ отъ н҄ихъ съпасение въ ѧзъікъі· въ ѳарьсъ· и въ фоулъ и
лоудъ и мосохъ· ѳовелъ· и въ еладѫ· и въ отокъі дальнѧѧ· иже не сѫтъ слъішали моего имени· и
възвѣстѧтъ славѫ моѭ въ ѧзъіцѣхъ· глагол҄етъ господь вьседрьжител҄ь (Ис. 66:18-20)· и пакъі· се азъ
посълѭ ръібитвъі и ловъцѧ мъногъі· и отъ хлъмъ и отъ скалъ каменьнъіихъ· изловѧтъ въі (Иерем.
16:16)· познаите братие бога сътворьшааго въі· се еванг҄елие новааго завѣта божиѣ· въ н҄ьже сѧ есте
крьстили· тако же сладъкъіими словесъі оуглаголавъ ихъ повелѣ имъ посѣщи дрѣво и съжещи е· поклони
же сѧ старѣишина ихъ· и шьдъ лобъза еванг҄елие· такожде и вьси· свѣщѧ же бѣлъі приемльше отъ
философа и поѭще идошѧ къ дрѣвоу· и възьмъ сѣкъірѫ философъ· л҃· и· г҃· кратъі оударивъ повелѣ
вьсѣмъ сѣщи и искоренити е съжещи е· въ тѫ же нощь абие отъ бога дъждь бъістъ· и съ радостиѭ
велиеѭ похвалишѧ бога· и весели сѧ богъ о семь ꙃѣло·
XIII. Философъ же иде въ цѣсарь градъ· и видѣвъ цѣсарѣ живѣше без млъвъі бога молѧ· въ црькъве
свѧтъіихъ апостолъ сѣдѧ· естъ же въ ст҃ѣи софии потиръ отъ драгаего камене· соломон҄ѣ дѣла· на н҄емьже
сѫтъ писменъі жидовьскъі и самарѣньскъі грани написани· ихъже не можааше никътоже ни прочисти ни
съказати· възьмъ же и философъ прочьте и съказа ѧ· естъ же сице прьвъіи грань· чаша моѣ· чаша моѣ·
прорицаи· доньдеже ꙃвѣзда· въ пиво бѫди господи прьвѣньцоу· бъдѧщоу нощиѭ· по семь же дроугъіи
грань· на въкоушение господьн҄е сътворена дрѣва иного· пии и оупии сѧ веселиемь и възъпии аллилоуѣ· и
по семь третии грань· се кнѧꙃь· и оузьритъ вьсь съньмъ славѫ его· и давидъ цѣсарь посрѣдѣ ихъ· и по
семь число написано· ѳ҃· сътъ и·ѳ҃· ро· расчьтъ же ѧ по тьнъкоу философъ обрѣте отъ въторааго на десѧте
лѣта цѣсарьства· соломон҄ѣ до рождьства христова·ѳ҃· сътъ и ѳ҃· лѣтъ· и се естъ пророчьство о христѣ·
XIV. Веселѧщю сѧ о боꙃѣ философоу· пакъі дроуга рѣчь приспѣ и троудъ не мьн҄ьи прьвъіихъ·
растиславъ бо· моравьскъіи кънѧꙃь· богомь наоучаемъ· съвѣтъ сътвори съ кънѧꙃи своими и съ
моравл҄ѣнъі· и посъла къ цѣсар҄ю михаилоу глагол҄ѧ· людьмъ нашимъ поганьства сѧ отъврьгъшемъ и по
христиѣньскъіи сѧ ꙁаконъ дрьжѧщемъ· оучител҄ѣ не имамъ такого· иже нъі би въ свои ѧꙁъікъ истѫѭ
вѣрѫ хрьстиѣнькѫѭ съкаꙁалъ· да сѧ бъішѧ и инъі странъі того ꙁьрѧще· подобилъі сѧ намъ· то посъли
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нъі владъіко· епискоупа и оучител҄ѣ такого· отъ васъ бо на вьсѧ странъі въсегда добръіи ꙁаконъ
исходитъ·
Събьравъ же съборъ цѣсар҄ь приꙁъва константина философа и сътвори и слъішати рѣчь сиѭ· и рече·
вѣмь тѧ троудьна сѫща· философе· нъ потрѣба естъ тебѣ тамо ити· сеѧ бо рѣчи не можетъ инъ никъто
исправити ѣкоже тъі· отъвѣща же философъ· и троудьнъ съі и больнъ тѣломь· съ радостьѭ идѫ тамо·
аще имаѭтъ боукъвъі въ ѧꙁъікъ свои· глагола же цѣсар҄ь къ н҄емоу· дѣдъ мои и отьць мои и ини
мъноꙃи искавъше того· не сѫтъ обрѣли· то како могѫ то обрѣсти· философъ же рече· то къто можетъ на
водѫ бесѣдѫ напьсати и еретичьско имѧ себѣ обрѣсти· отъвѣща емоу пакъі цѣсар҄ь и съ варъдоѭ оуемь
своимь· аще тъі хощеши· то можетъ сие тебѣ богъ дати· иже и даетъ вьсѣмъ просѧщиимъ бес
сѫмьнѣниѣ и отъврьꙁаетъ тлъкѫщиимъ (Лук. 11:9)·
Шьдъ же философъ· по прьвоуемоу объічаю на молитвѫ сѧ наложи· и съ инѣми поспѣшьникъі· въскорѣ
же сѧ емоу богъ ѣви· послоушаѧ молитвъ рабъ своихъ· и абье съложи писмена и начѧтъ бесѣдѫ пьсати
еванг҄ельскѫ· искони бѣ слово и слово бѣ оу бога и богъ бѣ слово (Иоан 1:1) и прочее·
въꙁвесели сѧ цѣсар҄ь и бога прослави съ своими съвѣтьникъі· и посъла и съ даръі мъногъі· напъсавъ къ
растиславоу епистолиѭ сицевѫ· богъ· хотѧи вьсѣкомоу да би въ раꙁоумъ истиньнъіи пришьлъ (1 Тим.
2:4) и на бол҄ьшии сѧ чинъ въꙁдвиглъ· видѣвъ вѣрѫ твоѭ и подвигъ сътвори· и нъін҄ѣ исплънити сѧ
твоемоу прошению въ наша лѣта· ѣвл҄ь боукъви въ вашь ѧꙁъікъ· егоже не бѣ испръва бъіло· нъ тъкъмо
въ прьваѣ лѣта· да и въі причьтете сѧ великъіихъ ѧꙁъіцѣхъ· иже славѧтъ бога своимь ѧꙁъікомь· и то
ти посълахомъ того· емоуже ѧ богъ ѣви· мѫжа чьстьна и благовѣрьна· кън҄ижьна ꙃѣло и философа· и се
приими даръ бол҄ьи и чьстьнѣи паче вьсего ꙁлата и сьребра и каменьѣ драгаего и богатьства
прѣходѧщаего· подъвигни сѧ съ н҄имь спѣшьно оутврьдити рѣчь и вьсѣмь срьдьцемь въꙁискати бога· и
обьщаего съпасениѣ не отърини· нъ вьсѧ подъвигни не лѣнити сѧ· нъ ѧти сѧ по истиньнъіи пѫть· да и
тъі· приведъ ѧ подъвигомь твоимь въ божьи раꙁоумъ· приимеши своѭ мъꙁдѫ въ того мѣста и въ сь
вѣкъ· и въ бѫдѫщьи· ꙁа вьсѧ тъі доушѧ· хотѧщѧѧ вѣровати въ хрьста· бога нашего· отъ нъін҄ѣ и до
коньчинъі· памѧть своѭ оставлѣѧ прочиимъ родомъ· подобьно великоуемоу цѣсар҄ю константиноу·
XV. Дошьдъшю же емоу моравъі· въ великоѭ чьстьѭ приѧтъ и растиславъ· и оученикъі събьравъ·
въдастъ ѧ оучити· въ скорѣ же вьсь црькъвьнъіи чинъ прѣложь· наоучи ѧ оутрьници· годинамъ·
вечерьн҄и· павечерьници и таинѣи слоужьбѣ·
и отъврьꙁѫ сѧ по пророчьскоуемоу словеси (Ис. 35:2; 32:4) оушеса глоухъіихъ оуслъішати кънижьнаѣ
словеса и ѧзъікъ ѣсьнъ бъістъ гѫгнивъіихъ· богъ же сѧ въꙁвесели о семь и дьѣволъ постъідѣ сѧ·
растѫщоу же бж҃ию оучению зълъіи завистьникъ испрьва трьклѧтъіи дьѣволъ· не трьпѧ сего добра· нъ
въшьдъ в своѧ съсѫдъі начѧтъ мъногъі въздвиꙃати глагол҄ѧ емъ· не славитъ сѧ богъ о семь· аще бо би
емоу сице годѣ бъіло· то не би ли моглъ сътворити· да бишѧ и сии испрьва· писменъі пишѫще бесѣдъі
своѧ· славили бога· нъ три ѧзъікъі естъ тъкмо избьралъ· евреискъіи· греьчьскъіи и латиньскъіи· имиже
достоитъ славѫ богоу въздати· бѣхѫ же се глагол҄ѭще латиньсции съпричѧстьници· архиереи· иереи и
оученици· бравъ же сѧ съ н҄ими· ѣко давидъ съ иноплеменьникъі· кън҄ижьнъіими словеси побѣждь ѧ
нарече ѧ триѧзъічьникъі и пилатьнъі· ѣко пилатоу тако написавъшоу на титлѣ господьн҄и· не тъкмо же
сѧ едино глаголахѫ· нъ и иномоу бесчьстию оучаахѫ глагол҄ѭще· ѣко подъ земелеѭ живѫтъ чьловѣци
велеглави· и вьсь гадъ диѣвол҄ѣ трарь естъ· и аще къто оубиетъ зъмиѭ· ѳ҃· грѣхъ избѫдетъ тоѧ ради·
аще чьловѣка оубиетъ къто· г҃· мѣсѧцѧ да пиетъ въ дрѣвѣнѣ чаши· а стьклѣнѣ да не прикасаетъ сѧ· и
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не бранѣахѫ жрьтвъ творити по прьвоуемоу объічаю· ни женитвъ бесчьстьнъіихъ· вьсе же сье ѣко и
трьнье посѣкъ словесьнъіимь огн҄емь попали· гл҃ѧ· пожьри богоу жрьтвѫ хвальнѫѭ· и въздаждь
въішьн҄емоу молитвъі твоѧ· женъі же юности твоеѧ не отъпоусти· аще бо ѭ възненавидѣвъ
отъпоустиши· и покръіетъ нечьсть похоть твоѭ·
гл҃етъ г҃ь вьседрьжител҄ь (Малах. 2:15-16)· и съхраните сѧ дх҃омь вашимь· и да не оставитъ къждо
васъ женъі юности своеѧ· и си· ихъже ненавидѣхъ· творасте· ѣко б҃ъ съвѣдѣтельствова междоу тобоѭ и
междоу женоѭ юности твоеѧ· ѭже еси оставилъ· и та объщцница твоѣ и жена завѣта твоего (Малах.
2:14)·
и въ еванг҄елии (Мат. 5:27-28) г҃ь· слъішасте· ѣко речено бъістъ древьнъіимъ· не сътвориши прѣл҄юбъі·
азъ же гл҃҄ѭ вамъ· ѣко вьсѣкъ· иже възритъ на женѫ похотѣти еи· ѭже прѣл҄юбъі естъ сътворилъ съ
неѭ срьдьцемь своимь·
и пакъі (Мат. 5:32) гл҃҄ѭ вамъ· ѣко иже поуститъ женѫ своѭ развѣ словесе л҄юбодѣинааго· творитъ ѭ
прѣл҄юбъі дѣѣти· и иже отъпоущеньнѫѭ отъ мѫжа поемл҄етъ· прѣл҄юбъі дѣетъ·
и ап҃лъ рече (Мат. 19:6)ъ· еже естъ б҃ъ съчеталъ· чл҃вкъ да не разлѫчитъ·
м҃· же мѣсѧць сътворивъ въ моравѣ иде свѧтити оученикъі своѧ· прѣетъ же идѫщь коцьль· кънѧꙃь
паноньскъіи· и възл҄юбль вел҄ьми словѣньскъі кън҄игъі наоучити сѧ имь· въдастъ до· н҃· оученикъ
оучити сѧ имь· и вельѭ чьсть емоу сътворь мимо проводи и· не възѧтъ же ни отъ растислава· ни отъ
коцьл҄ѣ ни злата· ни сребра· ни иноѧ вещи· положивъ еванг҄ельское слово и бес пищѧ· тъчьѭ плѣньникъ
испрошь· ѳ҃· сътъ· отъпоусти ихъ·
XVI. Въ венетии же бъівъшю емоу· събрашѧ сѧ на н҄ь епискоупи и попове и чрьноризьци· ѣко врани на
сокола· и въздвигошѧ триѧзъічьнѫѭ ересъ глаголѭще· чл҃че· съкажи намъ· како тъі еси сътворилъ
нъін҄ѣ словѣномъ кънигъі и оучиши ѧ· ихъже нѣстъ никътоже инъ прьвѣе обрѣлъ· ни апостоли· ни
римьскъіи папа· ни б҃ословъ григорие· ни иеронимъ· ни авгоустинъ· мъі же три тъкъмо ѧзъікъі вѣмъ·
имиже достоитъ въ кън҄игахъ славити б҃а· евреискъіи· елиньскъіи и латиньскъіи·
отъвѣща же философъ къ нимъ· не идетъ ли дъждь отъ б҃а на вьсѧ равьно· или сл҃нце такожде не
сиѣетъ ли на вьсѧ (Мат. 5:45)· ни ли не дъіхаемъ на аеръ равьно вьси· и како въі не стъідите сѧ три
ѧзъікъі мънѧще тъчьѭ· а прочьимь вьсѣмъ ѧзъікомъ и племенемъ слѣпомъ велѧще и глоухомъ бъіти·
съкажите ми· бога творѧще немощьна· ѣко не могѫща сего дати· или завистьлива· ѣко не хотѧща· мъі
же народъ мъного знаемь кън҄игъі оумѣѭще и б҃оу славѫ въздаѭще· къжьдо своимь ѧзъікомь· авѣ же
сѫтъ си· армени· перьси· авазг҄и· ивери· соугди· гоѳи· обри· тоурьси· козари· аравл҄ѣне· егупьти и сури· и
ини мъноꙃи· аще ли не хощете отъ сихъ разоумѣти· пон҄ѣ отъ кън҄игъ познаите сѫдьѭ·
давидъ бо (Пс. 95:1) въпиетъ гл҃ѧ· поите г҃и вьсѣ земл҄ѣ· поите г҃и пѣснь новѫ·
и пакъі (Пс. 97:4)· въскликнѣте г҃и вьсѣ земл҄ѣ· поите и възвеселите сѧ и въспоите·
и дроугоици (Пс. 65:4)· вьсѣ земл҄ѣ да поклонитъ ти сѧ и поетъ тебѣ· и да поетъ же имени твоемоу
въішьн҄ии·
и пакъі (Пс. 116:1, 150:5)· хвалите б҃а вьси ѧзъіци· и похвалите его вьси л҄юдье· и вьсѣко дъіханье да
хвалитъ г҃а·
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въ еванг҄елии (Иоан. 1:12) же гл҃҄етъ· елико же ихъ приѧтъ и· и дастъ имъ область· да чѧда бж҃иѣ
бѫдѫтъ·
и пакъі тъжде (Иоан. 17:20-21)· не о сихъ молѭ тъкъмо· нъ и о вѣроуѭщиихъ словесе ихъ ради въ
мѧ· да вьси едино бѫдѫтъ· ѣкоже и тъі отьче въ мънѣ· и азъ въ тебѣ·
матѳѣи (28:18-20) же рече· дана ми бъістъ вьсѣка власть на нб҃си и на земл҄и· шьдъше оубо наоучите
вьси ѧзъікъі· крьстѧще ѧ въ имѧ оц҃а и сн҃а и свѧтаего дх҃а· оучѧще ѧ блюсти вьсѣ· елика заповѣдахъ
вамъ· и се азъ съ вами есмь вь вьсѧ дьни до съконьчаниѣ вѣка· аминъ·
и марко (16:15-17) пакъі· шьдъше въ миръ вьсь проповѣдите евангелие вьсеи твари· иже вѣроуетъ и
крьститъ сѧ· сп҃сенъ бѫдетъ· не вѣровавъіи же осѫжденъ бѫдетъ· знамениѣ же вѣровавъшиимъ сиѣ
послѣдоуѭтъ· именьмь моимь бѣсъі ижденѫтъ· и ѧзъікъі възгл҃ѭтъ новъі·
гл҃҄етъ же и къ вамъ пакъі законооучител҄емь (Мат. 23:13)· горе вамъ кън҄игочиѧ и фарисеи· ипокрити·
ѣко затварѣете цр҃ствие нб҃сьное прѣдъ чл҃къі· въі бо не въходите· и хотѧщиихъ вънити въ н҄е не
оставлѣете·
и пакъі (Лук. 11:52)· горе вамъ кън҄игочиѧ· ѣко възѧсте кл҄ючь разоумѣниѣ и сами не вънидосте· и
вънити хотѧщиимъ възбранисте·
коренѳиомъ же павьлъ (1 Корин. 15:5-40)· рече· велѭ же вьсѣмъ вамъ гл҃ати ѧзъікъі· паче же да
прорицаете· бол҄ьи бо прорицаѧи н҄еже гл҄҃ѧи ѧзъікъі· развѣ аще не съказоуетъ· да и цр҃кви създанье
прииметъ· нъін҄ѣ же братье· аще приидѫ къ вамъ въ ѧзъікъі гл҃҄ѧ· кѫѭ вамъ пользѫ сътворѭ· аще
вамъ не гл҃҄ѭ въ авл҄еньи· или въ разоумѣньии· или въ пророчьствьи· или въ наоученьи· обаче
бездоушьнаѣ гласъ даѭща· аще пищали· аще гоусли· аше разньствьѣ пискомь не подастъ· како
разоумѣѭтъ се писканье или гѫденье· ибо аще безвѣстьнъ гласъ трѫбѫ дастъ· къто оуготовитъ сен на
брань· тако и въі ѧзъікомь аще неразоумьна словесе дасте· како разоумѣетъ сѧ гл҃емое· бѫдѣте бо въ
въздоухъ гл҃҄ѭще· толико оубо аще слоучитъ сѧ родъ гласьнъіихъ въ мирѣ· ни единъ же ихъ
безгласьнъ· аще не вѣмь силъі гласоу бѫдѫ гл҃҄ѭщеемоу мънѣ варваръ и гл҃҄ѧи мънѣ варваръ· тако и
въі· пон҄еже есте рьвьнителе доуховьнъіимъ· къ създанью цр҃кви просите· да въі избъіваетъ· тѣмь же
гл҃҄ѧи ѧзъікомь· да мл҃итъ сѧ· да съказоуетъ· аще бо мл҃твѫ творѭ ѧзъікомь· дх҃ъ мои мл҃итъ сѧ· а
оумъ мои бес плода естъ· чьто оубо естъ· помолѭ сѧ дх҃омь· помолѭ сѧ и оумомь· поѭ дх҃омь· поѭ же и
оумомь· аще бл҃гслвиши дх҃омь· исплънѣѧи мѣсто неразоумьнаего како речетъ аминъ по твоемоу
прошенью· пон҄еже не вѣстъ· чьто гл҃҄еши· тъі оубо добрѣ хвалиши· нъ дроугъіи зиждетъ сѧ· хвалѭ б҃а
моего· отъ вьсѣхъ васъ паче ѧзъікъі гл҃҄ѧ· нъ въ цр҃кви· е҃· словесъ хощѫ оумомь своимь гл҃ати· да и инъі
наоучѫ· нежели тьмъі словесъ ѧзъікомь· братье· не дѣти бъіваите оумомь· нъ зълобоѭ
младеньствоуите· оумъі же съврьшенъі бѫдѣте· въ законѣ естъ писано· ѣко иноѧзъічьнъіими и
оустънами инѣми възгл҃ѭ къ л҄юдемъ симъ · и ни тако послоушаѭтъ мене· гл҃етъ г҃ь· тѣмь же ѧзъіци
не сѫтъ въ знаменье вѣрьнъіимъ· нъ невѣрьнъіимъ· а пр҃рчство не невѣрьнъіимъ· нъ вѣрьнъіимъ· аще
оубо сънидетъ сѧ цр҃кви вьсѣ кѫпѣ· и вьси гл҃҄ѭтъ ѧзъіци· и вънидетъ нѣкъто неразоумьнъ или
невѣрьнъ· не рекѫтъ ли· ѣко зъло сѧ дѣете· аще ли вьси прр҃ствоуѭтъ· и вънидетъ нѣкъто неразоумьнъ
или невѣрьнъ· обличаетъ сѧ вьсѣми и въстѧꙃаетъ сѧ отъ вьсѣхъ· и таинаѣ ср҃ца его авѣ бъіваѭтъ· и
тако падъ ниць поклонитъ сѧ б҃оу· исповѣдоуѧ· ѣко въ истинѫ б҃ъ въ васъ естъ· чьто оубо братье· егда
съходите сѧ· къждо псаломъ иматъ· оученье иматъ· ѧзъікъ иматъ· съказанье иматъ· вьсѣ къ
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съзьданью да бъіваѭтъ· аще ли къто ѧзъікомь гл҃҄етъ· по дъвѣма оубо или ꙃѣло по тремъ и по чѧсти· и
единъ да съказоуетъ· аще ли не бѫдетъ съказател҄ѣ· да млъчитъ въ црькъви· себѣ же да гл҃҄етъ и б҃оу·
прр҃ци же дъва или трье да гл҃҄ѭтъ· а дроуꙃии да съказоуѭтъ· аще ли иномоу да отъкръіетъ сѧ
сѣдѧщоу· прьвъіи да млъчитъ· можете бо по единомоу вьси прр҃ствовати· да вьси оучѧтъ сѧ и вьси
оутѣшаѭтъ сѧ· и доуси пророчьсции пророкомь повиноуѭтъ сѧ· нѣстъ бо неоустроенью б҃ъ· нъ мироу· ѣко
вь вьсѣхъ цр҃квахъ свѧтъіихъ· женъі вашѧ въ цр҃квахъ да млъчѧтъ· не велитъ бо сѧ имъ гл҃ати· нъ да
повиноуѭтъ сѧ· ѣкоже и законъ гл҃҄етъ· аще ли чесомоу наоучити сѧ хотѧтъ· въ домъхъ своихъ мѫжѧ
да въпрашаѭтъ· срамъ бо естъ женѣ въ цр҃кви гл҃ати· или отъ васъ слово бж҃ье изиде· или въ васъ
единѣхъ обрѣте сѧ· аще къто мънитъ сѧ прр҃къ бъіти или доуховьнъ· да разоумѣетъ· еже пишѫ вамъ·
ѣко господьн҄е заповѣди сѫтъ· аще ли къто не разоумѣетъ· да не разоумѣетъ· тѣмь же братье
рьвьноуите прорицанью· и не браните сѧ гл҃ати въ ѧзъікъі· вьсѣ же бл҃гообразно и по чиноу бъіваѭтъ· и
пакъі (Филип. 2:11) гл҃етъ· и вьсѣкъ ѧзъікъ исповѣстъ· ѣко г҃ь іс҃ х҃ъ· въ славѫ б҃оу оц҃ю· аминъ· сими
же словесъі и инѣми большими посрами ѧ· и отиде оставль ихъ·
И оувѣдѣвъ о немь римьскъіи папа посла по н҄ь· и дошьдъшю емоу въ римъ· изиде самъ апостоликъ
адрианъ противоу емоу съ вьсѣми гражданъі свѣщѧ несѫще· ѣко и свѧтаего климента мощи несѫщоу
мѫченика и папъі римьска· и абье б҃ъ чюдеса прѣславьна сътоври тоу· ослабл҄енъ бо чл҃къ тоу исцѣлѣ· и
ини мъноꙃи отъ различьнъіихъ недѫгъ исцѣлишѧ сѧ· ѣкоже паче и плѣньници· х҃а нерекъше и свѧтаего
климента· плѣнъшиихъ избавишѧ сѧ· приемъ же папа кън҄игъі словѣньскъіѧ освѧти· и положи ѧ въ
цр҃кви свѧтъіѧ мариѧ· иже нарицаетъ сѧ фатни· и пѣаше надъ н҄ими свѧтѫѭ литоург҄иѭ· по семь
повелѣ папа дъвѣма епискоупома· форьмосоу и гондрихоу· свѧтити словѣньскъіѧ оученикъі· и ѣкоже
свѧтишѧ сѧ· абье пѣшѧ литоургиѭ въ цр҃кви свѧраего апостола петра словѣньскъіимь ѧзъікомь· и въ
дроугъіи дьнь пѣшѧ въ цр҃кви свѧтаего андрѣѧ·
и отъ тѫдоу пакъі въ великаего оучител҄ѣ
вьсел҄еньскаего павла апостола цр҃кви· и вьсѭ нощь пѣаше славословѧще словѣньскъі· и на оутрѣи пакъі
литоург҄иѭ надъ свѧтъіимь гробомь его· имѫще на помощь арсениѣ епискоупа· единого сѫща отъ седми
епискоупъ· и анастасиѣ вивлиотекар҄ѣ· философъ же не прѣстааше достоинѫѭ хвалѫ богоу въздаваѧ съ
своими оученикъі о семь· римл҄ѣне же не прѣстаахѫ ити къ немоу и въпрашати его о вьсемь· и съказанье
соугоубь и трьгоубь приимахѫ отъ н҄его· жидовинъ же етеръ такожде приходѧ сътѧзааше сѧ съ н҄имь· и
гл҃а емоу единоѭ· нѣстъ не оу пришьлъ христосъ по числоу лѣтьноуемоу· о н҄емьже гл҃҄ѭтъ прр҃ци· ѣко отъ
дѣвъі иматъ родити сѧ· почьтъ же емоу философъ вьсѣ лѣта отъ адама по родомь съказа емоу по
тьнъкоу· ѣко пришьлъ естъ· и селико лѣтъ естъ отъ толи до нъин҄ѣ· и наоучивъ отъпоусти его·
И постигъше и мъноꙃи троуди· и въ болѣзнь въпаде· И трьпѧщю емоу ѧꙃѫ мъногъі дьни· единоѭ
видѣвъ бж҃ье авл҄енье начѧтъ пѣти сице· о рекъшиихъ мънѣ· въ домъ гн҃҄ь вънидемъ· възвесели сѧ
доухъ мои· и срд҃це възрадова сѧ· и облъкъ сѧ въ чьстьнъіѧ ризъі тако прѣбъістъ вьсь дьнь тъ· веселѧ
сѧ и гл҃҄ѧ· отъ селѣ нѣсмь азъ ни цр҃ю слоуга· ни иномоу никомоуже на земл҄и· нъ тъкъмо б҃оу
вьседрьжител҄ю· не бѣхъ· и бъіхъ· и есмь въ вѣкъі· аминъ· Въ оутрѣи же дьнь въ свѧтъіи мьнишьскъіи
образъ облѣче сѧ· и свѣтъ къ свѣтоу приемъ нарече си имѧ курилъ· и въ томь образѣ прѣбъістъ дьни· н҃·
и ѣкоже приближи сѧ часъ да покои прииметъ и прѣставитъ сѧ въ вѣчьнаѣ жилища· въздвигъ рѫцѣ
свои къ б҃оу сътвори мл҃твѫ съ сльзами гл҃҄ѧ сице· г҃и б҃е мои· иже еси вьсѧ анг҃льскъіѧ чинъі и
бесплътьнъіѧ силъі съставилъ· нб҃о же же распелъ и землѭ основалъ· и вьсѣ сѫщаѣ отъ небъітиѣ въ
бъітие привелъ· иже вьсегда послоушаѧи творѧщиихъ волѭ твоѭ и боѧщиихъ сѧ тебе и харнѧщиихъ
заповѣди твоѧ· послоушаи моеѧ мл҃твъі и вѣрьное ти стадо съхрани· емоуже бѣ приставилъ мене·
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некл҄ючимаего и недостоинаего раба твоего· избави ѧ безбожьнъіѧ и поганьскъіѧ зълобъі гл҃҄ѭщиихъ на
тѧ хоулѫ· и погоуби триѧзъічьнѫѭ ересъ· и възрасти цр҃квь своѭ мъножьствомь· и вьсе въ
единодоушьи съвъкѫпи· и сътвори издрѧдьнъі л҄юди· единомъіслѧще о истинѣи вѣрѣ твоеи· и правѣмь
исповѣданьи· и въдъхни въ срьдьца ихъ слово твоего оусъін҄ениѣ· твои бо естъ даръ· аще нъі приѧлъ еси
недостоинъіѧ на проповѣданье еванг҄елиѣ х҃а твоего· подвиꙃаѭще сѧ благаѣ дѣла и творѧщее оугодьна
тебѣ· еже мьнѣ бѣ далъ· ѣко твоѣ тебѣ прѣдаѭ· оустрои ѧ сильноѭ твоеѭ десницеѭ и покръі ихъ
кровомь крилоу твоею· да вьси хвалѧтъ и славѧтъ имѧ твое· оц҃а и сн҃а и ст҃аего дх҃а· аминъ· Лобъза же
вьсѧ свѧтъіимь цѣлованьемь· и рече· бл҃свенъ б҃ъ· иже не дастъ насъ въ ловитвѫ зѫбомъ невидимъіихъ
врагъ нашихъ· нъ сѣтъ ихъ съкроуши· и избави нъі отъ истьлѣниѣ· и тако почи о г҃и· съіи·м҃в· ма
лѣтома· мѣсѧца фервара въ·д҃і· дьнь· инъдикта вътораего· отъ сътворениѣ же сего мира· ꙅт҃оз· е лѣто· и
повелѣ апостоликъ вьсѣмъ грькомъ· иже бѣахѫ въ римѣ· такожде же и римл҄ѣномъ· съ свѣщами
съшьдъшемъ сѧ пѣти надъ нимь и сътоврити провожденье емоу· ѣкоже бъішѧ сътворили самомоу папѣ·
еже и сътворишѧ· меѳодие же братъ его въпроси апостолика гл҃ѧ· ѣко мати нъі естъ заклѧла· ѣко иже
отъ насъ прьвѣе прѣидетъ· да принесетъ его въ свои братьнъ монастъірь и тоу и погребетъ· повелѣ же
папа въложити его въ ракѫ и загвоздити гвоздьми желѣзьнъіими· и тако дрьжѧ и седмь дьнии
готоваѧ на пѫть· рекоше же къ апостоликоу римьсции епискоупи· пон҄еже естъ по мъноꙃѣмъ земл҄ѣмъ
ходивъша б҃ъ привелъ его сѣмо и сьде доушѫ его приѧлъ· сьдѣ емоу достоитъ и погребеноу бъіти·
чьстьноу мѫжоу· и рече апостоликъ· за свѧтъінѭ его и л҄юбъвь римьскъіи объічаи прѣстѫпль погребѫ и
въ моемь гробѣ въ цр҃кви ст҃аего апостола петра· гл҃а же братъ его· пон҄еже мене не послоушасте· и не дасте
ми его· аще въі естъ л҄юбо· да лежитъ въ црк҃ви ст҄аего климента· съ н҄имь же естъ и сѣмо пришьлъ·
повелѣ же апостоликъ тако сътворити· и пакъі събьравъше сѧ епискоупи· и съ вьсѣми л҄юдьми хотѧще и
проводити чьстьно рекошѧ· отъгвоздивъше ракѫ видимъ· еда чьто възѧто бѫдетъ отъ н҄его· и
троуждьше сѧ мъного не възмогошѧ отъгвиздити ракъі· бж҃иемь повелѣниемь· и тако съ ракоѭ
положишѧ и въ гробъ· о десьнѫѭ странѫ олътар҄ѣ въ црк҃ви ст҃аего климента· идеже начѧше мънога
чюдеса бъівати· ѣже видѣвъше римл҄ѣне бол҄е приложишѧ сѧ свѧтъін҄и его и чьсти· и написавъше иконѫ
его надъ гробомь его начѧшѧ свѣтити надъ н҄имь дьнь и нощь· хвалѧще б҃а· прославл҄ѣѭщаего тако·
иже его славѧтъ· томоу бо естъ слава и чьсть и поклан҄ѣнье въ вѣкъі вѣкомъ· аминъ·

Из Пространното житие на св. Методий
IV. Приключьшю сѧ сѧ времени такомоу и посъла цр҃ь философа брата его въ козаръі да поѧтъ и съ собоѭ на
помощь· бѣахѫ бо тамо жидове крьстиѣнькѫоѭ вѣрѫ вельми хоулѧще· онъ же рекъ· ѣко готовъ есмь за
крьстиѣньскѫѭ вѣрон оумрѣти· и не ослоуша сѧ· нъ шьдъ слоужи· ѣко рабъ мьн҄ьшю братоу· повиноуѧ сѧ емоу· сь
же молитвоѭ· а философъ словесъі прѣможетъ ѧ и посрамисте· видѣвѣ же цр҃ь и патриархъ подвигъ его добръ на
божьи пѫть· бѣдишѧ и да бъішѧ и свѧтили архиепископа на чьстное мѣсто· идеже естъ потрѣба такого мѫжа· не
рачьшю же· оуноудишѧ и и поставишѧ и игоумена въ монастъіри· иже нарицаетъ сѧ полихронъ· емоуже естъ
съмѣра· к҃· д҃· споудове злата· а отьць· о҃· въ н҄емь естъ·
Прилоучи же сѧ въ тъіѧ дьни· ростиславъ кънѧꙃь словѣньскъ съ свѧтоплъкомь посъласта из моравъі къ цр҃ю
михаилоу гл҃ѭща тако· ѣко бж҃иеѭ милостиѭ съдрави есмъ· и сѫтъ въ нъі въшьли оучители мъноꙃи· крьстиѣни
из влахъ и из грькъ и из нѣмьць· оучѧще нъі различь· а мъі словѣне проста чѧдь и не имамъ иже бъі наставилъ
на истинѫ и разоумъ съказалъ· то добръіи владъіко· посъли такъ мѫжь· иже нъі исправитъ вьсѣкѫ правьдѫ·
тъгда цр҃ь михаилъ рече къ философоу костандиноу· слъішиши ли философе рѣчь сиѭ· инъ сего не можетъ
сътворити развѣ тебе· тѣ на ти дари мъноꙃи
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VI. По сихъ же вьсѣхъ б҃ъ милостивъіи· иже хощетъ да бъі вьсѣкъ чл҃къ с разпасенъ бъілъ и въ разоумъ
истиньнъ пришьлъ· въ наша лѣта ѧзъіка ради нашего· о н҄емьже сѧ никътоже николи такьъиже добрпопеклъ· на
добръіи чинъ въздвиже нашего оучител҄ѣ бл҃женааго меѳодиа· егоже вьсѧ добръіѧ дѣтели и подвигъі
прилагаѭще сихъ оугодницѣхъ по единомоу не постъідимъ сѧ· овѣмъ бо равьнъ бѣ· овѣхъ же малъіи мьн҄ьи
цаетъ сѧ· а дроугъіихъ бол҄ьи· словесьнъіѧ дѣтельѭ прѣспѣвъ· а дѣтельнъіѧ словесьмь· вьсѣмъ бо сѧ оуподобль·
вьсѣстислхъ ъіохиепбразъ на себѣ ѣвл҄ѣаше· страхъ бж҃ьи· заповѣдьнаѣ храненьѣ· плътьскоѭ чистотоѭ
прилѣжьнъі молитвъі и свѧтъінархъ подввигъѧ· слово сильное и кротъкое· сильное на противьнъіѧ· а кротъкое на
приемл҄ѭщѧѧ казанье· ѣрость· тихость· кротость· милость· любъі· страсть и трьпѣнье· вьсе о вьсѣчьскъіихъ
бъіваѧ· да бъі вьсѧ приобрѣлъ (Korint. 9:22)· Бѣ же рода не хоуда отъ обоѭдоу· нъ вел҄ьми добра и

чьстьна· знаема прьвѣе б҃омь и цр҃емь и вьсеѭ солоуньскоѭ страноѭ· ѣкоже тѣлесьнъіи его образъ
ѣвл҄ѣаше сѧ· по томоу же и грьции л҄юбл҄ѣахѫ и из дѣтьства чьстьнъіѧ бесѣдъі дѣѣхѫ доньдеже цр҃ь
оувѣдѣвъ бъістрость

Житие на св. Павел Препрости
Супр. сб. 168.28-30 (85об.28-30)
Текстът се дава по изданията на Северьянов () и Заимов, Капалдо

Мѣсꙙца марта въ девꙙтъі на десꙙте · житиѥ прѣподобь҆нааго о҅тьца нашего · павъла прѣпростааго ⁘
169.1-30 (86.1-30)
Повѣдаа҅ше же ст҃ъіи божии · и҅е҅раѯ ·
и҅ кронии҆ · и҅ и҅ни мнози о҅тъ братиѧ
о҅ н҄ихъже хъштѫ глаголати · ꙗ҅ко
паулъ нѣк꙽то пол҄ьскъіи҆ ратаи҆ ·
и҅ꙁдрѧдь беꙁълобенъ и҅ простъ
житиѥмъ · съ крась҆ноѭ женоѭ҇ съпрꙙже сꙙ · ꙁълонравънѫ раꙁоума · ꙗ҅же
о҅таи҆ ѥ҅го съгрѣшааше · на дль҆ꙁѣ врѣмени же съ села напрасно въшедъ въ домъ
свои҆ · о҅брѣте ꙗ҅ ꙁъло творꙙшта · промъіслоу на поль҆ꙁь҆ноѥ оу҇правь҆ꙗ҅ѭш
̂ тоу
паула · и҅ видѣвъ ѭ̂ съ о҅бъічь҆нѫѭ̂ ѥ҅ѧ҅
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хотиѭ̂ · вь҆смиꙗ҅вь҆ сꙙ вь҆ꙁь҆пи къ н҄има
глаголꙙ · добрѣ добрѣ тако ми їсоуса
небрѣгѫ о҅ томъ · а҅ꙁъ оу̂же к томоу не
виждѫ ѥ҅ѧ · и҅ди и҅мѣи ѭ и҅ дѣти ѥѧ ·
а҅ꙁъ бо и҅дѫ и҅ бѫдѫ чрь҆нориꙁецъ · и҅ ни
къ комоу же ничь҆соже рекъ · и҅де въ поустъін҄ѭ къ блаженоуоумоу а҅нтонию ·
и҅ тлъкнѫвъ двьри · и҅ и҅шедъ же свꙙтъіи҆ а҅нтонии въпраша и҆ чь҆то хъште ·
глагола паулъ · чръноризецъ хоштѫ бъіⷮ ·
о҅тъвѣшта ѥ҅моу а҅нтонии҆ · шестъ десꙙтъ лѣтъ съі · и҅ старъ оу̂же съі · сь҆де чрь҆нецъ не можеши бъіти · нъ паче и҅ди вь вь҆сь҆ · и҅ дѣлаѧ живи благодарь҆ствꙙ бога. не можеши бо тъі сътръпѣти скрь҆бии поустъін҄ьскъіх꙽ ·
о҅тъвѣштавъ старь҆ць рече · ѥ҅же а҅ште
мꙙ наоу̂чиши · то то сътворѫ. рече ѥ҅мꙋ
170.1-30
а҅нтонии҆ · рѣхъ ти ꙗ҅ко старъ ѥ҅си ·
и҅ не можеши чрь҆нецъ бъіти · и҅ди
а҅ште хоштеши чрь҆нецъ бъіти · вьлѣзи вь о҅бь҆штии манастъірь҆ · и҅ждеже вꙙште братиѧ ѥ҅стъ · и҅же могѫтъ тебѣ и҅ болѣзнемъ твоимъ послоужити. а҅зъ бо ѥ҅динъ сѣждѫ
сь҆де · пꙙтъіи дь҆нь҆ не въкоушаѧ
брашно · и҅ тоже по скѫдоу · сими оу̂бо глаголъі о҅тъганꙗше паула · и ако
не рачи послоушати ѥ҅го. затворив꙽
двь҆ри а҅нтонии · того ради не вь҆ниде до трии дь҆нии ни за ходоу се147

бѣ · старьцъ же прѣбъіваа҅ше не о҅тъходꙙ · въ четврь҆тъи дь҆нь҆ · потрѣбънаꙗ ноужда ѥ҅моу бъістъ ·
и҅ о҅тъвръзъ и҅зиде · и҅ видѣвъ пакъі
павъла глагола ѥ҅моу · о҅тиди о҅тъсѫдоу старьче · почто мꙙ ноудиши · не можеши сьде прѣбъіти ·
глагола ѥ҅моу паулъ · нѣстъ ми
ль҆зѣ и҅намо и҅ти развѣ сьде ·
вь҆зьрѣвъ же а҅нтонии и҅ видѣвъ
ꙗ҅ко не носитъ ничсоже на кръмѫ ·
ни хлѣба ни водъі ни и҅наго ничсоже · и҅ четврътъіи҆ дь҆нь҆ и҅матъ
тръпꙙ без брашъна · помъісли е҅да како о҅тъпадетъ и оу̂мь҆ретъ ·
не о҅бъікъ а҅лчъбъі · и врѣдитъ
ми доушѫ · вь҆веде и кь҆ себѣ ·
(липсва част от текста)

171.1-30
и҅звѣстивъ же си зѣло о҅ н҄емъ о҅ вь҆семъ · блаженъіи҆ и҆ великъіи҆ а҅нтониї ·
ꙗ҅ко съвръшена ѥ҅стъ зѣло доуша
ѥ҅го · христовъ же рабъ зѣло простъ
съі · нѣ по колицѣхъ мѣсꙙцихъ
христовоѭ̂ благодѣтиѭ̂ · сь҆дѣи҅ствоуѭ̂штоу ѥ҅моу и҅ блаженоуоу̂моу а҅нтонию̂ · сътвори ѥ҅моу хъізинѫ о҅собь҆ да и҅скоусъ прии҅метъ
бѣсовъскъ · живъ же ѥ҅динъ о҅ себѣ паулъ прѣпростъіи · лѣто ѥ҅дино · и҅ благодѣти съподоби сꙙ
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о҅ бѣсѣхъ · и҅ болѣзнехъ вь҆сѣцѣхъ ·
оуправивъ до конь҆ца въздръжаньнѫѭ благодѣть · въ ѥ҅динъ
оу̂бо о҅тъ дь҆нни · зѣло лютѣ бѣсꙙштъ сꙙ ю̂ноша приведенъ҆ бъістъ
къ блаженоуоу̂моу а҅нтонию̂ · възь҆рѣвъ же великъіи а҅нтонии на
ю̂ношѫ · глагола водꙙштии҅мъ и҆ ·
нѣстъ се моѥ дѣло · о҅ семъ бо чиноу бѣсовь҆стѣѣмь҆ начꙙль҆нѣѣмь · нѣсмъ сꙙ ѥ҅ште съподобилъ благодѣти · нъ сии даръ ·
паула ѥ҅стъ прѣпростаа҅го · шъдъ же великъіи а҅нтонии къ и҅скоусъноуоу̂моу паулоу · ведъі
и҅ тъі · и҅ глагола ѥ҅моу о҅ть҆че пауле · и҅ждени бѣсъ сии о҅тъ чловѣка сего · да цѣлъ и҅детъ вь свои҆
172.1-30
домъ · и҅ да прославитъ бога · глагола ѥ҅моу паулъ · а҅ тъі что · рече ѥ҅мꙋ
а҅нтонии҆ · нѣсмъ празденъ а҅зъ
и҅но дѣло и҅мамъ · и҅ о҅ставивъ тоу
о҅трока великъіи а҅нтонии · и҅ въз꙽врати сꙙ въ своѭ̂ хъізинѫ · въставъ же безлобь҆нъіи старьць҆ · и҅ помоливъ сꙙ · и҅ призвавъ бѣсꙙшта҆аго сꙙ глагола · рече о҅тьцъ а҅нтониї
и҅зиди и҅зъ чловѣка · бѣсъ же съ
хоулоѭ̂ въпиꙗ҅ше глагол҄ꙙ · не и҅зідѫ зълъіи҆ старьче лѫкавъіи҆ · възь҆мъ же милотиѭ̂ своѭ̂ биꙗше и҆ по
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хръбътоу глагол҄ꙙ · и҅зиди рече
о҅ть҆ць҆ а҅нтонии · бѣсъ же хоулъі
вѣштаа҅ше на а҅нтониꙗ и на павъла · глагол҄ꙙ бол҄ьшь҆ми · гладиваꙗ сиꙗ · ненасъіштенаꙗ · ꙗ҅же
николиже свои҅мъ нѣста съіта ·
кѫѭ̂ о҅бь҆штинѫ и҅мата съ мноѭ̂ ·
что нъі мѫчита · глагола павь҆лъ · и҅злѣзеши ли · и҅ли и҅дѫ къ хрістосоу · и҅ горе тебѣ и҅матъ сътворити · похоули же и҅ христоса сверѣпъіи тъ бѣсъ вь҆пиѧ · не и҅зидѫ · разгнѣвавъ же сꙙ павь҆лъ на
бѣсъ · и҅ и҅шедъ и҅зъ хъізинъі
своѥѧ въ прѣпладь҆нь҆ѥ҅ · е҅гуп꙽ть҆стии҆ зноѥве оу̂бо · ничимъже сѫтъ хоуждъши · вавулонь҆173.1-30
скъіѧ о҅ноѧ пештьницꙙ · ставъ оу̂бо на камени св-тъіи старьць на
знои҆ · молꙗше сꙙ богоу глагол҄ꙙ сице · тъі видиши їс҃ хс҃е · распꙙтъіи
при пѫнть҆стѣмъ пилатѣ · ꙗ҅ко не
и҅мамъ сьлѣсти съ камене сего · ни
имамъ ꙗ҅сти ни пити доньдеже оу̂мърѫ · а҅ште мене не оу̂слъішиши · и҅
и҅жденеши бѣса сего о҅тъ чловѣка
сего · и҅ свободь сего сътвориши о҅тъ доуха сего нечистааго · ѥ҅ште
же глагол҄ѫштоу прѣпростоуоу̂моу · и҅ сь҆мѣреноуоу̂моу паулоу
їсоусовоу · прѣжде съконь҆чани150

ꙗ молитвъі · вь҆зь҆пи гласомъ
бѣсъ и҅дѫ и҅дѫ · и҅ и҅схождѫ ноуждеѭ̂ и҅ мѫкоѭ̂ женомъ ѥ҅смъ ·
о҅тъхождѫ о҅тъ чловѣка · оу̂же
к꙽ томоу не приближѫ сꙙ къ сь҆мѣреноуоу̂моу и҅ прѣпростоуоу̂моу паулоу · женетъ бо мꙙ и҅ не
вѣдѣ камо и҅дѫ · и҅ а҅биѥ и҅зиде
бѣсъ · и҅ прѣложи сꙙ въ змии великъ · ꙗ҅ко седмь҆ десꙙтъ лакътъ · и҅ и҅де пль҆зꙙ къ чръмъноуоу̂моу мороу · да съконь҆чаѥ҅тъ
сꙙ реченоѥ ст҃ъіи҅мъ доухомъ · на
кого вь҆зь҆рѫ · нъ на кротъкааго и҅
мль҆чаливааго и҅ сьмѣренааго срьдь҆цемъ · и҅ трепештѫштаа҅го моих꙽
174.1-7
словесъ [Ис. 66:2] · си сѫтъ чоудеса сь҆мѣрена҆го и҅ прѣпростааго паула · и҅ и҅на вꙙшть҆ша и҅ бол҄ьша сихъ · сии҆ нарече
сꙙ прѣпростъіи вь҆сеѭ̂ братиѭ̂ · ѥ҅гоже молитвами причꙙсть҆ници бѫдѣмъ цѣсарь҆ства небесъскаа҅го ·
нъін҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкъі вѣкомъ аміⷩ ⁘
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Старобългарски чудеса
Чудо на св. Георги с българина
Обзор: Милтенова 2003бр; Калоянов, Спасова, Моллов 2007
Издания: Иванов 1935; Ангелов 1955; Ангелов 1978; Калоянов, Спасова, Моллов 2007: 178–
180.
Преводи: Иванов 1935: Калоянов, Спасова, Моллов 2007: 196–200 (на Мария Спасова).

Чюдо свѧтааго георгиꙗ о крьстѣ и о блъгаринѣ·
1. Съказаше иосифъ чрьноризьць· живъіи въ манастъіри близъ мурьскааго града· родомь сикелитъ·
2. Приде· рече· братъ страньствоуѧ· дрьжѧ крьстъ· иже то видѣ· и прѣбъівъ мало дьни и разболѣ сѧ и
призъва мѧ· и ѣко придохъ и сѣдохъ оу н҄его въ страноприимьници· идѣже лежааше· и гл҃а ми· г҃и
благослови отьче· и помоли б҃а за оубогѫѭ моѭ окааньнѫѭ дш҃ѫ· и възьмъ крьстъ сьи съхрани и·
3. и рѣхъ емоу· чьто естъ крьстъ сьи· и рече велика повѣсть о крьстѣ томь· и не могѫ гл҃ати ни
дрьзнѫти· виждѫ бо си близъ коньчинѫ· да помоли сꙙ о мьнѣ къ милостивоуоумоу б҃оу· да пождьдетъ
ослабити· да ти съкажѫ ѣже о немь· и посълавъ призъвахъ·г҃· отъ старьць· и послѣди показа ми ѧ· съ
н҄ими же сътвори молитвѫ· и по съконьчании молитвъі сѣдохомъ оу н҄его· и абие въздвиже сѧ и сѣде и
знамениемь знамена сѧ крьстьнъіимь и рече·
3. Отьче игоумене петре· азъ есмь отъ ѧзъіка новопросвѣщеньнааго блъгарьскааго· егоже б҃ъ просвѣти
вѣрьнъіимь крьщеньемь въ сиꙗ лѣта избраньникомь своимь борисомь· егоже нарекошѧ въ свꙙтъіимь
крьщеньи михаила· иже силоѭ хрьстовоѭ и знаменьемь крьстьнъіимь побѣди цѣпѣнъіи и непокоривъіи
родъ блъгарьскъіи· и омраченьнъіꙗ срьдьца зълокъзьнъіимь диꙗволимь дѣиствомь свѣтомь
богоразоумиꙗ просвѣти· и отъ тьмьнъіихъ и льстьнъіихъ и смрадьнъіихъ и богомрьзьскъіихъ жрьтву
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отъврати· и изведе ѧ отъ тьмъі на свѣтъ· отъ льсти и кривъдъі на истинѫ· и смрадьнаꙗ брашьна и
нечистаꙗ отъврьже· и трѣбища ихъ расъіпа· и оутврьди ꙗ ст҃ъіими кънигами въ правовѣрьнѫѭ вѣрѫ
крьстьѣньсѫѭ· приведъ ст҃го іосифа архиепископа· и инъіхъ оучителѧ и наказателѧ· и съзьда црькъви
и манастъірѧ· и постави епископъі· попъі· игоуменъі· да оучꙙтъ и правꙙтъ л҄юдьи его на бж҃ии пѫть· и
потомь съподоби и б҃ъ· да прииметъ анг҄ельскъіи образъ· отъ льстивааго сего житиѣ въ въішьн҄ьи ерс҃лмъ
къ хрьстоу прѣдстави сꙙ·
4. И еще емоу живоу сѫщю въі чрьньчьствѣ· и въ мѣсто его сѫщю владимироу· съіноу его прьвоуоумоу·
бъістъ· благословление б҃жие и михаилово на семеонѣ· и приѧ столъі· съгънавъ брата· и въста на нь
ѧзъікъ оугрьскъіи· и плѣнишѧ емоу люди· и би сѧ съ ними· и одолѣшѧ емоу·
5. въ тъі годъі и мьнѣ сѫщю въ сѣчѣ тои· въпрашаахъ же и рече великъіи архимандритъ· чимь саномь
почьтенъ тъі бѣаше отъ кънѧꙃѣ· онъ же рече ми· азъ· отьче· сана нѣсмь имѣлъ никоегоже· ни есмь
жилъ· идѣже кънѧꙃь живѣаше· нъ вънѣ· въ людѣхъ· ꙗко нъі разгънашѧ оугръі· побѣгохомъ единѣмь
пѫтемь· и погънашѧ нъі оугръі·
6. и начѧ ми конь слабѣти и оставати· и възъпихъ вельми· г҃и б҃же крьстиꙗньскъіи· помоꙃи ми
молитвами великааго мѫченика георгиꙗ· избави мѧ· и пакъі рѣхъ· с҃тъіи георгие· твоимь именьмь
прозъвалъ мѧ естъ попъ въ с҃тмь крьщении· твои есмь рабъ· помоꙃи ми· избави мѧ· въ сии часъ отъ
поганъіихъ·
7. и тогда пропаде сѧ коню нога прѣдьнаѣ въі землѭ съ деснъіѧ странъі и прѣломи сѧ· отъбѣгоше отъ
мене дроужина· бѣаше близъ лѣсъ и долина. и напрѧгъ лѫкъ стрѣлъі дрьжѧ въ рѫкѫ. побѣгохъ отъ
конѣ къ долоу· и оузьрѣвъ сѧ· видѣхъ оугри къ коню гонѧще· и рѣхъ· г҃и и҃се х҃е· помилоуи мѧ· и посли
оугодьника твоего и мѫченика георгиѣ. да мѧ покръіетъ и съблюдетъ въ сии часъ·
8. и егда же изрѣкохъ слово то съ плачьмь. и абие обрѣте сѧ оу мене конь мои цѣлѫ ногѫ имъіи· и
оугрикъ гонѣаше сѧ въ слѣдъ его· ѧти его хотѣахѫ· и не можааше ни единъ же приближити сѧ къ
немоу· и рѣхъ· слава тебѣ г҃и· ꙗко нѣси далече иже тѧ призъіваѭтъ всѣмь срьдьцемь· великъіи георгие
бѫди съ мьноѭ· ꙗко въсѣдохъ·
9. и погънашѧ мѧ оугри· стрѣлишѧ мѧ мъногъіми стрѣлами· и не полоучишѧ силоѭ хрьстовоѭ·
помощиѭ с҃тго георгиꙗ· и въ томь часѣ бѣахъ оу вьси своеѧ· бѣ же отъ того мѣста· идѣже стрѣлишѧ мѧ·
до вьси моеѧ ·г҃· дьни въ пѫть дале· и отъ дроужинъі моеѧ придоста два въ въіторъіи дьнь по мьнѣ· а
инъіѧ избили бѣахѫ постигошѧ·
10. И потомь пакъі повѣда нъі воинъ семеонъ· оуслъішавъ оугръі идѫща· и лежащю ми нощиѭ въ
хлѣвинѣ своеи и съ подроужиемь своимь· приде къ мьнѣ мѫжь голоѫсъіи· свѣтьлъіи· и не можаахъ
зьрѣти на лице емоу·
11. и рече ми· георгие· поити ти на воинѫ· нъ коупи себѣ конь инъі· тъ бо конь иматъ ·г҃· дьни съ тобоѭ
шьдъ на пѫтии напрасно оумьрѣти· нъ заповѣдаѭ ти· да одереши емоу ногѫ· иже бѣ прѣломилъ· да
видиши силѫ прѣсвѧтъіѧ троицѧ и помощь ст҃го мѫченика георгиꙗ· еиже тѫ обрѣщеши на ноꙃѣ тои. не
моꙃи ни на коѭ же потрѣбѫ сътворити· развѣ и чьстьнааго крьстѣ да бѫдеши млъчѧ доньдеже
оузьриши славѫ б҃жьѭ·
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11. и рѣхъ· г҃и· къто еси· имьже не могѫ възьрѣти ни вѣдѣти лица твоего· рече ми· азъ есмь рабъ
христовъ· егоже молѧ призъіваеши· георгиꙗ·
12. и въставъ отъ съна прославихъ б҃а и ст҃го георгиꙗ· и потомь· ѣкоже заповѣда ми с҃тъіи· коупихъ себѣ
инъ конь· двѣма бо конема воевахъ· и ѣко бъі поити на воинѫ призъівахъ попа и сътвори ст҃ѫѭ
слоужьбѫ· заклахъ волъ· иже бѣ дражьшии· и отъ овеcъ и свинии по десѧтероу и раздаꙗхъ нищиимъ· и
поидохъ на воинѫ·
13. идѫщиимъ же намъ ·г҃· дьнь разболѣ сѧ конь и падъ издъіше· и начѧшѧ тъщати сѧ дроужина и не
дати ми одрати ноꙃи· да ꙗко повѣхъ имъ· како бѣ прѣломилъ ногѫ сии· а и дъва бѣста тоу въ нихъ.
при н҄еюже бѣ прѣломилъ ногѫ егдаже бѣжахомъ· и потрьпѣшѧ малъі часъі· да иже ногѫ тѫ и
обрѣтохомъ на н҄еи ниже колѣна долоу ·г҃· обрѫча желѣзьнъі· кость же не бѣаше прѣломила сѧ прѣкъі· нъ
подълѣ расцѣпила сѧ бѣаше. и тако дрьжаахѫ тии обрѫчи тѣ тврьдо· и мъного покоушахомъ сѧ· да
бъіхомъ сънѧли ѧ тако· и не могохомъ· и отърѣзавъше кость тѫ· ти на камени положишѧ и тако
топоръі избихомъ дробьно ти· тако едъва възмогохомъ отъѧти желѣза·
14. и чюдивъіше сѧ велицѣи и несъкажимѣи силѣ с҃тъіѧ троицѧ и помощи скорѣи ст҃го георгиѣ· и
прославивъше б҃а· идохомъ на воинѫ тѫ· милостиѭ б҃жиѭ· елико насъ иде· ни единъ не погъібе въ рати
тои· нъ вьси съдрави и цѣли възвратихомъ сѧ·
15. И егда приидохъ въ домъ отьчь· видѣхъ подроужие свое болѧще огньмь лютѣ дрьжимоу оболе
трѧсавицеѭ· и ꙗко прѣбъіхъ за неделѭ и за дроугѫѭ· и видѣхъ ѭ лютѣ страждѫщѫ и дрьзнѫвъ
рѣхъ· г҃и· молитвами рождьшѧѧ тѧ и с҃тго оугодьника твоего георгиꙗ· исцѣли рабѫ твоѭ мариѭ· и
положи на н҄еи обрѫчѧть си· въста въ томь часѣ съдрава· и прослави бога и великааго мѫченика
георгиꙗ· и азъ поразоумѣвъ милосрьдиꙗ и чловѣколюбиꙗ прѣс҃тъіѧ троицѧ· призъвахъ коузьнеца и
рѣхъ емоу· съкоуи ми· брате· крьстъ въ обрѫчахъ сихъ· онъ же съкова ꙗкоже ми бѣ съказалъ с҃тъіи·
16. Ина мънога чюдеса бъішѧ· симь с҃тъіимь крьстомь бѣсъі отъі чловѣкъі прогна и отъ недѫгъі и отъ
рати избави молитвами стаго великомѫченика х҃ва георгиѣ: —
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Другото заглавие, с което е известен текстът е „Слово за бедните и за богатите, и за
покаянието“
Обзор: Thomson 1982: 22 (L82). Гранстрем и др. 1998: 132–133 (No 402); Георгиева 2003;
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Издание: Георгиева 2003: 301–305.
Текстът тук е по кратката редакция, издадена от Тодорка Георгиева.

іоанъ златоустъ· слово о оубогъіихъ и о богатъіихъ· и о покаѣнии ⁘ г҃и блс҃ви⁘
1. Травьници имѫтъ многъі и различьнъі цвѣтъі· овъі на веселие очима овъі на обѫхание· дроугъі ѧже
на врачьбѫ· вьсе же то лоучитъ сѧ чл҃коу· такожде же пр҃чстаѣ цр҃къі иматъ чьтениѣ бж҃иихъ кънигъ·
еу҃нгльско и апс҃льско· и пр҃рчско· вьсе же прилоучаетъ сѧ хв҃и· нъ въ травьницѣхъ въсиѣетъ сл҃нце и
оувѣдаетъ цвѣтъ· и красотѫ ихъ погоублѣетъ· въ семь же дх҃овьнѣмь травьницѣ· въсиѣетъ сл҃нце
правьдьное· и ового оумѫдрѣетъ· дроугаго оправьдаетъ· иного же милоуетъ·
2. въсиꙗ бо намъ дьньсь ст҃ъіимь евн҃глиемь гласъ гл҃ѧ· понеже сътвористе единомоу сихъ мьньшихъ
братъ моихъ· то мънѣ створисте· пакъі въспоминание о нищиихъ· пакъі порѫгание богатъимъ· не сана
хоуждѫ· ни оубо· ни богатьства хоуждѫ· нъ богатѧщиихъ сѧ зълѣ·
3. аврамъ бо бѣ богатъ· нъ не развелича сѧ ни на кого же· и лазарь нищь бѣ и николиже не сътѫжи си·
виждь· дъвою пророкоу съвѣдѣтел҄ьство принесохъ· воле приведѣмъ сьде еще блаженаго иова·
приимъшаго искоушение обою чѧстию· егда бо бѣ богатъ гл҃аше· вьсѣкоумоу чл҃коу отврьстъ естъ домъ
мои· и егда бъістъ нищь гл҃аше· г҃ь дастъ г҃ь же възѧ· ѣкоже г҃ви годѣ бъістъ тако и събъістъ сѧ· бѫди
имѧ г҃не бл҃гословено отъселѣ и до вѣка·
4. колико сѧ боретъ диѣволъ и борьца не поврьже· тоулъ стрѣлъ исъіпа· и оимина не оустрѣли· боурѧ
въздвиже и камъікомь не поколѣба· испроврьжениѣ принесе· и стѣноѭ не потрѧсе· дрѣвомь потрѧсе· нъ
плода не оима· вѣтви съломи и корене не истрьже· стѣнѫ прокопа нъ съкровища не оукраде· съкровище
же гл҃ѭ не злато ни срѣбро· нъ вѣрѫ его крѣпъкѫѭ· то бо съкровище хотѣаше диѣволъ оукрасти емоу·
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5. видѣ ли плода мъногосѫща· видѣ ли борьца вѣньчаема· видѣ ли оимина побѣждаѭща· видѣ ли
камъіка оутврьждена· видѣ ли стлъпа стоѧща и непомѣтаема· видѣ ли диѣвола посрамима· видѣ ли
б҃а славима· бес прѣмене· къіимь именьмь прозовѫ правьдивааго· не вѣмь· борьца ли нарекѫ· нъ
многострастьнъ борениемь· вѣчьнааго ли прозовѫ· нъ сильнѣи трьпѣниемь· стлъпа ли нарекѫ· 4 нъ
въшьи мѫдростиѭ· плодомь ли нарекѫ· нъ красьнѣи вѣроѭ· 4. кое имѧ имамь възложити· на
правьдьника сего· не обрѣтаѭ бо имени тъчьна добротѣ его·
6. нъ слъішите богатии· слъішите и нищии· како бл҃женъіи сь иовъ· въ обилии съі богатьство свое добрѣ
строѣше· въ нищетѣ же съі· и толикамъ напастьмъ лежѧщамъ на нь· добле прѣтрьпѣвааше· видиши ли
ѣко добро естъ богатити сѧ· нъ правьдьнѣ живѫщемъ· и добро естъ нищета могѫщиимъ ѭ сътрьпѣти·
не рьци же ми ѣко нищетъі сѧ боѭ· нищетъі ли сѧ боиши· а грѣха сѧ не боиши· нъ не бои сѧ нищетъі нъ
грѣха сѧ бои· оц҃а мѫчению· оубогъіи повелѣнааго емоу оу тебе проситъ· а тъі не даеши емоу·

7. а слъішалъ еси хс҃а гл҃ѭща· понеже сътвористе единомоу сихъ малъіихъ мънѣ створисте· видиши ѣко
аще даси нищоуоумоу хв҃и далъ еси· аще ли не даси то самъ имаши просити въ тъ дьнь сѫдьнъіи· да не
створитъ ли ти тъгда поимъ·
8. ѣко нага мѧ видѣсте и не облѣкосте· алчѫща и не накръмисте· жѧждѧща и не напоисте· чьто сѧ
речеши противоу томоу· како ли приимеши отърадѫ· къіи отъвѣтъ прѣдълагаеши· оле дивьна и
прѣславьна дѣла сѫтъ и на чѧдьѣ же отъдаѭтъ дъвѣ сътѣ златиць· или три съта· да ѧ измолѧтъ оу
цр҃ѣ а тъі не хощеши подати·
9. да ти мл҃тва написана бѫдетъ оу б҃а· тъі же ѣси тетрѣви и гѫси и ѣрѧби· и прочаѣ брашьна
различьнаѣ· а оубогъіи оукроуха не иматъ да бъі си чрѣво насъітилъ· тъі же облачиши сѧ и ходиши·
въ брачинѣ и въ коунахъ· а оубогъіи рѫба не иматъ на тѣлеси· тъі же живеши въ домѣхъ
златоврьсѣхъ· и имаши на себе триѧ четверъі полатъі· и мраморие красьно и пьстро лакедемоньско· и
багрѣно· и главъі стлъпомъ позлащенъі· а оубогъіи не иматъ хъіза къде главъі подъклонити·
10. нъ и тъі богатъіи оумреши· и останетъ домъ твои присно обличаѧ твоѣ дѣѣниѣ· къжьдо бо отъ
мимоходѧщиихъ гл҃етъ· сь домъ оного естъ хъіщьника разбоиника· лихоимьника· колико женъ
въдовиць сътвори· колико сиротъ сътвори· колико въсхъіти имѣнии тоуждиихъ· коликѫ ноуждѫ чл҃къ
сътвори· не рьци ми ѣко болѣринъ естъ· азъ сана не хоуждѫ нъ строѧщиихъ доброе зълѣ зьриши оубога
и величаеши сѧ· и не помъішлѣеши ѣко тъжде чл҃къ естъ· на тъщьное дѣло бж҃ие·
11. чл҃къ· егоже дѣльма н҃бо поставлено бъістъ· егоже ради землѣ основана бъістъ на водахъ· егоже
дѣльма сл҃нце течетъ течениемь· егоже ради землѣ прозѧбаетъ травѫ вьсѣкѫ· егоже ради водъі
износѧтъ дш҃ѧ живъі· егоже дѣльма четвероногаѧ· и пътицъі перьнатъі· егоже дѣльма горъі и хлъмъі· и
странъі и полѣ· егоже дѣльма море и рѣкъі· и езера и блата· и источьници· егоже ради лѣта и врѣмена·
и часи нощьнии и дьньнии· егоже ради тьма и свѣтъ· егоже дѣльма начѧтъци и власти· и господьства·
егоже ради хѣровимъ и сѣрафимъ· егоже дѣльма ан҃гли и архан҃гли· чьто же мъного гл҃ѭ· егоже ради и
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единочѧдьнъіи сн҃ъ бж҃ии своѭ кръвь пролиѣ· чл҃къ чьстьноѭ кръвиѭ искоупленъ бъістъ· то тъі ли
прѣзьриши его занеже оубогъ естъ·
12. не оубогъіѧ ли паче избьра б҃ъ· еда богатъ бѣ петръ врьховьнии апостолъ· не бѣ ли нищь· не ръібарь
ли бѣ· нъ бъістъ старѣи и апостолъ· такожде и иѣковъ· и иоанъ· не оубога ли бѣста· и мимоидъі іс҃ъ
видѣ ѣ съшиваѭща мрѣжи свои· оле велиѣ нищета бѣ ею· тольма бѣста оубога ѣкоже не можаста
коупити новъі мрѣжѧ на ловление ръібъ· нъ ветъхъі съшиваста· и къ ремествоу ремество прилагаста·
шьвьство къ ръібарьствоу· такожде и мат꙽ѳѣи не мъітарь ли бѣ· и мимоидъі іс҃ъ видѣ и въ мъітьници
сѣдѧща· и гл҃а емоу· въставъ грѧди по мънѣ· и абие по немь иде· и съіи иногда влъкъ· нъінѣ же бъістъ
овьчѧ· остави петръ мрѣжѧ и възѧ ключѧ нб҃сьнъіѧ· остави матѳѣи мъітьницѫ и възѧ еунг҃лие·
13. вълазитъ нищии въ домъ твои· и прѣстоитъ дъва или три часъі въпиѧ и молѧ тѧ· дроугоици же
повелѣваеши рабоу своемоу· да ижденетъ его вънъ тъща рѣѧ· а не помъішлѣеши ѣко хс҃оу досаждаеши·
то не слъіша ли его гл҃ѭща еже рече· милоуѧи нищѧ въ заимъ даетъ бв҃и· даждь оубо сьде оубогоумоу·
да тамо шьдъ ѣкоже се писаниемь влд҃коу си изличиши·
14. тъі тамо идеши а дѣло твое сьде остаетъ· вълазиши въ цр҃квь помолитъ сѧ о грѣсѣхъ· и не даси
оубогоумоу понѣ дъвою мѣдьницю да како можетъ написана бъіти мл҃тва твоѣ· сего ради прѣдъ
цр҃квьѭ дъвѣ оумъівальници еста· едина рѫчьнаѣ· а дрогаѣ въ неиже очищаеши си дш҃ѫ· видѣ ли
моление дъвою мѣдьницю написаемо· нъ речеши ми ѣко нищь есмь и не имамь· то аще не имаши то
понѣ въздъхни за нь·
15. то просльзи сѧ помоли сѧ бв҃и· исповѣждь сѧ и бѫдетъ съмѣрение твое въ правьдѫ· ѣко томоу слава и
дрьжава съ іс҃омь и съ ст҃ъіимь дх҃омь нъінѣ и присно и въ :—

Атанасий Александрийски. Слово за Велики петък
(Клоц. сб. 9v32-12r31)
СВѦТАГО ОЦ ҃А НАШЕГО· ІО ⷩА· ЧЬТЕНЬЕ· ВЪ ВЕЛІКѪѬ ПАРАСКЕВЬꙈИѬ
Веліка оубо естъ тваръ нб҃о отъ небъітъѣ въ бъітье бм҃ь прізъвана·
велікъі же сѫтъ· ꙇ ан҃ꙉлъскъіꙙ сілъі· невідімъіими добротамі· вѣньча-

емъі· подобітъ сѧ і сімъ слънъце· дъневънъімъ сѧ свѧтомь облагаꙙ небс҃кое теченье гонѧ· дівъ творітъ оумоу· землѣ
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вісѧшті повелѣньемь на водахъ· а тѧжъка вештъ сѫшті· чъто же къто речетъ· море простръто відѧ· ꙇ пѣсъкомь съвѧзано·
нъ вьсѣ оубо добра сѫтъ· ꙇ ꙃѣло добра· ꙇ творьчѧ мѫдрості хѫдожъствіѣ· прѣспѣ же
сьѭ добротѫ· чк҃ъ почътеньемь· досажденье почътеньемь створь· дівъ бо тварі прінесъ прѣспѣѭштъ· мѣрѫ тварі· не
славѫ чътомъімъ ізльѣ· тако бъіⷭ тварь
льсті мати невѣдѫшти· ꙇ помилова ѭ б҃ъ . ꙇ носітъ кръстъ· по срѣдѣ разоума бж҃иѣ· чк҃ъ естъ съсѫдъ· тварі
вьсеꙙ сілнѣи· без дѣла оубо бъіⷭ небо·
къ-і-исправленью нечъсті· ꙇ слънъце
стъідѣаше сѧ· покланѣнье пріемлѧ·
възбранѣти сѧ покланѣѭштимъ сѧ невъ(з)може· море облічааше сѧ· ліхо
съі къ страстемъ· ꙇ чк҃ъ слѣпъ· прѣхождааше тваръ· емьже сѧ оутъкнѣаше· кланѣаше сѧ емоу б҃а не могъі обрѣсті· егоже вьсеꙙ тварі народъ проповѣдаетъ· не
бъістъ довьльнъ· пріносіти оученьѣ·
о едіномь бз҃ѣ· нъ егоже не створі нб҃о·
кръстъ възможе· ꙇ егоже слъньце не можаше оулоучіти· крстъ въсьѣвъ просвѣти·
ꙇ дрѣво осѫдънъі съсѫдъ· плодъ створі· осѫжденъімъ свободѫ· троуді
сѧ въ спснье чк҃омъ тварь· ꙇ крстъ прішедъ балі сѧ ѣви· понеже съмръть древле· дрѣвѣнъ жезлъ пріимъши чс҃ка рода· корень врѣді· понть обрѣтъші на
сънѣдь прѣстѫпьнѫѭ· егда отвръ158

зъшю сѧ пѫти· тако въ съмръть родъ
чс҃къ въпаде· ꙇ наслѣдьниці бъішѧ
мѫцѣ· поміловавъ прѣльштенъіꙙ
творць· дрѣво отъѣдъ· дрѣвъноумоу
родоу даетъ· ꙇ страсть въведе ꙇсцѣленье·

наслѣдованье страсті· ꙇ на дрьжѧштаго
съмрьть· оуорѫжꙇ съмрьть· побѣждъшааго троуди· ꙇ пакъі свободь
бъⷭꙇ чк҃ъ· ꙇмьже ꙇ бѣ съвѧзала съмрьтъ тѣмь же бесъмрьтье обрѣте· ꙇмьже бо бѣ осѫжденъ· тѣмь же сѧ і отрѣшааше· ѡ бж҃іѣ въ істинѫ прѣмѫдрость· небс҃скъі крестъ въдрѫжаше сѧ·
а ꙇдольскаѣ слоужъба разорена бъіваше·
кръстъ въстааше· ꙇ дьѣволѣ сіла разорена бъіваше· кръстъ въдрѫженъ бъівааше· ꙇ юдѣꙇска гръдъіні падааше·
да навъікнеші· ѣко не дрѣво просто толікоу чюдесъ бѣ вина· нъ пріимъі дрѣво на побѣдѫ· не о себѣ бо бъⷭі сп҃сенаѣ
мѫка· нъ съмотрѣѭштиімъ сп҃сьнѫѭ мѫкоу· не бъістъ бо съмрьти
раздроушенье съмръть· нъ прѣмѣнілъ есі вешти· прѣдѣлъ положъ·
кр꙽стъ ꙇ моука и гвоздие· ꙇ съмрьть
сі жівотоу· бесъмрътъноумоу бъіваѭтъ пеленъі· сімъ въторъі
чк҃ъ на жівотъ сѧ роди· ꙇміже пръвъі адамъ свободі сѧ· ꙇміже начѧтокъ чс҃къі възносітъ сѧ· дьньсь г҃ъ х҃ъ водѧтъ· ꙇ отъ сѫда на сѫдъ
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ꙇ сълѫтъ· ꙇ каіѣфа отъвѣштаваетъ· ꙇ пілатъ прічітаетъ сѧ· ꙇ не
отъмѣтаетъ сѫда хъ· да раздрѣшітъ въсего міра клѧтвѫ· ѡ дівънаѣ чюдеса· пріемлетъ осѫжденье
самъ· ꙇ абье· варвара поуштаѭтъ·
ꙇспръва крестъ осѫжденъімт начѧтъ свободѫ даѣти· не вьзьрі
же на жідовьскѫѭ зълобѫ· ні ѣко благодѣтѣлѣ осѫждаѭште·
ꙇзбавлѣѭтъ оубіцѫ· нъ ѣко начѧтъкъ осѫжденью· начѧтъкъ осѫжденъімъ бъістъ свобода· начѧтъкъ ѣко осѫжденъіхъ сѫдъ· бес пра-

въдъі пріимъ праведъно· ꙇ живъімъ і мрътвъімъ сѫдітель ѣвлѣетъ сѧ· ѣкоже естъ поставилъ денъ·
въ ньже хоштетъ сѫдіти б҃ъ вьсеі земі правъдоѭ· мѫжемъ· ꙇмъже нарече вѣрѫ даті вьсѣмъ· въскрѣшъ ꙇз мрътвъіхъ· ꙇюдѣі же оубо інъі винъі оставльше· на кръстъ сѧ оустръмішѧ· страшънъі и оукоризнъі· прімъішлъше съсѫдъ· ꙇ законнѫѭ
клѧтвѫ· дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ· на съмрьть хотѧште възвѧзати тѧготѫ· не домъішлѣахѫ же
сѧ крста· побѣдънъіꙙ оусоуждаѭште
прікладъ· ꙇ не до сего же доволъ імѫште· нъ і разбоіникъі нѫдѧтъ· причитаѭште съмрьти его· да бі съ160

мрътъное прічѧштенье· нечъстъ
бъіла коньчінъꙇ его· не домъішлѣахѫ же сѧ разбоіникъ съ хм҃ь распінаѭште· ꙇ творѧште і проповѣдатель цѣср҃ствію· распѧтаго помѣні
бо мѧ сѧтъ г҃і· въ цѣсарстви твоемь· ѡ разбоиниче ѣко разбоінікъ еси·
распѧтъ· ꙇ еван҃ꙉлистъ сѧ есі ѣвілъ·
помѣні мѧ въ цѣсарс҃тви твоемь· чъто естъ оубо· ѡ разбоиниче· не чюеші
лꙇ чъто страждеші· не помніші ли
гвоздіи· забъілъ ли есі болѣзнь·
ѣко въ цркві сѧ молѧ· не на дрѣвѣ лі
вісѧ моліші· відѣхъ сѧтъ црк҃вь
бж҃иѭ· ꙇ молиті въжделѣхъ· познахъ отъ псаньѣ винѫ· відѣхъ осѫжденье етеро· цѣсарствіе проповѣдаѭште· відѣхъ оукорізнънъімь вѣньцемь· благодѣть свьтѧштѭ сѧ· елі бо распінаемъ цѣсарюетъ· како бѫдетъ вѣнъчаемъ· знаетъ цср҃ствие его
тварь· слъньце распінаемъ видітъ·
ꙇ сьѣти не съмѣетъ· вьземлѧ свѣтъ

отъ распінаѭштихъ· по г҃и борѧ ноштьѭ· безакон꙽нѫѭ· котораетъ дръзость·
безаконьѣ іюдѣіска· земⷧѣ зъіблѫшті сѧ мѧтаетъ· ꙇ обѣшаетъ трѫсомь·
обѣшъшѧꙙ на крстѣ г҃ь· како не імѫтъ
вѣръі· ѣко цр҃ь естъ оукарѣемъі· тітьлъ въпьетъ· тварь съвѣдѣтельствоуетъ· ѣже чътѫ напсана· знаѭ вештъ
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мі· г҃і помѣні мѧ въ цѣср҃стві твоемь·
ѡ разбоиниче петроу помоштъніче· ꙇюдѣомъ облічітелю· съставьніче
правъдѣ· ѡ разбоиниче коупьче цср҃ствию·
хранітелю раю· адама ізвѣстьнѣі·
о тварі пръвостворенаго отврьзъі· онъ
бо простерь рѫкѫ на дрѣво без врѣмене·
оукраденъ бъістъ· тъі же на кръстѣ простеръ рѫцѣ въ врѣмѧ· погъібъши
обрѣте раі· ꙇ роділевъ жрѣбі погъібъшъ· бесѣдоѭ приобрѣте· ѣко пръвѣе
цср҃ствіе ісповѣдѣвъ· ѡ разбоиниче
цѣср҃ствію ісповѣдьніче· оучітелю мⷱкмъ· ꙇже словомь маломь· неб҃са
отъвръзе· ꙇ дівъноѭ пѣсньѭ· дівъно съкровіште обрѣтъ· ꙇ подѣлье крьстъное нб҃о створь· ѡ оучітелю чк҃омъ·
позаконноумоу· ꙇ похвальноумоу разбоіствоу· ꙇ наоучъ чк҃ъі цсрствие
іскрасті· ѡ разбоиниче· желѣемѫѭ татьбѫ· крадомоумоу ісповѣдаꙙ· ꙇ великъі мъздъі разбоіскъіꙙ·
съпсавъ· ꙇ великъі плодъ показаꙙ·
ꙇсповѣданьѣ· поздѣ вѣровавъ· а скоро
ісповѣдѣвъ· послѣжде прішедъ· ꙇ прьвѣе сѧ вѣньчавъ· ꙇ ѣвль вѣрънѫѭ ѣвѣ дѣтѣль· ѡ горькъі ꙇюдинъ облічітелю ѣвль сѧ тѧжьі осіла· ꙇ съ іюдоѭ прѣмѣнь сѧ· отъ дьѣвола къ х҃оу· ꙇ съвѣдѣтель імѣꙙ крста· ꙇзмѣні же кръстъ гробъ· несъмрътьнаѣ вьсь· гробъ
вьскрѣсьное село· гробъ· гробомъ ра162

здроушенье· вь немьже съмрьть· мьнитъ сѧ бъіти· а животъ ничетъ· коньца не
ꙇмѣꙙ· добрѣ естъ гробъ тъштъ· по бж҃ию
повелѣнью· да мрътвъіхъ множъство·
отъвѣта въчънетъ не імѣтꙇ· о въскрьсъшіимь· ꙇ пакъі ꙇюдѣі· да не пріиметъ
клеветънъіꙙ· вінъі· тъштъ видѣти гробъ лежѧштихъ· жидовьскъ ꙙзъікъ затварѣѭштъ· ꙇюдѫ облічаѭштъ·
гл҃еши· ѡ клеветьниче· мрьтвьца іного не видиші· поклоні сѧ оубо въскръсъшюмоу· віждъ въставъшааго· ꙇ г҃ѣ познаі· мрътвьць нъ еси прѣдалъ· жи(в)ъ
ти і въздаемъ· нъ не довълѣ сиі ію(дѣ)омъ·
нъ і печати налагаѭ на грогъ (!)· ѡ о(каа)нъі
безоумьніче раздрѣшаꙙи болѣзні сьмрьтьнъіꙙ· печати лі не раздрѣшітъ·
ꙇ прогънавъі ада· печати лі сѧ боитъ· зазнаменаі гробъ· воинъі· поставі остѫпі гробъ· большъми творіші
ꙇсправленье· позорьникъі въскръсенью
его· готоваеши· съвѣдѣлѣ въстанью
пріводиші· проповѣдатѣлѣ моимъ чюдесемъ· твоꙙ слоугъі готоваеші· придѣте оубо братрьѣ· відимъ болѣзні гробънъіꙙ· відімъ ѫтробоу гробоу· матерь бесьмрътью· пожідѣмъ видѣти
х҃а· побѣждъша· въстаѭшта из мрътвъіхъ· нъінѣ весели прістѫпімъ· къ
въскресъшюмоу весело· томоу бо естъ
слава· въ вⷦѣ аминь ⁘⁓
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Григорий Богослов. Из 44 слово
Това слово е за Томина неделя. Известни са два славянски превода, първият от които е от X в.
(Спасова 1998).
Обзор: Кодов 1985ж; Коцева 2003з
Издание: Спасова 2014
Тук текстът е взет от Милетич 1923: 129–130. Текстът е сверен по Спасова 2014.
Нъін҄ѣ небо свѣтлѣе · нъін҄ѣ слъньце въісочае и златообразьнѣе · нъін҄ѣ лоуньнъіи крѫгъ прозрачьнѣи и
звѣздьнъіи ликъ чистѣи · нъінѣ къ помориемъ влънъі примираѭтъ сѧ · слъньцоу же облакъ ·
въздоухоу же вѣтри · земли садове · садове же възороу · нъінѣ оубо источьници свѣтлѣе истѣчѫтъ ·
нъінѣ же паче рѣкъі сильнѣе · зимьнъіихъ съѫзъ раздрѣшивъше сѧ · и травьници благовонѧтъ · и сади
ничѫтъ · и жьн҄етъ сѧ трава · и агньци играѭтъ оу зеленъіхъ нивъ · нъінѣ оубо корабль отъ
пристанища изводитъ сѧ съ ꙗдръі и сими паче богол҄юбьнъі · и ꙗдромъ окрилѣетъ сѧ · и играетъ
делфинъ· въздъіхаѧ акъі сладъко ꙃѣло и въспоуштаемъ · и отъпоуштаѧ корабльникъі съ
благодоушиемь · нъінѣ ратаи рало поглъбаетъ · горѣ възираѧ и плододавьца призъіваѧ · и въ ꙗремъ
приводитъ волъ орьнъіи · и прочрътаетъ сладъкѫѭ браздѫ · и надеждами веселитъ сѧ · нъінѣ же
пастоухъ и краварь състраѣѭтъ свирѣли · и пастоушьскъіи свирѧще гласъ и садовъі и камениемь
весноуѭтъ сѧ · нъінѣ же садъ градарь дѣлаетъ · и имельникъ тръсти творитъ · и възираетъ вѣиꙗ · и
прѣлоукоуетъ перо пътичино · и ръібарь глѫбинѫ прозираетъ · и мрѣжѫ очищаетъ · и на камении
сѣдитъ · нъінѣ оубо дѣлолюбиваꙗ бъчела крило привлъкъши и отъ вощинъ въставъши мѫдрость
показаетъ · и травьникъі попарѣетъ · и събираетъ цвѣтъі · и си же съдѣловаетъ сътие о шести ѫглъ · и
съпротивь лежѧщее сътие истъкѫщи · прѣмое же ѫглъі прѣмѣнѣѭщи · дѣло въ коупъ добротъі и
несъблажнениѣ · си же медъ въ кровѣхъ полагаетъ · и съдѣловаетъ набъдѧщоуоумоу плодъ сладъкъ и
неоранъ · ꙗкоже подобьно и намъ христовѣмъ бъчеламъ · и такѫ приемъше мѫдрости и любодѣланиꙗ
притъчѫ · нъінѣ же гнѣздо пътица вѧзетъ · и ова исходитъ · а дроугаꙗ въселѣетъ сѧ · ова окръстъ
паритъ · а дроугаꙗ оглашаетъ лѫгъ · и овѣщаваетъ чловѣка · вьсѣ бога поѭтъ и славѧтъ гласъі
неизглаголанъі : —

Из Паренезиса на Ефрем Сирин
От Словото за самия Ефрем, за двете блудници и за св. Василий
Обзор: Кодов 1985з; Коцева 2003к; Карачорова 2003а; Койчева 2003г.
Издание: Bojkovsky 1984–1990.
Това е началото на сборника Паренесис от Ефрем Сирин. Текстът се публикува с опростен
правопис.
Бѣ нѣкъто на въстоцѣ мѫжь именьмь ефремъ родомь сь суринъ· и бѣаше чл҃къ бг҃очьстивъ огрѣбаѧ сѧ
отъ вьсѣкоѧ вещи зълъіѧ· въсхотѣ же видѣти градъ едесьскъі и мл҃ѣаше сѧ г҃оу гл҃҄ѧ· г҃и іс҃е х҃е· съподоби
ми видѣти градъ тъ и въсходѧщю ми въ нь съподоби мѧ таковааго чл҃ка срѣсти· иже потрѣбьно
кънигами истѧжетъ сѧ съ мъноѭ· и пришьдъшю емоу· и въходѧщю емоу въ врата градьнаꙗ· срѣте и
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жена· ꙗже бѣ блѫдьница· и видѣвъ ѭ рабъ бж҃ии ста печалоуѧ· и гл҃҄ѧ въ себѣ· г҃и прѣзрѣлъ еси раба
твоего мл҃ение· како бо иматъ си кънижьнъіми словесъі сътѧꙃати сѧ съ мъноѭ· стоꙗше же блѫдьница
зьрѧще его· гл҃а же къ неи ст҃ъіи ефремъ· рьци ми о жено· чьто стоиши и зьриши мене· отъвѣщавъши же
блѫдьница гл҃а къ немоу· зьрѭ тебе· ꙗко жена азъ отъ мѫжа възѧта бъіхъ· тъі же мене не зьри· нъ на
землѭ зьри· отъ неѧже възѧтъ еси· се же слъішавъ ст҃ъіи ефремъ почюдивъ сѧ· и прослави б҃а
давъшааго еи толикѫ прѣмѫдрость· зане отъвѣща емоу сице: —

Поучение за празници от Климент Охридски
Ꙁаповѣданиѣ

о праздьницѣхъ Климента епискоупа словѣньска· егда хотѧще
въ ст҃ъіѧ дьни апостолъ · ли мѫченикъ · ли ст҃ител҄ѣ пооученье къ л҄юдьмъ· г҃и
благослови ·
1. Да есте вѣдѫще братрие ꙗко дьньсь естъ праздьникъ ст҃аего имр҃к· да съберете сѧ въ црькъвь на
молитвѫ· ꙗкоже рече въ ст҃ѣемь еванг҄елии· идеже еста дъва или трие събрани въ имѧ мое· тоу есмь по
срѣдѣ васъ (Мат. 18:20)· Да сьде братрие самъ г҃ь по обѣщанию его· по срѣдѣ молѧщиихъ сѧ емоу естъ·
2. Сего ради подобаетъ намъ приходити въ ст҃ѫѭ црькъвь чистомь срьдьцемь· без гнѣва и без зълобъі
молити сѧ емоу· просѧще прѣжде очищениѣ отъ всѣхъ грѣхъ· егоже бо рече· колижьдо просите въ
молитвахъ вашихъ вѣроуѭще· приимете (Мат. 21:22)· молѧще же сѧ рече· Не лихо гл҃҄ите въ молитвѣ ·
ѣко и погани творѧтъ (Мат. 6:33)·
3. Лихогл҃ание же естъ· еже просити оу б҃га богатьства· или саноу чьстьна· или врагомъ оудолѣти· ли ино
чьсо земьнаѣ· нъ просите оубо прѣжде цр҃ьствиѣ нб҃сьскаего· и правьдъі его· и та вьсѣ приложѧтъ сѧ
вамъ· вѣстъ бо оц҃ь вашь нб҃сьскъіи· ѣко трѣбоуете сихъ вьсѣхъ (Мат. 6:7)·
4. Егда же праздьникъі творимъ ст҃ъіѧ· то сице достоитъ творити· прьвое подобити сѧ чистотѣ ихъ· и
доброуемоу ихъ житию· и оугождению ихъ· оугождение же еже къ бг҃оу· приѧтие мол҄ьбьное сице естъ·
Егда нелицемѣрьно творимъ праздьникъі· чрѣвоу оугодиѣ творѧще· ти чѧди личѧще на похвал҄ение
трапезѣ· нъ да послѣдоуемъ тѣхъ дѣломъ ст҃ъіимъ· чистотоѭ дш҃ѫ своѭ просвѣщаѧ· срьдьца чиста
сътвар҄ѣѭще си присно·
5. Тацѣмъ бо праздьникомъ хощетъ бг҃ъ· егда страньнии приѧти бѫдѫтъ нами· егда алчьнии
накръмѧтъ сѧ· егда наꙃии одеждѫтъ сѧ· егда тьмьничьн҄ии милостъінѣми посѣщени бѫдѫтъ· егда
обидимъіимъ помощь нѣкакѫ сътворимъ· егда бол҄ьнъіимъ и нищиимъ помощь нѣкака сътворитъ сѧ
отъ насъ (по Мат. 25:34-36)· егда съмѣр҄ениемь и нелицемѣриемь· нъ истовоѭ любъвиѭ дроугъ дроуга
почьтемъ·
6. Тъгда речетъ бг҃ъ къ намъ· по вѣрѣ вашеи бѫди вамъ (Мат. 9:29)· тъгда и приношениѣ наша
приѧта сътворѧтъ сѧ· милостъіни съ молитвоѭ сътворима оуслъішана и приѧта бѫдетъ· тацѣми бо
жрьтвами· рече ст҃ъіи апостолъ павьлъ· оугаждати бг҃оу (Евр. 13:16)·
7. Пророкъ же о томьжде рече· жрьтва бг҃оу дх҃ъ съкроушенъ· срьдьца же съкроушена и съмѣрена бг҃ъ не
оуничьтожитъ (Пс. 50:19)· и пакъі рече г҃ь· милости хощѫ· а не жрьтвъі (Мат. 12:7)·
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8. Та вьсѣ слъішѧще братрие напишемъ на срьдьцихъ своихъ присно пооучати сѧ намъ и творити
праздьникъі въ чьсть бж҃иихъ оугодьникъ·
9. Тѣмъ бо дастъ бг҃ъ область на нб҃си и на земли отъдати грѣхъі· тѣми же исцѣл҄ение подаетъ
чьтѫщиимъ ѧ достоино·
10. Тѣхъ бо чьсто и страсти достоино чьтѫще· да подвигнемъ сѧ и сами добръіимь подвигомь
съконьчати правѫѭ вѣрѫ събл҄юсти· въ заповѣдьхъ бж҃иихъ присно прѣбъівати· и пооучити сѧ имъ· въ
црькъви бж҃иѧ славъі припадаѭще· грѣхъ отъдание просити съ страхомь стоѧще· не тъкъмо отъ
повѣстии въздрьжѧѧще сѧ· нъ и помъіслъі зълъіѧ отъ срьдьць прогоньше· чьтениѣ и пѣниѣ
вьнимаѭще·
11. Чьстьнами же оустьнами славити непрѣстаньно прст҃ѫѭ троицѫ· оц҃а и сн҃а и ст҃аего дх҃а· нъінѣ и
присно и въ вѣкъі вѣкомъ· аминь·

Антиох монах. Из Пандектите. Слово за преяждането
д҃ ⁘ Ѡ ѠБѢДАНИИ
1. Вьсѣмъ оубо потрѣбьно ѥсть еже ноуди сѧ и въздрьжати ѭтробоу : паче же хотѧщиимъ б҃оу работати:
2. добро бо ѥсть вьсе въ мѣроу лагодню : а еже невъздрьжънѣ ꙗсти : подобьно ѥсть кораблю обрѣмененоу:
3. тѣло бо пища трѣбоуѥть а не сласти : малотрѣбиꙗ а не прѣсъітьꙗ : довъла · а не мъногоꙗдиꙗ :
4. овъі бо и дш҃и и тѣлоу пользоу творѧща : съдравиѥ и крѣпость и добронравиѥ раждаѭть :
5. овъі же : обоѥ поврѣждаѭть : не тъчиѭ съдравиѥ тьлѧ : нъ и недѫгъ пакостьнъіи раждѧѭть :
6. оуказаниѥ же ꙗвѣ мало трѣбованиѥ приѥмлющиїхъ : подвижъникъ : волѧщиихъ мѧкъкоѥ и
жировьноѥ житиѥ : и разоумьнѣиша : и цѣломоудрьнѣишѧ и съдравѣиша соуща :
7. не тъкъможе се : нъ и хоудить страсти · сдрьжаи чрѣво : побѣждаѥмъіи бо брашънъі : растить ·
8. ꙗкоже бо дръва великъ въздвижоу пламъі : тако множъство брашънъ мъісли зълъіꙗ·
9. мъногобрашъниѥ : грьтань оубо веселить : кръмить же чрьвь неоумоученъ и неоусъіпѫщъ
10. ꙗкоже бо ѡпѫстѣвъшиꙗ землꙗ · трьниѥ раждаѥть : тако и оумъ вельꙗдааго : зѧбить мъісли
нелѣпъіꙗ:
11. чл҃вкъ ласкръдивъ : ничътоже ино : нъ тъчиѭ чрѣвѫ повиньнъ бъіваѥть : и памѧти ст҃ъіихъ
чътеть:
12. а въздрьживъіи : житиѥмь ихъ подобить сѧ :
13. обьѣстивъіи : ничимьже инѣмь хвалить сѧ : нъ широкъіимь и пространъіимь чрѣвомь : храмомь
чьстьнъіхъ ѥмѫ мотъілъ и вълагалищемь :
14. нъ и дх҃ъ живъіи въ ласкръдѣмь чловѣцѣ скръбить : и не трьпѧ смрьдѣниꙗ оходить отъ него :
15. ꙗкоже бо дъімъ прогонить бъчелъі : тако и обьѣстивъіи благодѣть ст҃ааго д҃ха :
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16. лоуче оубо ѥсть мимотещи сладости чрѣвьнъіꙗ : и простоѭ пищеѭ : трѣбованиѥ съврьшити
тѣлесьноѥ :
17. да не оуподобимъ сѧ на поустъіни чрѣвоу работавъшимъ людьмъ :
18. сѣдоша бо рече людиѥ ꙗсти и пити : и въсташа игратъ (Изх. 32:6) ·
19. Ѥгда бо без мѣръі начѧшѧ ꙗсти и пити : заповѣдь бж҃иѭ забъіша : и на идолобѣсиѥ оуриноуша сѧ :
20. Добрѣ оубо наслѣдьнико ихъ пишеть апс҃толъ павлъ :
21. ихъ же б҃ъ чрѣво : и слава въ стоудѣ ихъ : мъіслѧщеи земльнаꙗ (Фил. 3:19) :
22. и паⷦ҇ : брашъна чрѣвѫ : а чрѣво брашъномъ : б҃ъ же и се и си : да оупразнить (1 Кор. 6:13) :
23. и паⷦ҇ : аще брашъна ради скръбить братъ твои : оуже не по любъви ходиши : не брашъномь своимь
того погоублѧи : за негоже х҃ъ оумрѣ (Римл. 14:15) :
24. И наводить : таковии бо г҃оу нашемоу не работаѭть : нъ своѥмѫ чрѣвоу : и брославиѥмь и
благословиѥмь : прѣльщаѭть ср҃цѧ безълобивъіихъ (Римл. 16:18) :
25. И пакъі : моудрость плътьнаꙗ съмрьть : а мѫдрость дх҃вьнаꙗ жизнь и миръ (Римл. 8:6) :
26. добро бо ѥсть благодѣтиѭ оутврьждати срьдьце а не брашънъі (Евр. 13:9) :
27. И паⷦ҇ : нѣсть бо цр҃со неб҃сноѥ : брашъно и питиѥ : нъ правьда и радость : и миръ о д҃сѣ с҃тѣ (Рим.
14:17) : а не пища и жъраниѥ :
28. ꙗкоже ѥ речено : ѥже сънищеть сѧ въ прѣстоуплениѥ пища чрьвьмъ : оупитѣниѥ бо ничътоже ино
ѥсть : нъ ꙗдь гадомъ :
29. Ꙗкоже и иꙗковъ поносѧ чрѣвоу рабомъ : ѱааше г҃лѧ : веселисте сѧ на земли и насладисте сѧ :
оупитѣсте ср҃дцѧ ваша ꙗко въ дьнь заколениꙗ (Иак. 5:5):
30. и г҃ь же безвѣрьнъіимь июдеомъ рече : аминь глаголю вамъ : ищете мене не ꙗко видѣсте знамениѥ :
нъ ꙗко ꙗсте ѡтъ хлѣбъ и насъітисте сѧ (Иоан. 6:26):
31. и приносить : не дѣлаите брашъна гъіблющааго : нъ прѣбъіваѭщеѥ въ жизнь вѣчъноуѭ : ѥже с҃нъ
члв҃ѣчь дасть вамъ (Иоан. 6:27):
32. томоу слава : въ вѣкъі вѣкомъ АМИН
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Полемични слова
Черноризец Храбър. За буквите
Обзор: Петканова 1984; Грашева 2003д; Петканова 2003вч; Стойкова 2008ж
Издания: Куев 1967; Джамбелука-Коссова 1980 (с реконструкция); Veder 1999 (с
реконструкция)
Превод: Динеков, Куев, Петканова 1974: 96–102.
Текстът тук е реконструиран според най-архаичните текстове, като се имат предвид
реконструкциите на Алда Джамбелука-Коссова и Уилям Федер.

О письменьхъ чрьнориꙁьца храбра
1. Прѣжде оубо словѣне не имѣахѫ писменъ· нъ чрьтами и рѣꙁами чьтаахѫ и гатаахѫ· погани сѫще·
крьстивъше же сѧ· римьскъіими и грьчьскъіими писменъі· нѫждаахѫ сѧ пьсати словѣньскѫ рѣчь без
оустроениѣ· нъ како можетъ сѧ пьсати добрѣ· грьчьскъіими писменъі· богъ или животъ· или ꙃѣло· или
дѣание· или црькъі· или чьловѣкъ· или широта· или широта· или щедротъі· или ѣдь· или ѫдоу· или
юность· или ѧꙁъікъ· и ина подбьна симъ· и тако бъішѧ мънога лѣта·
2. По томь же чьловѣколюбьць богъ· строѧи вьсѣ· и не оставлѣѧ чьловѣча рода без раꙁоума· нъ въсѧ къ
раꙁоумоу приводѧ и спасению· помиловавъ родъ славѣньскъ· посъла имъ константина философа·
нарицаемаего курила· мѫжа праведьна и истиньна· и сътвори имъ· л҃· писмена и· и҃· ова оубо по чиноу
грьчьскъіихъ писменъ· ова же по словѣньцѣи рѣчи· отъ прьваего же начьнъ по грьчьскоу·
3. они оубо алфа· а сь аꙁъ· отъ· а· зачѧтъ обое· и ꙗкоже они· подобльше сѧ жидовьскъіимъ писменемъ
сътворишѧ· тако и сь грьчьскъіимъ·
4. жидове бо прьвое писмѧ имѫтъ алефъ· еже сѧ съкаꙁаетъ оучение· съврашаѭще въводимоу дѣтищю·
и глаголѭще· оучи сѧ· еже естъ алефъ· и грьци· подобѧще сѧ томоу алфа рѣшѧ· и съподоби сѧ речение
съкаꙁаниꙗ жидовьска грьчьскоу ѧꙁъікоу· да речетъ дѣтищюу въ оучениꙗ мѣста· ищи· алфа бо· ищи
сѧ речетъ грьчьскъіимь ѧꙁъікомь·
5. тѣмь бо подобѧ сѧ свѧтъіи курилъ· сътвори прьвое писмѧ· аꙁъ· нъ ꙗко и прьвоемоу писмени· аꙁъ· и
отъ бога даноу родоу словѣньскоу· на оутврьстие оустъ· оучѧщиимъ сѧ боукъвамъ· великомь
раꙁдвижениемь оустъ въꙁгласитъ сѧ· а она писмена маломь раꙁдвижениемь оустъ· въꙁгласѧтъ сѧ и
исповѣдѧтъ сѧ·
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6. Се же сѫтъ писмена словѣньска· сице ꙗ подобаетъ писати и глашати· а· б· в· г· д· е· ж· ꙃ· ꙁ· і· и· ꙉ· к·
л· м· н · о · п · р · с · т · у· ф· х· ѡ· пѣ· ц· ч· ш· ъ· щ· ь· ї··х·· ѣ··ѭ·· ю· ѧ 27· отъ сихъ сѫтъ· к͠д·
подобьна грьчьскъіимъ писменемъ· сѫтъ же си· а в г д е ꙁ и і (ї) к л м н о п р с т у ф х ѡ· и пѣ· хлъ· тъ·
а· д͠і· по словѣньскоу ѧꙁъікоу· си· б ж ꙃ ꙉ ц ч ш ъ щ ь ѣ ѭ ю ѧ·
7. дроуꙃии же глаголѭтъ· по чьто естъ· л͠и· писменъ сътворилъ· а можетъ сѧ и мьньшимь того пьсати·
ѣкоже и грьци· к͠д· писменъі пишѫтъ· а не вѣдѧтъ колицѣмь пишѫтъ грьци· естъ бо оубо· к͠д·
писменъ· нъ не наплънѣѭтъ сѧ тѣми кънигъі· и приложили сѫтъ дъвогласьнъіихъ· а͠і· и въ чисменехъ
же· г҃· ѕ҃е· и· ч҃е· и· ц҃е· и съберѫтъ сѧ ихъ· л͠и· тѣмьже и томоу подобию· и въ тъжде обраꙁъ· сътвори
свѧтъіи курилъ· л͠и· писменъ·
8. Дроуꙃии же глаголѭтъ· чьсомоу сѫтъ словѣньскъі кънигъі· ни тѣхъ бо естъ богъ сътворилъ· ни ти
ангели· ни сѫтъ иждеконьнъі· ѣко жидовьскъі· и римьскъі· и елиньскъі· еже отъ кона сѫтъ· и приѧтъі
сѫтъ богомь· а дроуꙃии мьнѧтъ· ѣко богъ самъ естъ сътворилъ писмена· и не вѣдѧтъ сѧ· чьто
глаголѭтъ окаѣньнии· ꙗко· г҃· ми· ѧꙁъікъі естъ богъ повелѣлъ кънигамъ бъіти бъіти· ꙗкоже въ
еванг҄елии пишетъ· и бѣ дъска написана· жидовьскъі· и римьскъі· и елиньскъі· а словѣньскъі нѣстъ тоу·
тѣмьже не сѫтъ словѣньскъі кънигъі отъ бога· къ тѣмъ чьто глаголемъ· или чьто речемъ къ тацѣмъ
беꙁоумьнъіимъ· обаче речемъ отъ словѣньскъіихъ кънигъ· ѣкоже наоучихомъ сѧ· ꙗко вьсѣ по рѧдоу
бъіваѭтъ отъ бога· а не иногдоѭ·
9. Нѣстъ бо богъ сътворилъ жидовьска ѧꙁъіка прѣжде· ни римьска· ни елиньска· нъ сурьскъ· имьже и
адамъ глагола· и отъ адама до потопа· и отъ потопа· доньдеже богъ раꙁдѣли ѧꙁъікъі· при
стлъпотворении· ꙗкоже пишетъ· раꙁмѣшеномъ же бъівъшемъ ѧꙁъікомъ· и ꙗкоже сѧ ѧꙁъіци размѣсишѧ·
тако и нрави· и объічаи· и оустави· и ꙁакони· и хъітрости на ѧзъікъі· егупьтомъ оубо ꙁемлемѣрение· а
персомъ· и халдѣомъ· и асурѣомъ· ꙃвѣꙁдочьтение· влъшьвение· врачевание· чарование· и вьсѣ хъітрость
чьловѣча· жидомъ же свѧтъіѧ кънигъі· въ нихъже естъ писано· ѣко богъ сътвори небо и ꙁемлѭ· и вьсѣ
ѣже на нею· и чловѣка· и вьсѣ по рѧдоу· ꙗкоже пишетъ· а елиномъ граматик҄иꙗ· риторикиꙗ· и
философиꙗ·
10. Нъ прѣжде сего елини не имѣахѫ своимь ѧꙁъікомь писменъ· нъ финичьскъіими писменъі писаахѫ
своѭ си рѣчь· и тако бъішѧ мънога лѣта· паламидъ же послѣжде пришьдъ· начьнъ отъ алфъі и витъі·
ѕ͠і· писменъ тъкъмо елиномъ обрѣте· приложи же имъ кадъмъ милисии писмена· г҃· тѣмьже мънога
лѣта· ѳ͠і· писменъ писаахѫ· по томьже симонидъ обрѣтъ приложи· дъвѣ писмени· епихарии же
съкаꙁатель три писмена обрѣте· и събьра сѧ ихъ· к͠д· по мъноꙃѣхъ же лѣтѣхъ· дионусии граматикъ· ѕ҃·
дъвогласьнъіихъ обрѣте· по томьже дроугъіи· е҃· и дроугъіи· г҃· чисменитаꙗ· и тако мъноꙃи мъногъіими
лѣтъі· едъва събьрашѧ· л͠и· писменъ·
11. по томьже мъногомъ лѣтомъ мъногомъ лѣтомъ минѫвъшемъ· божиемь повелѣниемь· обрѣте сѧ· о҃·
мѫжь· иже прѣложишѧ отъ жидовьска ѧꙁъіка· на грьчьскъіи ѧꙁъікъ·
12. а словѣньскъі кънигъі· единъ свѧтъіи константинъ· нарицаемъіи курилъ· и писмена сътвори и
кънигъ прѣложи· въ малѣхъ лѣтѣхъ· а они мъноꙃи мъногъі лѣтъі· ꙁ҃· ихъ писмена оустроишѧ· а· о҃·
прѣложение· тѣмьже словѣньска писмена свѧтѣиша сѫтъ и чьстьнѣиша· свѧтъ бо мѫжь сътворилъ ꙗ
естъ· а грьчьска елини погани·
27ⰰ · ⰱ · ⰲ · ⰳ · ⰴ · ⰵ · ⰶ · ⰷ · ⰸ · ⰹ · ⰻ · ⰼ · ⰽ · ⰾ · ⰿ · ⱀ · ⱁ · ⱂ · ⱃ · ⱄ · ⱅ · ⱛ · ⱇ · ⱒ · ⱉ · ⱊ · ⱌ · ⱍ · ⱎ · ⱏ · ⱋ ·
ⰺ·ⱐ·ⱈ·ⱑ·ⱖ·ⱓ·ⱔ

169

13. Аще ли къто речетъ· ꙗко нѣстъ оустроилъ добрѣ· понеже сѧ постраꙗѭтъ и еще· отъвѣтъ речемъ
симъ· и грьчьскъі такожде мъногашьдъі сѫтъ постраꙗли· акула и симахъ и по томь и ини мъноꙃи·
оудобѣе бо естъ послѣжде потворити· неже прьвое сътворити·
14. Аще бо въпросиши кънигъчиѧ грьчьскъіѧ глаголѧ· къто въі естъ писмена сътворилъ· или кънигъі
прѣложилъ· или въ кое врѣмѧ· то рѣдъци отъ нихъ вѣдѧтъ· аще ли въпросиши словѣньскъіѧ боукарѧ
глаголѧ· къто въі писмена сътворилъ или кънигъі прѣложилъ· то вьси вѣдѧтъ· и отъвѣщавъше
рекѫтъ· константинъ философъ· нарицаемъіи курилъ· тъ нъі писмена сътвори и кънигъі прѣложи· и
меѳодии братъ его· сѫтъ бо еще живъі· иже сѫтъ видѣли ꙗ· и аще въпросиши въ кое врѣмѧ· то вѣдѧтъ
и рекѫтъ· ꙗко въ врѣмена михаила цѣсарѣ грьчьска· и бориса кънѧꙃѣ блъгарьска· и растица кънѧꙃѣ
моравьска· и коцьлѣ кънѧꙃѣ блатьньска· въ лѣто от съꙁьданиꙗ мира· ҂ѕ҃т҃ѯ҃г҃·
15. Сѫтъ же и ини отъвѣти· ѧже речемъ· а нъінѣ нѣстъ врѣмѧ· такъ раꙁоумъ· братие· богъ естъ далъ
словѣномъ· емоуже слава· и чьсть· и дрьжава· и покланѣние· нъінѣ и присно· и въ бесконьчьнъіѧ вѣкъі·
аминъ : —
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Тълкувания върху Новия Завет
Учителното евангелие на Константин Преславски. Беседа 42
Сказание на Константин Презвитер за Евангелието от Лука. Беседата почива на Лук. 17: 14–
19.
Издание: Тихова 2012: 389–393.
Превод: Иванова, Николова 1995.
Текстът тук е по изданието на Тихова с допълнителна сегментация. Цитатите са според
Иванова, Николова 1995.

КОНСТАНТИНА ПРЕЗВИТЕРА · СЪКАЗАНИЕ ·ВІ· ЕВАНГЕЛИЮ · ОТЪ ЛОУКЪІ
1. Братие · и оц҃и и съінове · послоушаите оумьно · не въ простоу бо хощетъ минѫти · и дьньшьнии
праздьникъ · нъ етеро гощение хощетъ намъ подати · не тѣло напитѣѭще · нъ доушѫ веселѧще · 2.
послоушаимъ и дивимъ сѧ · милости чловѣколюбию бж҃ию · како обьходитъ троудъі приемлѧ · желаѧ
съпасениꙗ нашего · 3. насъ бо ради прѣклони небеса и съниде · и възалкалъ · и въждадалъ · да
приобрѧщетъ родъ чловѣчьскъіи · 4. тъ не тъчиѭ · доуша наша отъ грѣховъ чиститъ · нъ и тѣлеса
наша отъ недѫгъ трѣбитъ · 5. ꙗкоже нъінѣ оуслъішасте · лоукѫ же евангелиста глаголѭща ·
въходѧщю емоу въ етерѫ вьсь · сърѣтошѧ его десѧтъ мѫжь прокаженъ (Лук. 17:12) · 6. милостивъ бо и
чловѣколюбьць съіи г҃ь нашь ис҃ъ х҃ъ · ни града ни вьси оставлѣетъ · 7. молѧще отъ лютааго недѫга
истрѣбити сѧ · онъ же милостивъ съіи · и да не ꙗвитъ сѧ противьнъ законоу мосеовоу · отъпоусти ѧ рекъ
· покажите себе иерѣомъ (Лук. 17:14) · 8. бѣшѧ же девѧтъ жидове · а единъ самарѣнинъ · 9.
исцѣлѣвъше же · идѫще ꙗкоже повелѣ показати сѧ иерѣомъ · 10. девѧть оубо непохвальнѫ волѭ
въсприимъше · не възвратишѧ сѧ въздати емоу славѫ ꙗко б҃оу · 11. единъ же тъчиѭ иноплеменьнъіи ·
възврати сѧ хвалѭ емоу приносѧ · 12. оуньше бо сѫтъ ѧзъічьници на вѣрѫ · паче же сътосрьдъіихъ
жидовъ · 13. тѣмьже и вл҃дка рече · не десѧть ли сѧ очистишѧ · срамлѣѧ бестоудьна лица жидовьска ·
приимъшиихъ мъногъ бл҃годѣтии отъ б҃а и оц҃а · и на непохваление оувратѧщиихъ сѧ (по Лук. 17:1219) ⁘
14. Тѣмьже о дроуꙃи подобимъ сѧ иноплѣменьникоу семоу · не тъчиѭ бо тѣлеса наша трѣбитъ ·
прѣщедръіи · и прѣмилостивъіи б҃ъ нашь · нъ и дш҃ѧ аще съ похвалоѭ пристоупимъ къ немоу · 15. того
бо есмъ сътворение · създани на дѣла добраꙗ · не на лоукавьство · ни на завистъ · нъ на съдѣлание
дѣлъ добръ · 16. къто бо нашь оумъ отъврьзлъ · и оуста наша распространилъ · и ѧзъікъ нашь
оуꙗснилъ · селико изглаголати къ вашеи любъви · 17. не даѧи ли незълобивъіимъ прѣмѫдрость ·
отрокоу же юноу чювьство · 18. еи еи · тъ бо рече елико аще просите вѣроуѭще · приимете (по Мат.
21:22) · тѣмьже поспѣшьници ми бѫдѣте · 19. молѭ сѧ вамъ братие и оц҃и · молитвами вашими ꙗже
къ б҃оу · да достоинъ бѫдѫ съконьчати обѣщание ваше · и въ кѫпѣ прославити прѣст҃ѫѭ троицѫ · оц҃а
и сн҃а и ст҃го дх҃а · единого б҃а прѣмилостивааго · емоуже слава · нъінѣ и присно и въ вѣкъі вѣкомъ ·
аминъ ⁘
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Сказание на Кирил Алексадрийски за Евангелието от Лука.
Беседа 45.
Беседата почива на Притчата за Митаря и Фарисея (Лук. 18:10-14) и е част от Учителното
евангелие на Константин Преславски. Първата и третата част (I, III) са без гръцки паралелен
текст и вероятно са дело на славянския книжовник. Втората част е на Кирил
Александрийски.
Издание: Тихова 2012: 405–411 с допълнителна сегментация.
Превод: Иванова, Николова 1995.
Текстът е по изданието на Тихова. Сегментацията е допълнително въведена. Цитатите са
според Иванова, Николова 1995.

КИРИЛА АЛЕКСАДРЬСКААГО · СЪКАЗАНИЕ ЅІ · ЕВАНГЕЛИꙖ ОТЪ ЛОУКЪІ ⁘
I. 1. Ꙗкоже въ чювьствьнѣхъ садѣхъ · различьни плоди сѫтъ · и овъ сладъкъ въ грътани · овъ ихъ на
бальство ключимъ · такожде въ садѣ ст҃ъіѧ цр҃кве · ст҃ии оц҃и и оучители ѣвишѧ сѧ · овъ ихъ
милостъінеѭ · овъ ихъ страньнолюбиемь · дроугъіи же оудръжаниемь · инъ же пакъі съмѣрениемь · вьси
же въ единъ пѫть наставлѣѭтъ сп҃сениꙗ · евангельскъіими оучении · 2. тѣмьже · и дьньсь въсиꙗ ·
ст҃ъіи сь оц҃ь · приносѧ намъ богатьство ст҃аго евангелиꙗ · 3. къіи бо садьнъ плодъ слаждии естъ
оучениꙗ сихъ оц҃ь · кое бисьрье тъчьно естъ сихъ словесъ · къіи бо цср҃ь ли къіи вл҃ка обогатилъ насъ ·
ꙗкоже сии оц҃и · оучениемь своимь · 4. б҃оу бо подобаетъ сѧ любѧщюоумоу · родъ чл҃вчьскъ · тѣмь бо
вьсѣкъ троудъ и болѣзнь приѧшѧ · да намъ богатьство разоумиꙗ приобрѣщѫтъ · 5. тѣмьже братие
моꙗ дх҃овьнаꙗ · хвалимъ б҃а и сп҃са нашего · подавъшааго намъ такъі оучител҄ѣ · 6. нъ на неже
събьрахомъ сѧ възватимъ сѧ · гл҃ѭ бо сице ⁘
II. 1. Притъчеѭ фарисѣа и мъітарѣ (Лук. 18:10-14) оучитъ нъі чловѣколюбьць г҃ь · и б҃ъ ис҃ъ х҃ъ ·
къіимь образомь подобаетъ намъ молити сѧ емоу · да не без мьздъі бѫдетъ вещь творѧщиимъ ѭ · ни
имъже къто мьнитъ сѧ пользѫ приѧти · 2. тѣмьже разгнѣвитъ сѧ · съ въішниихъ даровъ дателѣ б҃а ·
пьсано бо естъ · естъ гъіблѧи правьдьникъ · въ правьдѣ своеи (Екл. 7:15)· 3. тѣмьже и фарисѣи въ се
мѣсто того ради сѫжденъ бъістъ · ꙗко не хъітро ни оумьно творѧще молитвѫ · 4. мъногъі бо поимъі
бъішѧ по словесемъ своимъ · ꙗкоже бо безоумьнъ нъ тъчиѭ диви сѧ себе · нъ инъі мъногъі съ мъітаремь
осѫдилъ · 5. осѫжденъіи же имь мъітарь · ни малъі же съмѣаше очиѭ възвѣсти на въісотѫ · нъ
съкръівъ дръзновение · ако не имѣѧ его · обличиемь · съвѣсти прободаемъ · боꙗше сѧ и ꙗвити сѧ тъчиѭ
б҃оу · ꙗко малъі радивъ · о законѣ его · биѧ по прьси исповѣдааше грѣхъі · и показаѧ недѫгъі · ако
малъі · помиловати сѧ молѣаше · 6. тѣмьже и съниде рече · правьдьнъіи сѫдии · сь оправьданъ въ
домъ свои паче оного (по Лук. 18:14) · 7. си оубо подобьно слъішаще · съмъісльно добръіѧ дѣтѣли
исправимъ · и никътоже симь образомь прѣзрѣниꙗ имѣи · да помьнитъ же паче г҃а · рекъша свѧтъіимъ
апс҃ломъ · 8. егда вьсе сътворите · ꙗвѣ же ꙗко повелѣнаꙗ вамъ глаголете · ꙗко неключими раби есмъ · и
еже длъжьни бъіхомъ · сътворити сътворихомъ (Лук. 17:10) · вьсѣкъ бо рече възносѧи сѧ съмѣритъ сѧ ·
съмѣрѣѧи же себе възнесетъ сѧ (Лук. 18:14) ⁘
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III. 1. Слъішасте ли братие · какъ плодъ приноситъ съмѣрение · слъішасте ли скорое милосръдье бж҃ие ·
слъішасте ли скорое оуслъішание мл҃твъі · призъіваѭщиихъ съмѣреноѭ доушеѭ · и съкроушеномь
срьдьцемь · къто видѣ · къто слъіша такова · тъкъма бо еже отъврьже вьсѣко величание · и вьсѣко
съмѣрение въсприѧтъ · съниде оправьданъ въ домъ свои · такъ бѣ иовъ · такъ бѣ авраамъ · такъ бѣ
иꙗковъ · такъ бѣ иосифъ · такъ бѣ моси · тѣмьже и блажими сѫтъ · блажени нищии дх҃омъ ꙗко тѣхъ
естъ црс҃твие небесьское (Мат. 5:3)· тѣмьже и мъі егда въходимъ въ црькъвь · божиѭ · молити сѧ о
грѣсѣхъ своихъ · не въздвигнѣмъ гласа своего · ни лихо словествоуемъ · ꙗкоже ѧзъічьници творѧтъ (по
Мат. 6:7) · вьсе бо то отъ величаниꙗ раждаетъ сѧ · нъ оумиленоѭ волеѭ · ꙗкоже прѣдъ собоѭ грѣгъ
своихъ зьрѧще · тако молимъ сѧ прѣмилостивоуоумоу богоу · нѣстъ бо отъ иного съпасение · такъі
повѣсти и притъчѧ имѫще · хрьстолюбьци · не моꙃѣмъ величати сѧ · тѣмь бо съ небесъ падошѧ ангели ·
нъ мъі съмѣрениемь · възидемъ на нб҃са · да наслаждьше сѧ нб҃сьскааго пѣниꙗ · прославимъ оц҃а и сн҃а и
ст҃ааго доуха · единого истиньнаго б҃а нашего · емоуже слава · чьсть и дрьжава · нъінѣ и присно и въ
вѣкъі вѣкомъ · аминъ ⁘
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Въпроси и отговори
За литературата под формата на въпроси и отговори вж. Милтенова 2003т.

Тълкувание на евангелските притчи
По изданието у Милтенова 2004: 77–122, 354–381.

1. Василие рече · чл҃вкъ етеръ съхождааше отъ иерс҃лма въ ерихонъ · и въ разбоиникъі въпаде·
Въпросъ· къто естъ съходѧи отъ иерс҃лма въ ерихонъ · и чьто естъ иерс҃лмъ · и чьто естъ ерихонъ · и чьто
сѫтъ разбоиници · и чьто естъ одѣание · иже съвлѣкошѧ отъ него · и чьто сѫтъ ꙗзвъі ими же
оуꙗзвишѧ чл҃вка · и къто сѫтъ оставльше елѣ жива· и къто естъ иереи · и къто естъ левитъ · и къто
естъ самарѣнинъ · и чьто естъ масло и вино · и чьто естъ обѧзаниꙗ · и чьто естъ скотъ · и чьто естъ
гостиньница · и чьто есте ·в҃· пѣнѧѕа · и чьто естъ обѣтование · еже рече въздамь възвращь сѧ ·
Отъвѣтъ · Иерс҃лмъ естъ раи · ерихонъ естъ миръ · а чл҃къ съшедъіи отъ иерс҃ма въ ерихонъ ·
прьвозданьнъіи адамъ · испадъ бо изъ раꙗ съниде въ иерихонъ еже естъ миръ сеи · и разбоиници
нападѫ на нь · ѧже сѫтъ трьлѫкавьнъіѧ неприꙗзни и оубиицѧ · иже съвлѣкошѧ съ него одѣꙗние
бесмрьтьное · въ неже бѣ облъченъ прѣжде съгрѣшениꙗ · и одѣашѧ и листвиемь смоковьнъіимь · намъ
же листвие то · дебело и горько · понеже по грѣсѣ дебельство сърѣте и грѣховьное · и гнѣвъ мъногъ · и
того ради обълѣкошѧ и въ листвие смоковьное и оуꙗзъвишѧ и · сѫтъ житиꙗ сего страсти · въ потѣ
лица своего ꙗсти хлѣбъ свои · и тръние и влъчьць да възраститъ землꙗ · и въ печальхъ родиши чѧда
своꙗ · а не въ жизни · понеже пристѫпи заповѣдь бж҃иѭ · не бѣ же мрьтвъ отънѫдь · егда приде · по
врѣмени же иереи етеръ съходѧ пѫтьмь тѣмь · видѣвъ и мимоиде · такоже и левгитъ мимоиде ·
2. Григории рече · къто естъ иереи · и къто естъ левгитъ ·
Отъвѣтъ · иереи естъ моисеовъ законъ · и левгитъ естъ слово пророчьско · еже по повелѣнию бж҃ию приидѫ
въ исцѣление · а ꙗзвамъ приложениꙗ разбоиникъі не могъше исцѣлити ихъ мимоидѫтъ · сима же не
могъшима възвести лежѧщаго · ни исцѣлити его · прииде же самарѣнинъ · еже естъ владъіка х҃ъ
хранитель дш҃амъ нашимъ · самарѣнинъ того ради съказаетъ сѧ · и нъінѣ самарѣнинъ пѫтьмь грѧдъі
· прииде надъ нь и рече · сего ради плъть приѧхъ · ст҃ѣи страсти повинѫхъ сѧ · и видѣвъ оумилихъ сѧ
емоу · и пристѫпль обѧзахъ ꙗзвъі его · възливаѧ масло и вино ·
3. Въпросъ · Григорие · чьто сѫтъ обѧзаниꙗ масло и вино ·
Отвѣтъ · Обѧзаниꙗ сѫтъ обѣтованиꙗ хв҃а · елеи же помазаниꙗ · а вино таинаꙗ вечерꙗ · сихъ триехъ
ради · дш҃евьнъіѧ ꙗзвъі нашѧ исцѣлꙗѭтъ сѧ · въсади же и на свои скотъ оуꙗзвленьнаго разбоиникъі ·
скотъ же свои гл҃етъ сѧ х҃ъ · плъть ѭже насъ ради приѧтъ · ꙗкоже гл҃етъ исаиа пр҃ркъ · тъ недѫгъі
нашѧ възѧтъ · и болѣзни понесе · и ведѧи въ гостиньницоу · ѭже естъ ст҃аꙗ его цр҃квъ и поскръбѣ о немь
прьвѣе самъ · и наоутрѣ изшьдъ · и иземъ дъва пѣнѧѕа · дастъ гостиньникоу ·
4. Въпросъ · Григории рече · чьто естъ гостиньникъ · и чьто сѫтъ дъва пѣнѧѕа ·
Отъвѣтъ · Гостиньникъ естъ ст҃ъіи павелъ ап҃лъ · изнесъіи отъ ѧзъікъ цр҃квъ оучитель · а сребрьника
дъва ꙗже х҃ъ дастъ по въскрьсении · избавление и бл҃гдать · ветъхъіи и новъіи завѣтъ · ꙗже дастъ
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гостиньникоу гл҃ѧ · поскръби о немь · и еже аще прииждивеши · азъ егда възвращѫ сѧ въздамь ти ·
павелъ и дъва съребрьника еста ·д҃і· епистолиѧ · ѧже посъла въ вьсѫ вьселенѫѭ ·
5. Въпросъ · Григорие · чьто естъ гостиньникъ · еже естъ речено въздамь ти ·
Отъвѣтъ · еже естъ въторое пришьствие · егда иматъ сѫдити живъіимъ и мрьтвъіимъ · тогда ти
въздастъ · ꙗкоже павелъ ап҃лъ гл҃етъ · троудъ мои имьже троудихъ сѧ · течение съконьчахъ · вѣрѫ
съблюдохъ · тѣмьже предълежитъ ми вѣньць праведьнъ · иже ми г҃ь въздастъ · въ дн҃ь онъ ·
праведьнъіи сѫдии · не мьнѣ единомоу · нъ всѣмъ любѧщиимъ ꙗвлениꙗ его ·
6. Василии рече · чьто естъ чл҃къ етеръ · изиде коупъно заоутра наѧти дѣлателѧ въ виноградъ свои ·
Отъвѣтъ · Чл҃къ естъ г҃ь б҃ъ виноградоу вьсемоу мироу · а дѣлатели сѫтъ ап҃ли · а поръпътавъіи естъ
иоуда · а иже въ прьвъіи на десѧте часъ · матѳеа гл҃етъ причьтенаго къ ·а҃і· ап҃лома ·
7. Въпросъ · Чьто естъ свѣтильникъ скѫдѣльнъіи и чьто естъ неприкосновение ·
Отъвѣтъ · Неприкосновение естъ врачьство · а свѣтильникъ естъ крьстъ ·
8. Василии рече · оуподоби сѧ цр҃ство нб҃сьное женѣ · ꙗже имѣ ·і҃· мѣръ · и погоуби единѫ отъ нихъ · и
поскрьбѣ о неи ѕѣло ·
Отъвѣтъ · Жена естъ прѣмѫдрость бж҃иꙗ · а дидрагмъі · аг҃ли · архаг҃гли · прѣстоли · гд҃ьства · начѧла
· власти · силъі · хероувими · шестокрилатъіѧ серафимъі · а десѧтаꙗ естъ адамъ · остави же г҃ь власти
съниде къ адоу изѧти его ·
9. Василии рече · оуподоби сѧ цр҃ство нб҃сное цр҃ю · иже сътвори бракъ сн҃оу своемоу · и посъла рабъі своѧ ·
призъвати зъваньнъіѧ на бракъ · и не хотѣахѫ приити ·
Отъвѣтъ · Къто естъ цр҃ь · б҃ъ въплъщѧи сѧ · а чьто сѫтъ браци · цр҃ство нб҃сное · а чьто сѫтъ раби ·
ап҃сли · а къто сѫтъ отърекъшеи сѧ · жидове · а къто сѫтъ пришьдъшеи отъ ѧзъікъ · людие ·
10. Василии рече · чьто сѫтъ людие · чьто естъ оуподоби сѧ цр҃ство нбс҃ное съкровищоу съкръвеноу на селѣ
· шьдъ же чл҃къ · продастъ вьсе имѣние свое и коупи село то ·
Отъвѣтъ · богатьство естъ · х҃с г҃ь· а село · ст҃аꙗ бц҃а · а коуплѧи · иосифъ тектонъ ·
11. Въпросъ · Пакъі подобьно естъ цр҃ство нб҃сное · чл҃коу коупьцоу · искѫщоу добра бисера · иже обрѣтъ
добръ бисеръ · продастъ вьсе имѣние свое на немь · и послѣдъствова въ слѣдъ бисера
Отъвѣтъ · Продавъіи имѣние свое · ст҃ъіи ап҃лъ естъ павелъ · а бисеръ естъ х҃ъ ·
12. Василии рече · къто естъ чл҃овѣкъ богатъіи · иже призъва рабъі своѧ · и овомоу даст ·е҃· талантъ ·
дроугоумоу же дъва · а дроугоумоу единъ ·
Съказъ · и къто естъ богатъіи · х҃с · а къто сѫтъ въземшеи ·е҃· талантъ · ап҃ли · а къто дъва ·д҃·
евангелистъі · а къто единъ · иоуда ·
13. Въпросъ · Оуподоби сѧ црс҃тво нб҃сьное · десѧтимъ дѣвамъ · иже въземъше свѣтильникъі своѧ
изъідошѧ въ срѣтение женихоу ·
Отвѣтъ · Десѧтихъ дѣвъ нарекѫтъ сѧ · иже отъврьгошѧ сѧ житиꙗ сего · моудръіѧ же · неже съ масломь
възѧше свѣтильникъі своѧ · имѫщихъ любъвь · а безоумьнъіѧ · иже любъве не имѣашѧ ·
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14. Въпросъ · лиси ꙗзвинъі имѫтъ · а пътицѧ нб҃сьнъіѧ гнѣзда ·
Отъвѣтъ · Лиси сѫтъ · ѧзъіци · а пътицѧ нб҃сьнъіѧ · жидове ·
15. Въпросъ · Рече г҃ь петроу · въврьзи ѫдицѫ твоѭ въ море · и емъшѫѭ ръібѫ възьми · и отъврьзи
оуста еи · обрѣщеши статиръ · и тъ въземь даждь за мѧ и за сѧ ·
Отъвѣтъ · Море естъ вьсь миръ · а ѫдица слово бж҃ие · а ръіба · х҃ъ · а статиръ · крьстъ · а еже дати за
мѧ и за сѧ · еже на крьстѣ повѣшенъ имаши бъіти · ꙗкоже и азъ распѧтъ ·
16. Василии рече · оуподоби сѧ цр҃ствие нб҃сное чл҃коу сѣꙗвъшемоу доброе сѣмѧ на селѣ своемь ·
съпѧщиимъ же чл҃комъ · прииде врагъ его · въсѣꙗ плевелъ посрѣдѣ пъшеницѧ и отиде ·
Съказъ · Чьто естъ село · людие съмирении · и къто сѫтъ дѣлатели · ап҃сли · а сѣмѧ естъ слово бж҃ие · а
плевелъ естъ сотона ·
17. Въпросъ · Чл҃къ насади виноградъ · и оплотомь огради · и съзьда въ немь точило · и стлъпъ ·
Отъвѣтъ · Чл҃къ естъ б҃ъ · а виноградъ · вѣра · а раби · пр҃рци · а дѣлатели · жидове · а сн҃ъ
посланьнъіимь къ нимъ · х҃с ·
18. Въпросъ · Оуподоби сѧ цр҃ство нб҃сное · неводоу въврьженоу въ море · и отъ вьсего рода събравъшоу ·
Съказъ · Чьто естъ неводъ · слово бж҃ие · а чьто естъ море · вьсь миръ · а чьто естъ отъ вьсѣкого рода еже
подъ небесемъ · отъ вьсѣгъ ѧзъікъ въ покаꙗние ·
19. Въпросъ · Рече г҃ь идѣте въ вьсь етерѫ · и обрѣщете тоу ослѧ привѧзано · и жрѣбѧ съ нимь · и
отърѣшьше приведите ми · и аще речетъ вамъ чьто · рьцѣте ꙗко г҃ь трѣбоетъ ею ·
Съказъ · Чьто естъ вьсь · вьсь миръ · и чьто ослѧ · жидове · и чьто жрѣбѧ · христиꙗни ·
20. Василии рече · Чл҃къ етеръ имѣаше дъвѣ чѧдѣ · и пришьдъши къ прьвоумоу рече · чѧдо · иди дьнь
сь въ виноградъ мои и дѣлаи · онъ же отъвѣщавъ рече · не хощѫ · послѣди раскаꙗвъ сѧ иде · и
пристоупль къ дроугоумоу рече такожде · онъ же рече · азъ г҃и идѫ и не иде ·
Съказъ · къто естъ чл҃къ тъ · х҃с · и къто естъ рекъ идѫ и не иде · людие жидовьсции · а къто естъ рекъі
не идѫ и иде · людие отъ ѧзъікъ · а чьто естъ виноградъ · вѣра ·
21. Василии рече · никъто же не въливаетъ вина новаго въ мѣхъі вѣтхъі · аще ли же ни просѧдѫтъ сѧ
мѣси · и вино пролиетъ сѧ · и мѣси погъібнѫтъ · нъ вино ново въ мѣхъі новъі въливаѭтъ и обое
съблюдетъ сѧ ·
Съказъ · Чьто естъ новое вино · бл҃годѣть · а чьто сѫтъ вѣтсии мѣси · жидове · а чьто сѫтъ новъіѧ
мѣси· хр҃стиꙗне ·
22. Въпросъ · рече г҃ь своимъ оученикомъ · идѣте въ градъ къ динѣ · и рьцѣте емоу · оучитель гл҃етъ ·
врѣмѧ мое близко естъ · оу тебе сътворѭ пасхѫ съ оученикъі моими ·
Съказъ · Чьто естъ градъ · адъ · а дина · адамъ · идеже сътворѭ пасхѫ · послоушаи ап҃сла гл҃ѭща ·
ибо пасха наша · по насъ распѧтъ сѧ хс҃ъ ·
23. Въпросъ · идѣта въ градъ · и абие обрѧщете чл҃ка въ скѫдѣлницѫ водѫ носѧща · по немь идѣта ·
ꙗможе аще идетъ · и г҃ноу домоу рьцѣте · оучитель гл҃етъ · къде естъ обитѣль идеже пасхѫ съ
оученикъі моими ꙗмь · и тъ вама покажетъ горьницѫ въісокѫ · и тоу оуготоваите ·
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Съказъ · чьто естъ градъ · цр҃къі · чьто естъ скѫдѣльникъ · кр҃щение · а къто естъ чл҃къ тъ · иоанъ · а
чьто естъ горьница · цр҃ство бж҃ие ·
24. Въпросъ · оуже бо секъіра при корѣни дрѣва лежитъ ·
Отъвѣтъ · корень вьсѣмъ намъ естъ вѣра · а дрѣво чл҃ци · а секъіра коньчина чл҃комъ ·
25. Въпросъ · рече г҃ь · въі есте соль земли ·
Отъвѣтъ · Землѭ гл҃етъ чл҃къі · а соль вѣрѫ ·
26. Въпросъ · рече г҃ь въі есте свѣтъ мироу ·
Отъвѣтъ · Свѣтъ мироу · ап҃лъі рече · ꙗкоже приидошѧ ꙗко слъньце сиꙗниемь своимь и просвѣтишѧ
миръ · тако и хс҃ъ свѣтитъ сѧ ап҃слъі ·
27. Въпросъ · Чл҃къ етеръ добра рода · иде на странѫ далече приѧти цр҃ство · и призъвавъ рабъі своѧ
дастъ имъ съребро · овомоу ·е҃· мнасъ · а дроугомоу дъва · и дроугомоу единъ ·
Отъвѣтъ · Въземъшии ·е҃· мнасъ · апс҃ли сѫтъ · а в҃· д҃ · евангелисти · а съкръваи единъ · июда
прѣдатель ·

Тълкувание на молитвата „Отче наш“
По изданието у Милтенова 2004: 123–150.
1. Оучѧ нъі како нъі подобаетъ молити сѧ · абие и оумъ нашь на небо въздвижетъ · и отъ землѧ
възноситъ · и нб҃скъіихъ прилагаетъ велѧ намъ гл҃ати ·
2. Оч҃е нашь ижь еси на нб҃сѣхъ ·
3. нарекъі бо сѧ оц҃а б҃а · достоино естъ тако житие ꙗвлꙗти · ꙗко да не родоу семоу недостоинъ ѣвитъ
сѧ· наказаетъ же и общѫѭ за братиѭ творити молитвоу · не рече бо оч҃е мои нъ оч҃е нашь · и общемоу
тѣлоу цр҃ковноумоу повелѣвъ творити мл҃твоу · и никомоу же не блюсти своего нъ вьсегда о искрьнѣемь ·
да никъто же етера веще не иматъ ничьсоже · ни богатъі оубогааго · ни г҃ь раба · ни кънѧѕь людина · ни
цр҃ь воина · ни философъ варвара · ни кънижьникъ невѣждѧ· вьсѧ бо дастъ едино благодарие · вьсѣмъ
равьно сподобль нарещи сѧ оц҃ь · рекъ оч҃е иже еси на нб҃сѣхъ · не тоу б҃а затвори · нъ отъ землѧ въсхищаѧ
мл҃ѧщааго сѧ · и прилагаетъ въ въішьниихъ мѣстѣхъ · и въішьнѣаго жилища ·
4. Се рече · а еже естъ да ст҃итъ сѧ имѧ твое · съказаетъ да прославитъ сѧ нашимь житиемь · сирѣчь
съподобити тако намъ жити чисто · да вьси славѧтъ сѧ ·
5. А еже да придетъ цр҃ьство твое · съказаетъ не приклаждати оума къ видимъіимъ · ни велиѧ чьто
настоѧща имѣти вьсѣ · нъ тъщати сѧ къ оц҃оу · и грѧдѫщииихъ благъ желати · чаѭще избавлениꙗ
тѣлоу нашемоу · ꙗкоже рече ап҃слъ · иже иматъ сиѭ любъвь · ни отъ благъіихъ житиꙗ сего ·
разгръдѣти можетъ сѧ можетъ · ни отъ скръби ослабѣти · нъ ꙗко вьсѣми нб҃са жива · простъ естъ отъ
обою страноу ·
6. А еже да бѫдетъ волꙗ твоꙗ · ꙗка на нб҃си и на земли · еже гл҃етъ тако естъ · тоу вьсѣ не възбранна
сѫтъ рече · не ового бо послоушаѭтъ анг҃ли · а дроугаго не послоушаѭтъ · нъ вьсего послоушаѭтъ и не
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противѧтъ сѩ · тако и нъі сподоби чл҃къі · и не ис полоу волѭ твоѭ творити · нъ вьсѣ ꙗкоже хощеши ·
да коньчаваемъ съ тобоѭ · зане нашемоу тъщанию добра дѣтель тъкмо · нъ даѭщи сѧ благодѣти
съвъіше · не рече да бѫдетъ волꙗ твоꙗ въ мьнѣ или въ насъ · нъ по вьсѣи земли ꙗко разорити сѧ льсти
· и насадити сѧ истинѣ · и изганꙗти сѧ вьсѣкои зълобѣ · и прити блазѣи дѣтели · и ничесомоу же о
семь разьно бъіти нб҃оу и земли ·
7. Хлѣбъ нашь нъінѣ дьневьнъіи гл҃етъ · сирѣчь настоѧщоуемоу дьне доволь ·подобаетъ намъ
вънимати · како и въ тѣлесьна мъногодх҃овьное · не о богатьствѣ бо ни о мнозѣ пищи · ни о вьсѣкомь
трѣбовании · ни о иномь · нъ о хлѣбѣ тъкмо повелѣ молитвѫ творити · и о хлѣбѣ надн҃евьнѣмь · на
оутрѣи дьнь пещи сѧ · ни за ино чьто скрьбѣти печалиѭ грѧдѫщааго дьне · егоже бо не вѣси ·аще ли
свѣтъ видиши · чьсо ради печаль дрьжиши · се бо и по семь вь мьнозѣхъ мѣстѣхъ гл҃ѧ · не пьцѣте сѧ
наоутрѣи · велитъ бо вьсѫдоу намь лькомъ бъіти и въпрѣномь · и толика просити · елико довольно · отъ
насъ трѣбование проситъ ·
8. А еже отъпоусти намъ длъгъі нашѧ ꙗко мъі отъпоущаемъ длъжьникомъ своимъ · чл҃вколюбиꙗ
прѣмъножьство съвѧзаетъ · ꙗко отъпоущѧньнъіѧ · пекъі сѧ съгрѣшаѭщѧ достоини сътворити
покаꙗниꙗ · ни по кѫпѣли бо пакъі бъітѣисцѣи · възбранꙗетъ сѧ покаꙗниꙗ польѕа · въведе же съ
законъ молитвѫ · да абие грѣхъ тогда памѧть поминаѭще съмѣрѣемъ сѧ · коупьно же инѣмъ
отъдание подаѭще · отъ вьсѣкъіѧ враждѧ избавлꙗемъ сѧ · и ꙗко самъ сѫди себѣ рече тако ти сѫждѫ
и азъ · и аще отъдаси клеврѣтоу своемоу · и отъ мене тоуждѫ оулоучиши бл҃годѣть · то и тако оубо
неравьно се ономоу · тъі бо трѣбоуѧ отъдаеши · а б҃ъ ничесоже трѣбоуетъ · тъі же клеврѣтоу · а б҃ъ рабоу
· тъі оубо повиненъ еси тьмами зълъіими · а б҃ъ безгрѣшьнъ съі · тъі же сътомъ пѣнѧѕь по притьчи · а
онъ тьмоѭ талантъ сирѣчь споудовъ · тако же обаче свое чл҃колюбие ꙗвлꙗетъ ·
9. А еже не въведи насъ въ напасть · нъ избави нъі отъ неприꙗзни · наказаетъ ꙗвѣ сьдѣ съмирение · и
низлагаетъ гръдъінѭ · коупьно же и оучитъ · не бѣгати насъ подвигъ · нападати нъ не тако бо и намъ
побѣда свѣтлѣиши бѫдетъ · и неприꙗзнь болеи срамъ · да и смирениꙗ мѫжьство мѫжьство ꙗвимъ ·
неприꙗзнь же сьдѣ диꙗволъ нарицаетъ сѧ · наказаѧ нъі безмѣрьнѫ брань имѣти · и съказаѧ ꙗко не
бъітиемь такъ естъ ибо невѣжьствиемь зълоба · нъ волеѭ приемлетъ сѧ изволѣѭщиимъ е · и николи же
на искрьнѧ си гнѣва имѣти · елико аще приемлетъ отъ него зъла · нъ отъ сихъ на оного прѣлагати
враждѫ · ꙗко тъ вьсѣмь зъломь повиньнъ естъ ·
10. А еже рече ꙗко твое естъ цр҃ьтвие и сила и слава · Въспоминаѧ нъі къто естъ обладаѧи нами ·
помъішлѣти намъ ѣко вьсѣхъ естъ сильнѣи · ни единого же подобьнъ естъ боꙗти сѧ намъ · сирѣчь б҃а ·
ꙗко и тъ рабъ емоу естъ отъ доваждениꙗ и противлениꙗ · и онъ борѧ сѧ съ нами подъ нимь естъ аще и
противѧ сѧ мьнитъ б҃оу · обладаѭщоуемоу молениꙗ своихъ храбъръ ради · ибо и тъ рабъ емоу естъ отъ
доваждениꙗ и противлениꙗ · аминъ ·
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Пролози към преводни сборници
Това са три важни увода към авторизирани преводи на Йоан Екзарх на книгите Богословие
(Небеса) и Шестоднев и на Константин Преславски на пролога в проза към Учителното
евангелие.

Йоан Екзарх. Пролог от книгата Шестоднев
Обзор: Трендафилов 2001; Йонова 2003с; Славова 2008б.
Издание: Aitzetmüller 1958–1971.
Превод: Кочев 2000.
Текстът тук е с опростен правопис и с въведена сегментация.

иоанна ексарха прологъ·
1. Чьто красьнѣе· чьто ли слажде боголюбьцемъ· иже по истинѣ жѧдѧтъ жизни вѣчьнъіѧ· не еже ли
присьно бога не отъстѫпити мъіслиѭ и поминати его добръіѧ твари· ꙗко се и тъі· г҃и мои кънѧже
славьнъіи сумеоне христолюбьче· не прѣстаеши възискаѧ повелѣнии его и тварии· хотѧ сѧ ими красити и
славити· тако бо и въ насъ объічаи бъіваетъ·
2. егда видитъ рабъ приꙗзнивъіи гн҃а своего добро чьто сътворьша· то не тъчиѭ самъ би хотѣлъ единъ
вѣдъіи радовати сѧ и красити сѧ· нъ аще би льзѣ· хотѣлъ би да и миръ слъішитъ· елико бо питиꙗ и
ꙗдениꙗ насъіщаѭще сѧ роумѣни бъіваѭтъ и свѣтьли и весели· то колико паче· иже сѧ кръмитъ
мъісльми на бж҃иꙗ дѣла възираѧ и красѧ сѧ ими хотѣлъ би· да бишѧ и инии видѣли и прильпѣли сѧ
ихъ· таци бо· иже бѫдѫтъ ѣкоже писание гл҃етъ· перие въздрастѧтъ ѣкоже орьли· тещи же имѫтъ и не
троудити сѧ· радость бо ни троуда вѣсть ни крилѣ раститъ· и како не хотѧтъ радовати сѧ
възискаѭщеи того и разоумѣвъше·
3. кого дѣлѣ се естъ небо слъньцемь и ꙃвѣздами оукрашено· кого ли ради землѣ садомь и дѫбравами и
цвѣтомь оутворена и горами оувѧста· кого ли дѣлѣ море и рѣкъі и вьсѧ водъі ръібами исплъненъі· кого
ли дѣл҄ьма· само то цѣсар҄ьство оуготовано· таче разоумѣвъше· ѣкоже не иного никогоже цѣща· нъ тѣхъ·
како сѧ не имѫтъ радовати и веселити славѧщеи· къ томоу нѫжда тѣмъ и се помъіслити· кацѣмь сѫтъ
сами образомь сътворени· чьто ли имъ естъ санъ· на чьто ли сѫтъ позъвани· аще и дроуꙃии· вьсе
помъішльше· како себе не имѫтъ красити сѧ и радовати сѧ· сьде же азъ въспоминаѧ вьсѣ шесть словесъ
съкратѧ въ малѣ проидѫ·
4. годъ же естъ послѣдити си· пакъі о добрѣи сеи твари побесѣдовавъше· сътвори бо богъ не акъі
чловѣци зиждѫще· или кораблѧ творѧщии· или мѣдьници· или златари· или поставъі тъкѫщеи· или
оусмари· или инако къзньци· вещи тъі събираѭще готовъі образъі творѧтъ· ꙗци же имъ на сѫтъ
трѣбѣ· а съсѫдъі и сѣчива дроугъ отъ дроуга въземлѭще· ими же то творити· нъ къде и помъісли· тоу
же и сътвори· а прѣжде имъ не бъівъшемъ·
5. не бо трѣбоуетъ ничесо же б҃ъ· чловѣчьскъіѧ хъітрости дроугъі дроугъіѧ трѣбоуѭтъ· трѣбѣ бо естъ
кръмьникоу корабль творѧщь· а корабль творѧщоу иже дрѣво сѣчетъ и кръчиѧ и иже пькълъ творитъ· и
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пакъі сѣѧи чьто любо землѧ трѣбоуетъ и навода и садовиꙗ и сѣмене и кръчиѧ иже дѣлаетъ кѫѭжде
вещь· трѣбоуетъ и кръчии зиждѫщаего и подобьнаего съсѫда· къіиждо трѣбоуетъ· еже коемоужьдо сѧ
ключаетъ на дѣло· а творьць великъіи ни съсѫда трѣбоуетъ ни вещи· нъ въ него мѣсто еже естъ инѣмъ
къзньникомъ вещь и съсѫдъ· еще же и лѣто и троудъ и хъітрость и поспѣшение· се б҃оу хотѣние·
6. вьсе бо еже хотѣ г҃ь· сътвори въ морихъ и въ вьсѣхъ бездънахъ· ѣкоже гл҃ѭтъ чистаꙗ словеса·
въсхотѣ же не еликоже може· нъ елико вѣдѣаше· ѣко довълѣетъ· оудобь бо емоу бѣаше оутварити сихъ·
рекъше мировъ· сътворити· и тьмѫ и дъвѣ тьмѣ· семоу же естъ паче въсхотѣниꙗ оудобѣе творение·
намъ бо вьсего оудобѣе естъ еже въсхотѣти чесомоу· неже творити· не бо можемъ творити· еже хотѧще· а
б҃оу творьцоу вьсе мощьно· еже хощетъ· хотѣнию бо бж҃ию сила припрѧжена· да еликоже хощетъ творитъ·
ти имьже· еже естъ твор҄ено· то ово естъ нами знаемо· ово же разоумьно
7. Сихъ же словесъ шести· г҃и мои· не о себѣ мъі есмъ съставили· нъ ово отъ екъсамера свѧтаего василиꙗ
истоваꙗ словеса· ово же разоумъі отъ него въземлѭще· такожде и отъ иоана· а дроугое отъ дроугъіихъ·
аще есмъ чьто почитали инъгда· тако же есмъ съплатили се· ѣкоже се къто· миноуемъ владъікоѭ·
въсхотѣлъ би храмъ емоу сътворити· не имѫщоу емоу чимь сътворити· шьдъ би къ богатъіимъ
съпросилъ отъ нихъ· отъ ового мрамора· отъ дроугааго бръселиѣ· ти стѣнъі би възградилъ· мраморъ
помостилъ· съ прошениемь отъ богатъіихъ· а покръіти хотѧщоу· не имѫщоу противѫ стѣнамъ тѣмъ и
помостоу мраморьноуоумоу достоина покрова· лѣсѫ би съплетъ потонъ храмоу томоу сътворилъ и
покръілъ и сламоѭ и двьри наплѣталъ прѫтиемь· такъ затворъ сътворивъ· сице бо достоитъ не
имѫщоуоумоу въ домоу своемь ничьсоже· сиць бо естъ нищии нашь оумъ· да не имъі въ домоу своемь
ничьсоже· стоуждиимь възгради словеса си· приложи же и отъ нищааго домоу своего· нъ акъі сламѫ и
лѣсинъі· словеса своꙗ·
8. Ꙗкоже смръдъ и нищь чловѣкъ и страньнъ· пришьдъ из далече къ прѣворамъ кънѧжю двороу· и
видѣвъ ѧ дивитъ сѧ· и пристѫпивъ къ вратомъ чюдитъ сѧ въпрашаѧ· и ѫтръ въшьдъ видитъ на овѣ
странѣ храмъі стоѧща· оукрашенъі камениемь и дрѣвомь исписанъі· и прочее въ дворьць въшьдъ и
оузьрѣвъ полатъі въісокъі и црькъви издобренъі безъ года камениемь и дрѣвомь и шаромь· изъѫтри же
мраморомь и мѣдиѭ· сребромь и златомь· таче не вѣдъі· чьсомь приложити ихъ· не бо естъ видѣлъ на
своеи земли того· развѣ хъізъі сламѣнъі оубогъ· ти акъі погоубивъ си оумъ чюдитъ сѧ имъ· тоунъ аще
сѧ прилоучитъ емоу и кънѧꙃа видѣти· сѣдѧща въ срацѣ бисьромь покъіданѣ· гривьнѫ цѧтавѫ на въіи
носѧща и обрѫчие на рѫкоу· поꙗсомь вълъръмитомь поꙗсана· и мечь златъ при бедрѣ висѧщь· и оба
полъі его болѣръі сѣдѧща въ златахъ гривьнахъ и поѣсахъ и обрѫчиихъ·
9. ти аще его въпрашаетъ· възвращьша сѧ на своѭ землѭ рекъі· чьто видѣ тамо· речетъ· не вѣдѣ·
како въі съповѣдѣ того· свои въі бъісте очи оумѣлѣ достоинѣ чоудити сѧ красотѣ· такожде и азъ не
могѫ достоинѣ тоѧ добротъі и чина съказати· нъ самъ къждо васъ очима плътѣнъіима видѧ и оумомь
бесплътьнъіимь размъішлѣѧ паче сѧ можетъ извѣстьнѣе ноудити· свои бо очи никомоуже не лъжете·
аще и тѣ сѧ дроугоици блазните· нъ обаче тѣ извѣстьнѣиши есте иного·
10. видѧ бо небо оутворено ꙃвѣздами· слъньцемь же и мѣсѧцемь· землѭ злакомь и дрѣвомь· море
ръібами вьсѣчьсками исплън҄ено· бисьромь же и златъи роунесъі пиньскъіими· пришьдъ же къ чловѣкоу·
и оумъ си акъі погоублѭ чюдѧ сѧ и не домъішлѭ себе· въ коль малѣ тѣлѣ толика мъісль· обидѫщи
вьсѫ землѭ и въіше небесъ възидѫщи·
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11. къде ли привѧзанъ оумъ тъ· како ли изидъі ис тѣла проидетъ кровъі насобъіѧ· проидетъ въздоухъ·
и облакъі минетъ· слъньце и мѣсѧць и вьсѧ поѣсъі и ꙃвѣздъі· етиръ же и вьсѣ небеса· и томь часѣ пакъі
въ тѣлѣ сѧ своемь обрѧщетъ· къіима крилома възлетѣ· къіимь ли пѫтемь прилетѣ· не могѫ ислѣдити·
нъ тъчиѭ се вѣдѣ рещи съ давъідомь· оудиви сѧ вѣдѣние твое мъноѭ· оукрепѣ· не възмогѫ противити
сѧ емоу· възвесели мѧ· г҃и твариѭ своеѭ· и дѣломъ рѫкоу твоею въздрадоуѭ сѧ· ѣкоже възвеличишѧ
сѧ дѣла твоѣ· г҃и· вьсе прѣмѫдростиѭ сътвори·
12. Да изведетъ землѣ доушѫ живѫ· скота и звѣри и гада· разоумѣи гл҃ъ бж҃ии по твари текѫщь· и
тъгда начьнъ и до нъінѣ дѣиствоуѧ и до коньца проходѧ· въ ньже оутварь си сѧ съвръшитъ· ꙗкоже бо
обло· ельмаже къіимь повалено бѫдетъ· таче погорие обрѧщетъ· и своимь обльствомь и ключаемъіимь
мѣстомь носитъ сѧ къ низъходьноуоумоу· и до толи не станетъ· донелиже равьна мѣста не обрѧщетъ·
тако естьство сѫщааго· единѣмь повелѣниемь пошьдъ· еже въ бъітии и въ тьли зьдание гладьжѣ и
строинѣ проходитъ· родьнаꙗ чинениѣ подобьствомь съблюдаѧ·доньдеже до коньца того самого доидетъ·
13. конемь бо коню творитъ прѣмѣнѫ и львомь львоу и орьломь орьлоу· къіждо животъ посрѣдьниими
прѣмѣнами съхранѣемъ до съконьчаниꙗ вьсемоу прѣпроваждаетъ· никоеже лѣто истѣскла творитъ
животьнаꙗ своиства· нъ акъі нъінѣ сътворено естьство присьно ново съ лѣтомь течетъ· да изведетъ
землѣ доушѫ живѫ· се оста земли повелѣние· и не прѣпочиваетъ слоужѧщи творьцоу· ово же еще и нъінѣ
отъ сеѧжде землѧ животъ приемлѧ показетъ сѧ·
14. не тъчиѭ бо изоци въ дъжди раждаѭтъ· ни и ини бес чисмене родове парѧщиихъ по въздоухоу
пътиць· ѧже неименованъі сѫтъ наимъногъі дробьньствомь· нъ и мъіши и жабъі отъ неѧ въсходѧтъ·
ѣкоже и въ ѳивахъ егупьтьскъіихъ· къде тъчиѭ дъждь великъ падетъ въ знои· тоу абие мъиши
нивьнъі мѣста та изплънѣѭтъ· а ѧгоулѧ инако никакоже не видимъ бъіваѭщѧ· развѣ въ тинахъ сѧ
раждаѭщѧ· имъ же ꙗицемь ни инѣмь образомь никацѣмь же прѣмѣн҄ениѣ не видимъ бъіваѭща· развѣ
отъ землѧ естъ имъ бъівание·

Йоан Екзарх. Пролог от книгата Небеса
Обзор: Буюклиев 1992; Йонова 2003м; Славова 2008б
Издание: Jagić 1896: 320-325; Sadnik 1967: 2–28
Текстът тук е с опростен правопис и с въведена сегментация.

прологъ сътворенъ· иоаномъ прозвутеромъ
прѣложилъ кн҄игъі сиѧ·

ексархомь· блъгарьскомь иже естъ и

1. Понеже оубо свѧтъіи чловѣкъ бж҃ии рекомъі костантинъ философъ мъногъі троудъі приѧ· строѧ
письмена словѣньскъіихъ кън҄игъ· и отъ еванг҄елиѣ и апостола прѣлагаѧ изборъ· елико же достиже
живъіи въ мирѣ семь тьмьнѣмь· толикоже прѣложь· прѣстѫпи въ бесконьчьнѫѭ · свѣтъ приѧтъ дѣлъ
своихъ мьздѫ·
2. оставл҄ь послѣ его въ житии семь великъіи бж҃ии рабъ архиепискоупъ меѳодии· братъ его· прѣложи
вьсѧ оуставьнъіѧ кънигъі· ѯ҃· отъ елиньска ѧзъіка· иже естъ гръчьскъ· въ словѣньскъ·
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3. азъ же се слъішавъ мъногашьдъі сѧ хотѣхъ покоусити оучительскаѣ съказаниѣ готова прѣложити
въ словѣньскъ ѧзъікъ· онъі бо· ѯ҃· тъ· прѣложилъ бѣаше оуже методии·
4. ꙗкоже слъішаахъ· оубоꙗхъ сѧ помъішлѣѧ· еда въ него мѣсто хощѫ· потроудивъ сѧ на оуспѣхъ чѧди
прѣложити въ свои ѧзъікъ съказаниꙗ оучительскаꙗ· еда бѫдѫтъ имъ на исказѫ · вѣдѣ бо своего оума
тоупость и гроубость· и плътьнѫѭ немощь и лѣность· се вьсе погонивъ остахъ сѧ сего·
5. минѫвъшоу же нѣколикоу лѣтъ чьстьнъіи чл҃вкъ доуксъ чрьноризьць прилеже мънѣ· дохождьшоу ми
на присѣщение его велѧ ми и молѧ мѧ прѣложити оучительскаꙗ съказаниꙗ· и въспоминаѧ ми рече·
попови чьто естъ ино дѣло развѣ оучениꙗ· да ел҄ьма же еси слоужьбѫ тѫ приѧлъ· то и се ти нѫжда естъ
дѣлати·
6. азъ же средѣ дъвоѭ боꙗзньѭ стоѧ· гроубости рекѫ и лѣности· оубоꙗхъ сѧ паче лѣнениꙗ и
прѣщениꙗ· пр҃ркомь рекъша· дш҃а сихъ отъ рѫкъ вашихъ въпрошѫ (Езек. 3:18)· и ꙗкоже мѧ
отъринѫсте· не бъіти вождю людьмъ моимъ· и владъіцѣ· такоже и азъ отъринѫ васъ· ѣкоже не бъіти
вамъ цр҄ю и ꙗкоже не послоушасте гласа моего· нъ въдасте плещи жестоцѣ и ослоушасте сѧ· тако бѫдетъ
егда призъіваете мѧ· азъ же не призьрѭ къ молитвѣ вашеи ни послоушаѭ· а и къ семоу притъчѫ
приповѣда самъ г҃ь· нъіи лѣнивъіѧ рабъі възбоуждаѧ и се же мл҃тиѭ творѧ· да не придемъ вь се
прѣщение·
7. гл҃етъ въ чьстьнъіихъ евангелиихъ рекъіи· ꙗко чл҃вкъ отъходѧ призъва своѧ рабъі· и прѣдастъ имъ
имѣние свое· ти овомоу дастъ пѧть талантъ· овомоу же· в҃· овомоу же· а҃· комоуждо по своеи силѣ· таже
отиде абие· шьдъ же иже· е҃· талантъ възѧ· притвори ими ти сътвори дроугѫѭ пѧть талантъ· сице же
иже· в҃· приобрѣте и сии дроуꙃѣи· в҃· а иже единъ възѧ· шьдъ погребе въ земли и съкръіи съребро г҃а
своего· по лѣтѣ же мъноꙃѣ приде г҃ь рабъ тѣхъ· и сънѧ съ ними слово· ти пришъдъ иже пѧть талантъ
вьзѧ и принесе дроугѫѭ· е҃· талантъ· гл҃ѧ· г҃и пѧть талантъ ми прѣда· се же дроугѫѭ· е҃· таланътъ
приобрѣтохъ ими· рече же емоу г҃ь его· добръіи рабе бл҃гъі и вѣрьнъіи· при малѣ еси вѣрьнъ надъ
многъіми тѧ поставлѭ· въниди въ радость г҃а своего· тожде же и въторомоу рече· соугоубльшоуоумоу
дъвѣ талантѣ· пришьдъ же иже единъ талантъ възьмъ рече· г҃и вѣдѣхъ тѧ· ѣко жестокъ еси чловѣкъ·
жьнѧ идеже нѣси сѣѣлъ· и събираѧ· ѭдоу же не съіпавъ· и оубоѣвъ сѧ· шьдъ съкръіихъ талантъ твои
въ земли· се же имаши свое· отъвѣщавъ же его г҃ь рече· неприѧзнивъіи рабе и лѣнивъіи· вѣдѣаше ꙗко
жьнѭ идеже не сѣꙗвъ и събираѭ· ѭдоуже не съіпавъ· подоба ти оубо бѣ въдати злато мое
трапезьникомъ· и пришьдъ оубо азъ възѧлъ бъіхъ свое съ приплодомь· възьмѣте оубо отъ сего таланто·
и дадите имѫщоуемоу· і҃· таланто· имѫщоуемоу бо вьсьде дастъ сѧ· и избъіваетъ· а отъ неимоущаего и
еже иматъ възьметъ сѧ отъ н҄его· и нетрѣбованаего раба сего ижденѣте въ тьмѫ кромѣшьнѫѭ· тамо бо
естъ плачь и скрьжьтъ зѫбьнъіи·
8. сего сѧ прѣщениѣ вельми съдрьꙃаѭ· сими боꙗзнь и мозгъ сѫчитъ· и вѣкъ соушитъ· ни даждь б҃ъ г҃ь·
семоу прѣгрѣшению прити ни на когоже насъ· имъже естъ слоужьба си порѫчена· азъ же на дъвое
разлѫчаѭ страхъ рекъ· ослоушавъшоуемоу сѧ съмрьть бѫдетъ· а послоушавъшоуемоу жизнь· б҃оу
могѫщоу и слѣпъіимъ видѣние· и глоухъіимъ слъішание и дебелоу же оумоу и гроубоу остротѫ и
разоумѣние противоу вѣрѣ даѭщоу· вьсѣка бо дать и всѣкъ даръ съврьшенъ· съ горъі естъ съходѧ отъ
тебе оц҃ѣ свѣтомъ·
9. егоже азъ имѧ нарѣковавъ· и сн҃а его іс҃ х҃а и ст҃ааго дх҃а· ѧхъ сѧ по се дѣло· и прѣложихъ ст҃го иоана·
презвутера дамаскина· да никакоже· братиꙗ· не зазираите· аще къде обрѧщете не истъіи гл҃ъ· не бо нъ
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разоумъ емоу естъ положенъ тождемощьнъ· сице бо и дионисии ст҃ъіи гл҃етъ рекъіи· естъ неплодьно
мьнѭ· ѣкоже и криво еже не силѣ и разоумоу вънимати· нъ гл҃омъ· и се нѣстъ свое еже бж҃твьнаꙗ хотѧтъ
разоумѣти· нъ иже гласъі нагъі вънимаѭтъ· и сиѣ даже и до слоухоу не миноуѭща· вън҄ѣ съдрьжимъі·
и не хотѧщемъ вѣдѣти чьто сь гл҃ъ назнаменоуетъ сѧ и како ли съподоба и инѣми тождемогѫщиими
гл҃ами и ѣвлѣѭщиими съказати· прилежащемъ же къ стухиѣмъ и къ писменьмъ· неразоумьнъіимъ и
съкладомъ· и гл҃омъ невѣдомъіимъ· не миноуѭщемъ въ вънѫтрьнъіи разоумъ· нъ вънѣ о оустьнахъ и о
слоусѣхъ имъ шоумѧщемъ· ѣко нѣстъ подоба четврьтомоу чисьмени дъвашьдъі дъвое вѣщати· или
дроугое чьто· еже мъногами чѧстьми словеси· тожде еже ѣвлѣѭщемъ·
10. мол҄ѭ же въі почитаѭщѧѧ кънигъі сиѧ молити б҃а за мѧ грѣшьника· съ добромъіслиемь и
въниманиемь почитаниꙗ творити· и прѧщати мѧ идеже мьнѧще мѧ различь гл҃ъі прѣложьшѧ· не бо
равьнѣ сѧ можеть присно полагати елиньскъ ѧзъікъ въ инъ прѣлагаемъ· и вьсѣкомоу ѧзъікоу въ инъ
прѣлагаемоу то же бъіваетъ·
11. не бо нъ иже гл҃ъ въ иномь ѧзъіцѣ красьнъ· то въ дроуꙃѣмь некрасьнъ· иже въ иномь страшьнъ· то
въ дроуꙃѣмь нестрашьнъ· иже въ иномь чьстьнъ· то въ дроуꙃѣмь нечьстьнъ· и еже имѧ мѫжьско· то въ
иномь женьско· ꙗкоже се грьчьскъі ватрахосъ и потамосъ· словѣньскъі жаба и рѣка· и пакъі таласа·
имера· анатоли· грьчьскъіи женьскаꙗ имена· а словѣньскъі мѫжьскаꙗ· море· дьнь· въстокъ· и пакъі
гл҃емъ елиньскъі· панъта та езии· а словѣньскъі· вьси ѧзъіци· не бо естъ льзѣ вьсьде съмотрити
елиньска гл҃а· нъ разоума нѫждѧ блюсти·
12. придетъ бо дроугоици· мѫжьско имѧ грьчьскъі а словѣньскъі женьско· да прѣложьше мѫжьскъіимь
именьмь· ꙗкоже лежитъ грьчьскъі· на великѫ исказѫ придетъ прѣложение· мало же сицѣхъ гл҃ъ
обрѣтаетъ сѧ· нъ сѫтъ·
13. да мъі и дроугоици оставльше истовое слово· разоумъ истовъіи тождемогѫщь положихомъ· не бо нъ
разоума ради прѣлагаемъ кънигъі сиѧ· а не тъчьѭ гл҃ъ истовъіихъ радьма· хотѧще мл҃ть приѧти отъ
г҃а нашего іс҃ х҃а· емоуже слава и чьсть съ безначѧльнъіимъ оц҃мь· и прс҃тъіимь дх҃мь · нъінѣ и присьно и
въ вѣкъі вѣкомъ· аминь·

Константин Преславски. Пролог в проза към Учителното
евангелие
1. Добро естъ отъ б҃а начинати · и до б҃а коньчавати · ꙗкоже рече б҃ословьць григоръ · и въ законѣ г҃и
пооучати сѧ · дьнь и нощь · ꙗкоже рече пророкъ (по Иис. Нав. 1:8) · и раздаꙗти словеса гн҃҄ѣ ·
трѣбоуѭщамъ дш҃амъ · 2. ꙗкоже рече и давъідъ · не потаихъ милости твоеѧ · ни истинъі твоеꙙ · отъ
съньма мънога · и пакъі възвѣщѫ имѧ твое братии моеи посрѣдѣ же цр҃кве въсхвалѭ тѧ (по Пс.
29:23) · 3. сего ради и азъ оумаленъіи константинъ · оутврьжденъ бъівъ на се твоими прошениими ·
брате наоуме · и сими повелѣньми реченъіими прѣжде твоемоу съмирению прѣклонихъ сѧ · и вьсѣ же
братиꙗ моꙗ оц҃и и сн҃ове хотѧщии пооучати сѧ · 4. не зазьрите ми о семь дрьꙃаѭщи · нъ притецѣте и
насладите сѧ слоуха ваша имѫще · зане не мое се нъ того давъшааго · и бесплодьнъіимъ мъногъ плодъ
· и негласьнъіимъ гл҃ати · и се ꙗвѣ естъ отъ него · 5. обрѣтаѭ бо · и осьла валаамл҄ѣ · инъгда
прогл҃авъша чл҃чьскъіимь гласомь (по Числ. 22: 28) · и камене соуха · водѫ источьша людьмъ
жѧждѫщиимъ (по Числ. 20: 1-11) · 6. възвелечишѧ сѧ бо · дѣла гн҃҄ѣ въ вьсѣхъ · тѣмьже и
оуничьжение мое оубѣждено бъівъ вѣрьнъіими етеръі чл҃вкъі · съказание ст҃ааго еванг҃лиа прѣложити ·
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отъ гръчьска ѧзъіка въ словѣньскъ · 7. оубоꙗхъ же сѧ начѧти · трепетъ словесъ видѣвъ въіше
недоумѣниꙗ и силъі моеѧ бъістъ · 8. нъ пакъі · съмрьти зьрѧ бѫдѫщаѧ · за ослоушание · начѧхъ · не
могъі вьсего написати нъ оуставл҄енаꙗ недельна еванг҃лиꙗ · 9. г҃и просѧ молитвъі х҃олюбьць вьсѣхъ · на
поспѣшение да съподобитъ мѧ · обьщьи б҃ъ и г҃ь нашь ис҃ъ х҃ъ · до коньца съврьшити обѣщание · въ
славѫ б҃а оц҃а сн҃а и прѣст҃го дх҃а · аминъ ⁘ ⁓
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Слово о адамѣ и о ев꙽вѣ ѿ зачѧла и до съврьшениꙗ. ѿче бл҃сви·
1. Бѣше адамъ въ раи прѣжде съгрѣшениꙗ· и вьсѣ имѣаше въ свое хотѣние· и вьсѧ въ хотѣние его
ходѣахѫ· звѣрие и скоти и всѧ птицѧ перънатъіѧ· и вьсѧ ѧже повелѣниемь адамовѣмь питахѫ сѧ и
хождахѫ и летѣахѫ въ волѭ емоу· не повелѣвъшоу адамоу вещемъ не смѣꙗхѫ ни ходити ни лещи ни
сънѣси чьто· доньдеже не повелитъ имъ· такожде и ев꙽ва·
2. Егда же съгрѣши и прѣстѫпи заповѣди господьнѧ· изгнанъ бъістъ адамъ из раꙗ и поѧтъ адамъ
женѫ своѭ ев꙽вѫ· изшедъ и сѣде въ едомѣ прѣдъ двер꙽ми раискъіми· видѣ адамъ како хощетъ родити
каина и авела брата емоу· и видѣ како хощетъ оубити каинъ авела· и въскръбѣ адамъ вельми· тогда
прииде архгг҃лъ михаилъ къ адамоу и рече емоу· адаме· не изрьци ни скръби ни рьци имаи каина или
не имѣи· ни скръби срьдьцемь своимь·
3. и тоу прѣбъістъ адамъ въ едемѣ ·и҃і· лѣтъ· и тоу роди каина и авела брата его· и рече адамъ къ
ев꙽вѣ· и въ врѣмѧ възрастанию ихъ· посла ихъ къ скотоу· то мѣсто нарицаше сѧ кирино· егда же
съврьшишѧ сѧ ·д҃і· лѣтъ· призъва адамъ женѫ своѫ еввѫ и рече еи· съврьшишѧ сѧ лѣтъ ·д҃і· и
сътворилъ естъ каинъ кръвь брата своего авела· ꙗкоже естъ оуречено немилостивьно· изидемъ и
видимъ· изшьдъше и обрѣтошѧ авела оубиена немилостивьно рѫкоѭ каиновоѭ· и рече г҃ь къ архаг҃глоу
михаилоу· рьци адамоу· да ничьто възречетъ своемоу каиноу о дѣлѣ томь· ничьто да не въскръбитъ·
ни да скръіетъ въ срьдьци своимь.
4. По томь родитъ сн҃а ев꙽га и наречетъ имѧ емоу ситъ· и рече евга къ адамоу· азъ родихъ сн҃а въ мѣсто
авела· егоже оуби каинъ братъ· нъ прииди· г҃и мои· да въздаси хвалѫ б҃оу и жрьтвѫ принесѣмъ емоу ·
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5. И роди адамъ сн҃овъ ·л҃· и дъщереи ·л҃· и житъ адамъ ·ѳ҃· сътъ лѣтъ и ·л҃· и паде въ болесть и възъпи
адамъ гласомь велиемь и рече· съберѣте сѧ· чѧда моꙗ· къ мънѣ· и оубоꙗ сѧ адамъ вельми· понеже не
знаꙗше чьто естъ болестъ· и събрахѫ сѧ чѧда его и стахѫ на три странъі ·
6. и рече сн҃ъ его ситъ· ѿче· ѿче адаме· чьто естъ немощь твоꙗ· и рече адамъ· ѡ чѧдо мое· велиѭ
болесть имамь· и рѣшѧ емоу чѧда его· ѿче· еда помѣноуеши бл҃га раискаꙗ· того ради болиши тако ·
7. и рече ситъ· ѿче· азъ идѫ съ материѭ своеѭ и принесемъ ѿ раꙗ· еда како болесть оутолитъ сѧ·
адамъ рече· ѡ чѧдо· како ти да вънидеши въ раи· ситъ рече· ѿче· изидѫ на пространно же мѣсто
противѫ раю и въсплачѫ сѧ из срьдьца· и оуслъішитъ ни г҃ь и припоуститъ из раꙗ аг҃гла и оутолитъ
млъвѫ болести твоѧ· и рече адамъ· не тако· сн҃оу· не тако· нъ болесть чрѣвьнѫѭ имамь ·
8. и рече ситъ· како ти естъ болесть· како ти прииде· и рече адамъ· егда сътвори б҃ъ мене и мт҃рь твоѭ·
и неѧ ради оумираемъ и въі вьси мрт҃въі бѫдете· даде намъ б҃ъ садъ раискъіи· нъ евгъі ради
погоубихомъ его· тогда приближи сѧ часъ ·ѕ҃· поклони сѧ евга и видѣ ꙗко сътвори сѧ врагъ аг҃лскъіимь
образомь и даде евꙅѣ отъ дрѣва сънѣсть· и прѣстѫпи заповѣди гн҃ѧ· ꙗже даде зъм꙽наꙗ ·
9. и рече ситъ· къто зъмнаꙗ наоучи· рече адамъ сн҃оу· сътвори сѧ диꙗволъ свѣтелъ и аг҃льскъіимь
образомь и прииде къ зъми и рече еи· тъі еси мѫдра много· ти даи отъ дрѣва сего ев꙽ꙅѣ да снѣстъ и да
дадетъ адамоу· и тако сътвори· того ради болести и смр҃ти прѣдахомъ сѧ ·
10. тогда прииде влд҃ка посрѣдѣ раꙗ· постави прѣстолъ гн҃ь и възва страшьнъіимь гласомь· адаме·
адаме· къде еси· азъ рѣхъ· г҃и· не могѫ изити· нагъ есмь· и рече г҃ь· никогда тако не кръілъ еси отъ
мене· егда съкръіваеши сѧ отъ мене· прѣстѫпилъ еси заповѣди моѧ· оумъножѫ на тѣло твое рани и
срьдьце твое болести· прьва ѧза срьдьцоуболь· в҃· глоухота· г҃· очиболь· потомь послѣдоуѭтъ вьсѧ ѧзи·
о҃в ·
11. Тогда пакъі въздъхнѫ адамъ и рече рече къ сн҃овъмъ своимъ· великѫ болѣзнь имамь· чѧда моꙗ·
тогда евга съ плачемь рече емоу· г҃и· въстани· даи мънѣ отъ болести твоѧ· да си оба подѣливѣ· отъ мене
бо тако трьпиши болести ·
12. рече адамъ къ евѕѣ· въстани съ сн҃омь моимь ситомь· иди противѫ раю съ плачемь· посъіпаѭщи
прьстиѭ главѫ своѫ· еда како оуслъішитъ г҃ь мл҃твъі ваю и прпоуститъ ми отъ дрѣва маслинѫ· да
виждѫ еда како покоитъ ми болесть ·
13. въставъши евга съ сн҃омь своимь· прихождааше къ раю· видѣ евга звѣра велика· именемь котоуръ
гонѣше изѣсти сн҃а еи сита· и въсплака сѧ евга велико и рече· о горѣ мънѣ· чѧдо мое сладъкое· отъ селѣ
до вѣкъі клѧти мѧ хощетъ вьсѣ тварь· мене бо ради вьсѣ злаꙗ оумъножишѧ сѧ ·
14. и възъпи къ цр҃ю звѣремъ гласомь велиемь рече· о звѣрю· не боиши ли сѧ иконъі бж҃иꙗго образа гн҃ꙗ·
нъ хощеши изѣсти его· како смѣеши отъврьсти оуста своꙗ на чл҃овѣка и объꙗвити зѫби своѧ къ немоу·
како не помѣнеши· како тѧ хранѣахъ рѫкоѭ моеѭ· тогда звѣрь рече къ неи· о евго· отъсели не имаши
власти надъ нами да повелѣваеши намъ ·понеже прѣжде отъ тебе зачѧло сѧ естъ зъло· како смѣеши тъі
отъврьсти оуста своꙗ и сънѣсти отъ дрѣва· егоже ти не рече г҃ь· за то азъ хощѫ оубити тебе и изѣсти
хощѫ чѧда твоꙗ ·
15. тогда евга не отъвѣща ничьто· тогда ситъ рече къ звѣрю· затвори оуста твоꙗ до сѫда· понеже
образъ бж҃ии хощеши разорити· въ ложи своемь въ вѣкъі да прѣбъіваеши· и тако прѣбъіваетъ въ вѣкъі ·
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16. и прииде ситъ съ матереѭ своеѭ къ раю плачѫще сѧ и ръідаѭще и въпиѭще къ б҃оу· посъіпаѭще
прьстиѭ главъі своѧ· и припоусти г҃ь архг҃ла михаила и рече ситоу· сите сите· чл҃вче бж҃ии· възврати сѧ
къ своемоу оц҃оу· понеже приближилъ сѧ естъ моу дн҃ь къ смрьти и не иматъ врачьбѫ· и оукрьщи дрѣво
отъ негоже изгънанъ бъістъ из раꙗ и даде емоу три прѫтъі отъ дрѣва отъ негоже изгънанъ бъістъ·
пев꙽ги· кедра и кипариса·
17. и въземъ ситъ прѫти и принесе къ отьцоу своемоу· и видѣ адамъ и позъна и въздъхнѫ вельми и
изви себѣ вѣньць и възложи на главѫ· и призъва чѧда своꙗ и въноучѧта ·
18. и рече къ нимъ ев꙽га· повѣмь вамъ· чѧда моꙗ· како прѣльсти насъ врагъ· да не прѣльститъ и васъ
прѣзъ законъ нашь· адамъ блюдѣше раи· на въстокъ и сѣверьскѫѭ странѫ· азъ ев꙽га съблюдахъ къ
западоу· и полоудьне· адамъ блюдеше звѣри мѫжьскъіѧ· азъ ев꙽га блюдѣхъ звѣри женьскъіѧ ·
19. и тако въниде диꙗволъ въ странѫ· отъкѫдоу бѣше адамъ· призъва змиѭ къ себѣ и рече еи· тъі еси
любовьна оу б҃а развѣ вьсѣхъ вещеи· тебѣ хощетъ вѣровати· и наоучи его вьсемоу· змиꙗ мънѧщи· ꙗко
аг҃глъ естъ и прииде къ мънѣ посъла ѭ къ мънѣ· и диаволъ сътвори сѧ агг҃лскъіимь образомь и прииде
великосвѣтелъ· поѭщь пѣснь аг҃гльскѫѭ· ꙗко и аг҃глъ· и рече къ мънѣ· вьсѣ ли краснаꙗ снѣдоуета·
азъ мънѧщи ꙗко агг҃лъ естъ понеже прииде отъ адамове стране рѣхъ· едино дрѣво рече намъ г҃ь не ꙗсти·
еже естъ посрѣдѣ раꙗ ·
20. диꙗволъ рече· мъного жалѭ васъ· понеже не разоумѣета ничьто· нъ гл҃ѭ вамъ· то дрѣво ѥстъ бл҃жеи
всѣхъ дрѣвъ· аще сънѣста отъ дрѣва того· то ꙗко бз҃и бѫдета· и свѣтли бѫдета ако и аг҃глъі· егда бо
сънѣдохъ отъ дрѣва того· тогда ѿврьзостѣ сѧ очи мои и видѣхъ· ꙗко и нага есмь и въсплакахъ сѧ чьто
створихъ· диꙗволъ же невидимъ бъістъ ·
21. азъ же събирахъ листвие и покръівахъ срамотѫ моѭ· понеже ꙗко бѣше раздѣленъ раи· половинѫ
адамоу· а половинѫ мънѣ· кое дрѣво бѣше въ моеи странѣ· вьсе листвие поврьже· смоковьница не
поврьже· възѧхъ отъ листвиꙗ и прѣпоꙗсахъ сѧ и вънидохъ подъ дрѣво· отъ негоже снѣдохъ· и
възъвахъ гласомь велиемь ·
22. адаме· адаме· къде еси· въстани и прииди къ мънѣ· да ти исповѣмь чюдо· и прииде адамъ къ
мънѣ· и азъ оъврьзохъ оуста моꙗ· и диꙗволъ гл҃аше въ мънѣ о дрѣвѣ и разоумѣхъ· еда како сънѣстъ и
тъ· и сънѣде адамъ и отъврьзостѣ сѧ очи его и видѣ наготѫ моѭ и своѭ и рече ми· о жено· чьто сътвори
мънѣ и почьто оудалиховѣ сѧ отъ мл҃твъі бж҃иѧ ·
23. тогда оуслъішахомъ гласъ архаг҃ла михаила· призъіваѭща аг҃лъі вьсѧ и рече имъ· тако гл҃етъ г҃ь·
сънидемъ въ раи· да оуслъішите сѫдъ· къде естъ съгрѣшилъ адамъ и како да сѫждѫ емоу· и съниде
г҃ь на рамоу хероувимьскоу и мъножьство аг҃лъ поѭще немлъчьнѫѭ пѣснь· славѧще б҃а непрѣстаньно· и
ста посрѣдѣ раꙗ прѣстолъ гн҃ь· адамово дрѣвие цвѣтѣше цвѣтомь великомь· моѭ странѫ дрѣвие
оувѣноуло бѣ и отъпало ·
24. и възъва г҃ь адама· адаме· адаме· къде еси· адамъ рече· г҃и· оуслъішахъ гласъ твои и оубоꙗхъ сѧ·
понеже нагъ есмь· и рече г҃ь къ немоу· къто ти повѣда ꙗко нагъ еси· ꙗко не би сънѣлъ отъ дрѣва· егоже
ти рѣхъ не ꙗсти· и поѧхѫ насъ аг҃лъі и сверѣпо гонѣхѫ нъі ·
25. того ради створи насъ отоуждени отъ раꙗ· и мъі мл҃ѧще сѧ гл҃ахомъ аг҃ломъ· потрьпѣте насъ да
помолимъ сѧ б҃оу· и гл҃а адамъ· помл҃оуи нъі· влд҃ко· зане съгрѣшихомъ· оумл҃рди сѧ о мънѣ· г҃и· и тогда
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пограбихѫ нъі аг҃глъі гонѧщеи насъ· адамъ же рече· помл҃оуи мѧ· г҃и влд҃ко· припоусти намъ чимь да тѧ
помѣнемъ·
26. изведошѧ нъі аг҃гли из раꙗ и затворишѧ раи отъ насъ· тогда адамъ въпиꙗше гл҃ѧщи· помилоуи
нъі· влд҃ко· и припоусти ми бл҃гоѫхание· егда хощѫ сътворити жрьтвѫ б҃оу· да принесѫ кадило· аг҃глъ
иоилъ· непрѣстаньно мл҃ѧщь сѧ· гл҃аше· помл҃оуи влд҃ко прьвосъздание свое ·
27. г҃ь рече къ аг҃гомъ своимъ· право ли естъ тако патити адамоу· како емоу естъ сѫжденьно· или
неправедьно естъ тако· аг҃гли непрѣстаньно гл҃ахѫ· праведьнъ естъ сѫдъ твои· влд҃ко· въ истинѫ
праведьнъ· тогда г҃ь припоусти емоу бл҃гоѫхание темиꙗнъ· ладанъ и ливанъ ·
28. И сѣдохомъ прѣдъ двьрьми раискъіми· адамъ плачѫщь прилегъ къ земли плака сѧ ·з҃· дьнеи· и не
имѣахомъ чьсе сънѣсти· възалкахомъ велико· азъ ев꙽ва възъпихъ гласомь велиемь· помл҃оуи мѧ творьче
г҃и мои· мене ради адамъ трьпитъ великоуѭ страсть сиѭ ·
29. И гл҃ахъ адамоу· въстани· г҃и мои· да поищемъ хранѫ себѣ· оуже бо дх҃ъ мои въ мънѣ отъмалѣ и
ср҃дце мое въ мънѣ оледенѣло естъ· тогда адамъ къ мънѣ рече· о ев꙽во· приходитъ ми на ср҃дце мое да
съмрьти прѣдамъ тебе· нъ боѭ сѧ· понеже образъ твои б҃ъ сътвори· того ради не могѫ създание гсн҃е
разорити· нъ понеже каеши сѧ и въпиеши къ б҃оу· того ради срд҃це мое не отълѫчаетъ сѧ тебѣ ·
30. И въста адамъ и обидошѧ вьсѫ землѭ· и не обрѣтоховѣ сънѣсти ничьсоже· тъкмо цьволь травѫ
сельнѫ· и пакъі възвративъшимъ сѧ намъ въ едемь единогласьно възъпихомъ молѧще сѧ· помл҃оуи·
влд҃ко творьче· тварь своѭ· припоусти намъ сънѣдъ ·
31. И молѧщимъ сѧ намъ непрѣстаньно дн҃еи ·е҃і· тогда слъішахомъ архаг҃гла иоила· мл҃ща сѧ о насъ· и
повелѣ г҃ь архаг҃глоу иоилоу· възѧти ·з҃· чѧсть раꙗ· и дати намъ· тогда рече г҃ь· трьние и вльчьць из
длани твоеѧ да изидетъ и отъ пота твоего сънѣсти· и да зьритъ жена твоꙗ тебе и да трепещетъ ·
32. Архаг҃гелъ иоилъ рече къ адамоу· тако гл҃етъ г҃ь· женѫ твоѭ не сътворихъ да естъ ебѣ на повелѣние·
нъ да естъ тебѣ на послоушание· почьто тъі женѫ своѭ послоушаеши· пакъі агг҃лъ иоилъ заповѣда
адамоу и отълѫчи скоти и вьсѧ вещеи отъ летещихъ и ходѧщихъ· и сътвори дивиѧ и питомъіѧ· и
нарече вьсꙗкои вещи имена· такожде възѧтъ адамъ волъі и възора· да сътворитъ себѣ хранѫ ·
33. Тогда диаволъ прииде и ста прѣдъ волъми и не дастъ адамоу землѭ работати· и рече адамоу·
моꙗ естъ землꙗ· а бж҃иꙗ сѫтъ небеса и раи· да аще хощеши мои бъіти· тогда землѭ работаи· аще ли
хощеши бж҃ии бъіти· поиди въ раи· адамъ рече· гс҃нꙗ сѫтъ нб҃са и раи бж҃иꙗ землꙗ и море и вьсꙗ
вьселеньнаꙗ ·
34. Диꙗволъ рече· не дамъ ти землѭ работати· доньдеже не запишеши рѫкоѭ писание свое да еси мои·
адамъ рече· къто земли г҃ь· томоу есмь азъ и чѧда моꙗ· диꙗволъ възрадоува сѧ· адамъ бо знаꙗше·
ꙗко г҃ь сънити хощетъ на землѭ· и облѣщи сѧ хощетъ въ члв҃чи образъ· и попърати хощетъ диавола· и
рече диꙗволъ· запиши мънѣ рѫкописание свое· и записа адамъ· къто земли г҃ь· томоу азъ и чѧда моꙗ ·
35. Евва рече и приѧтъ диꙗволъ рѫкописание адамово и азъ· чѧда моꙗ· рѣхъ къ отьцоу вашемоу
адамоу· въстани· г҃и· помоли сѧ г҃оу о семь· да избавитъ нъі отъ диꙗвола сего· понеше сико патиши мене
ради· адамъ же рече къ мънѣ· о ев꙽во· понеже каеши сѧ о зълобѣ своеи и срд҃це мое оуслъішитъ тѧ· понеже
създа тебѣ г҃ь отъ ребръ моихъ· да постѣмъ сѧ ·м҃· дн҃и· еда како оумл҃срьдитъ сѧ г҃ь о насъ и
припоуститъ намъ разоумъ и животъ· азъ рѣхъ· г҃и тъі пости сѧ ·м҃· дьнеи· азъ да пощѫ сѧ ·м҃д·
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36. И рече адамъ къ мънѣ· прииди въ тигръ рѣкѫ· и поими камъікъ великъ и положи подъ нозѣмь
своимь ·и въниди въ водѫ· и мл҃и б҃а срьдьцемь твоимь· и да не изидетъ рѣчь из оустъ твоихъ· и азъ
рѣхъ г҃и· азъ възовѫ къ б҃оу вьсѣмь срьдьцемь моимь· и рече къ мънѣ адамъ· селико съблюди себе· аще
не видиши мене и вьсѧ бѣлегъі моѧ· не изиди из рѣкъі· ни вѣроуи гл҃омъ· да не пакъі съблажн҄ена
бѫдеши· иорданоу рѣцѣ· грѧдѫщоу адамоу· и погрѫзи сѧ вьсь въ водѫ· и вьсѧ власъі главъі своеѧ
погрѫзи· мл҃ѧщи сѧ бо҃у· мл҃твъі въсилаѭщь ·
37. И тоу сънидохѫ сѧ аг҃гъі и вьсѧ вещи летѧще· звѣрие и скотъі· и вьсѧ пътици перънатъіѧ ставъше
окрьсть адама· мл҃ѧще сѧ и плачѫще за адама ·
38. Диꙗволъ прииде къ мънѣ агг҃скъіимь образомь· идеже стоꙗхъ въ водѣ· сльзъі великъі ронѧщи по
земли· гл҃ѧ къ мънѣ· изиди ев꙽во из водъі· оуслъіша б҃ъ мл҃твѫ твоѭ· и насъ аг҃глъі оуслъіша г҃ь мл҃твѫ
мл҃ѧщихъ сѧ васъ· и посъла мене г҃ь къ тебѣ· да изидеши отъ водъі ·
39. азъ познахъ· ꙗко диꙗволъ естъ и не отъвѣщахъ емоу ничьсоже· по ·м҃· дн҃ии· грѧдѫщоу адамоу отъ
иордана и обрѣте слѣдъ диꙗволоу и оубоꙗ сѧ· еда како прѣльстилъ мѧ естъ· егда же видѣ мѧ въ водѣ·
и въздрадоува сѧ· и поемъ мѧ из водъі ·
40. И възъва адамъ къ ев꙽вѣ· въстани· и пом҃ли сѧ б҃оу· тогда прѣдамь дх҃ъ мои г҃оу· тогда въставъщи
паде образомь къ земли и рече· съгрѣшихъ ти· г҃и· съгрѣшихъ ти влд҃ко· прѣдъ аг҃глъі твоими и
серафими шестокрилатии· съгрѣщихъ ти прѣдъ страшьнъіимь прѣстоломь· съгрѣшихъ ти ги·
съгрѣшихъ· вьсѣкъ бо грѣхъ мене ради сътвори сѧ ·
41. И прииде аг҃глъ гн҃ь къ ев꙽вѣ и рече· въстани· ев꙽во· юже бо адамъ изиде отъ тѣла своего· и дх҃ъ его
изиде и прииде прѣдъ г҃а· и прииде евва при тѣло адамово· ви дѣ кадильницѫ златѫ и ·г҃· свѣщици
горѧще и ст҃ъі аг҃гли дрьжѧще тѣхъ кадѧще тѣло адамово· и бл҃гоѫхание възиде до нб҃съ· и
съшьдъшимъ сѧ аггломъ молꙗахѫ сѧ прѣдъ прѣстоломь· гл҃ааше архаг҃глъ иоилъ· ст҃ъ ст҃ъіимъ влд҃ко·
прости тварь своѭ· ако отъ рѫцѣ твоею естъ ·
42. Евва же видѣ велиꙗ чюдеса стоѧща прѣдъ бг҃омь и плака сѧ съ страхомь· и призъва сн҃а своего сита
и рече емоу· въстани сите· отъ тѣла отьца своего· прииди да видиши чюдо еже николиже не бъістъ ·
43. Прииде ситъ къ мт҃ри своеи и рече емоу· възьри на нб҃о· и възьрѣ и видѣ ситъ воиньство вьсѣмъ
аг҃гомь мл҃ѧщимъ сѧ прѣдъ прѣстоломь гн҃иимь· гл҃ѭще· помл҃оуи· влд҃ко· тварь своѭ ·
44. И рече ситъ къ мт҃ри своеи· възьри ꙗко сл҃нце и лоуна покланѣѭтъ сѧ прѣстолоу и мл҃ѧще сѧ за
отьца нашего адама· и рече евва· къде естъ свѣтъ тѣмъ· рече ситъ мт҃ри своеи· егда ста архаг҃глъ
михаилъ молити сѧ· оумлъкошѧ вьсѧ силъі аг҃гльскъі прѣдъ гд҃мь· и пакъі велиемь гласомь възъваше·
гл҃ѭще· блс҃вена слава гн҃ꙗ· помиловавъ тварь своѭ адамъ ·
45. тогда прииде мъножьство аг҃глъ· хероувими и серафими· и възѧхѫ тѣло адамово и поставихѫ въ
героусие блато· и прославишѧ того ꙗко ·г҃· ситъ же видѣ дх҃ъ прѣдъ бг҃омь оц҃а своего адама стоѧща ·г҃·
часъі· и сѣде г҃ь на прѣстолѣ и възѧтъ адама· и прѣдастъ его архаг҃глоу михаилоу· и рече емоу г҃ь·
вънеси доушѫ его въ раи· и тоу да прѣбѫдетъ· до въскрьсениꙗ моего ·
46. Тогда архаг҃лъ поемъ адама и принесе его идеже рече емоу г҃ь· потомь рече къ архаг҃глоу· въниди въ
раи и възми плащаницѫ и пор꙽фирѫ· и покръі тяло адамово и приими маслиньно масло· и прѣлѣи его·
такожде и тѣло авелово сътвори ·
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47. И призъва г҃ь адама и рече· адаме· адаме· къде еси· тѣло же отъвѣща· се азъ· г҃и· г҃ь рече· рѣхъ ти·
землꙗ еси и въ тѫжде землѭ пакъі поидеши· и пакъі на въскрьсение въскрьснеши и съ вьсѣмь родомь
чл҃чьскъіимь· и прѣкрьсти г҃ь гробъ на ·д҃· странъі· и положи адама въ гробъ и прѣлиꙗ и рече· твоꙗ отъ
твоихъ тебѣ приноситъ ·
48. Ев꙽ва же прѣбъістъ по адамѣ ·ѕ҃· дн҃еи· мл҃ѧщи сѧ плачѫщи сѧ· г҃и б҃е· ꙗкоже мѧ сътворилъ еси отъ
ребра адамова· тако и съ нимь да бѫдѫ· и приниче на прьси своѧ и гл҃аше· б҃е· приими дх҃ъ мои· и тоу
прѣдастъ дх҃ъ свои ·
49. И прииде архаг҃гелъ михаилъ къ ситоу и наоучи сита како да съхранитъ мт҃рь своѭ· и приидошѧ ·г҃·
аг҃гли· и възѧшѧ тѣло ев꙽вжино и положишѧ тѣло еи· идеже и адамово тѣло и авелꙗ сн҃оу еѧ ·
50. Архаг҃гелъ рече ситоу· тако да съхраниши вьсꙗкого чл҃ка оумираѭщаго до дьне въскрьсениꙗ· пакъі
рече емоу· творите памѧть ·г҃· дьнь· к҃ и ·м҃· и вьсе по чиноу ꙗкоже бо и мъі· да веселимъ сѧ съ
праведьнами дш҃ами· тогда архаг҃гелъ иоилъ прослави б҃а гл҃ѭще· ст҃ъ· ст҃ъ· ст҃ъ· аллелоуиꙗ· ст҃ъ г҃ь
саваотъ· исплънь нб҃о и землѭ· славъі своеѧ· томоужде слава и дрьжава съ от҃цемь и сн҃омь и ст҃ъіимь
дх҃омь и нн҃ꙗ и присно и въ вѣкъі вꙗкомъ· аминъ·

Видение Исаево
Видение Исаево (Visio Isaiae) е старозаветен апокриф, възникнал в ранните години на
християнството (в края на 1 век), който в част от традицията се съчетава с друг апокриф и
става част от текста, известен като Възнесение Исаево (Ascension Isaiae). В цялостния текст
на Възнесението заема глави 6-11. В славянската традиция Видение Исаево се
разпространява самостоятелно и е познато в 12 преписа от края на 12. до 16. век
(Яцимирский 1921: 248-250; Петканова 1981: 352-353).
Реконструкция според текста в Успенския сборник от XII в. (Князевская, Демьянов, Ляпон
1971: 169–177). Сегментацията тук следва тази в изданията на Иванов 1925: 134 – 164 и
Петканова 1981: 64 – 70.
Издания: Иванов 1925: 134-164; Vaillant 1968: 1, 87–98; 2, 72–82; Князевская, Демьянов,
Ляпон 1971: 169–177; Рождественская 1999.
Преводи: Дуйчев 1940: 144-155 (по Успенския сборник). Препечатано в Динеков, Куев,
Петканова 1974: 155-160 и в Петканова 1981: 64 – 70, 352 – 353; Рождественская 1999 (на
руски).
Превод от латинския текст: Ангелов, Примов, Батаклиев 1967: 109 – 114.
Литература: Lüdtke 1911; Рыстенко 1912: 1–20; Яцимирский 1921: 13 − 20; Иванов 1925: 131–
164; Turdeanu 1950: 213 − 218; Vaillant 1963: 109 − 122; Георгиев 1966: 188—194;
Джамбелука-Коссова 1983, 1988; Милтенова 1985в; Каган, Рождественская 1987;
Рождественская 1999; −

Мѣсѧца маиꙗ въ и҃ дьнь· видѣние еже видѣ свѧтъіи исаиꙗ пророкъ съінъ амосовъ
1. Въ дъводесѧтьное лѣто цѣсарьствоуѭщю езекию·цѣсар҄ю иоудѣѭ· приде исаиꙗ съінъ амосовъ и
иасоусъ съінъ саавовъ къ езекии въ иерооусалимъ· 2. и въшьдъ· сѣде на одрѣ цѣсаревѣ· 3. и вьси кнѧзи
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иероусалимьстии· съвѣтьници цѣсареви и каженици стоꙗхѫ прѣдъ нимь· и придоша же и възвѣсѧ и· от
селъ и съ горъі пророци и съінове пророчьстии· слъішавъше· исаиа ꙗко приде от галгалъ къ езекии и
цѣлова его· въкоупь же и благовѣститъ емоу о хотѧщихъ бъіти· вънегда възглагола словеса вьсѣ
истиньнаꙗ· доухъ свѧтъіи наиде на нь· и вьси видѣшѧ· слъішахѫ же вѣщаниꙗ свѧтаго доуха·
призъва бо и цьсарь и пророци вьси· и вънидѫ еликоже ихъ обрѣте сѧ тоу въкоупѣ· бѣ же михѣꙗ· и
ананиꙗ старьць· иоиль· и елико сѣдѧше одесноуѭ и ошоуѭ его· и егда оуслъішаша глас свѧтаго доуха·
прѣклонишѧ колѣна и въспѣшѧ богоу въішьнемоу· почиваѭщомоу въ свѧтъіихъ· и такѫ силѫ въ
словеси въ мирѣ даровавъше· глагол҄ѭщю же емоу свѧтъіимь доухомь въ оуслъішание вьсѣмъ·
вънезапоу оумълче и къ томоу не видѣше стоѧщихъ прѣдъ нимь: очи же его бѣашете отвьрьстѣ· оуста
же затворена· обаче въ доуновение доуха бѣаше съ нимь· и непьщевахоу вьси· ꙗко въсприѧтъ бъістъ
исаиꙗ· пророци же разоумѣшѧ· ꙗко в ꙗвлении бѣ· видѣние же· еже видѣ· не бѣ аще от вѣка сего· нъ от
потаенаго от вьсꙗкоѧ плъти·
и егда прѣста от видѣниꙗ и възврати сѧ въ сѧ· и повѣда езекиеви и съіноу его насоноу и михею и
прочимъ пророкомъ· глаголѧ· вънегда прорицахъ въ слоуха· егоже слъішасте· видѣхъ ангела славьна не
по славѣ ангелъ· ꙗже вьсегда видѣхъ· нъ етероу славѫ велиѭ свѧто имоуща· еѧже не могохъ
съповѣдати· и емъ мѧ за роукоу· възведе мѧ на въісотѫ· азъ же рѣхъ· къто еси тъі· како ти естъ имѧ
и камо мѧ възносиши· сила бо ми дана бъість глаголати съ н҄имь· тогда· отвѣщавъ· рече·
Егда възведоу тѧ въ въсходъ и покажѫ ти видѣние· егоже радьма посланъ есмь· тогда разоумѣеши·
къто есмь азъ· а имени моего не соувѣси· зане хощеши пакъі възратити сѧ въ тѣло свое· и егда възнесѧ
тѧ· оузьриши· и радъ бъіхъ· ꙗко кротъко отвѣща ми· и рече ми· възрадова ли сѧ· зане кротъко
отвѣщахъ ти· и вѧщьшаго мене оузьриши· кротѣиша и съмотрьливѣиша· хотѧща бесѣдовати съ
тобоѭ· и больша большаго свѣтлѣиша и мирьнѣиша· на се бо посланъ есмь· да просвѣщѫ тебѣ си вьсѣ·
2. и възидохъ же и азъ и онъ на твьрьдь и видѣхъ тоу брань велиѭ· сотонѫ и силъі его· и противѧща
сѧ благочьстию и едино единого завидѧщи· ꙗкоже естъ на земли· тако естъ и на твьрди· образи бо
тврьдьнъімъ· сьде соуть на земли· и рѣхъ ангелови· чьто естъ рать си и завида и опълчение· и
отъвѣща ми и рече· си брань есть дьаволѧ и не иматъ почити· дондеже придетъ· егоже хощещи видѣти·
и оубиетъ доухъмь силъі своеѧ·
3. потомь възведе мѧ на соущаѧ въіше тврьди· еже есть прьвое небо· и видѣхъ тоу прѣстолъ посрѣдѣ и
на н҄емь сѣдѧща ангелъ въ велицѣ чьсти· и одесноуѭ его сѣдѧща и ошюѭ ангелъі· инакѫ же славѫ
имѣахѫ иже одесноуѭ· и поꙗхѫ единѣмь гласомь· а иже ошоуюѭ въ слѣдъ ихъ поꙗхѫ· пѣснь же ихъ
не бѣаше ꙗко и деснъіихъ· въпросихъ же анг҄ела· водѧщаго мѧ· комоу пѣснь си въсъілаема есть· и
отвѣщавъ глагола ми· велицѣи славѣ божии· соущии на седмѣмь небеси· и съіноу его любимомоу·
отнюдоу же посланъ есмь къ тебѣ·
4. и пакъі възведе мѧ на въторое небо· въісота же небесе бѣаше· ꙗко от прьваго небесе до землѧ· видѣхъ
же тоу· ꙗко и на прьвѣмь небеси· деснъіѧ и шоуѧ ангелъі и песнь вѧщьши паче прьвъіхъ· и падъ на
лици своемь поклонихъ сѧ имъ· и не остави мене ангелъ наставлѣѧи мѧ· не покланѣи сѧ ни прѣстолоу·
ни анг҄елоу от небесъ· сего бо ради посъланъ есмь наставить тебе· емоуже ти азъ рекѫ тъкъмо· надъ
вьсѣми прѣстолъі и одеждѧ и вѣньць· егоже оузьриши отселѣ оуже· и въздрадовахъ сѧ радостиѭ
велиеѭ зѣло· ꙗко така есть коньчина вѣдѫщимъ въішьн҄ѣго и вѣчьнаго· възл҄юбленаго емоу съіна· и
ꙗко от ангела свѧтаго доуха· си тамо исходѧтъ·
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5. и възведе мѧ на третие небо· и тамо такоже видѣхъ малъ прѣстолъ и деснъіѧ и шоуѧ ангелъі· обаче
памѧть вѣка сего тамо не именоваше сѧ· измѣноваше же сѧ слава доуха моего· ꙗко въсхождахъ на небо·
и рѣхъ· ничтоже от оного мира сьде не именоуетъ сѧ· и отвѣща ми ангелъ и рече ми. ничьтоже не мѣнитъ
сѧ за немощь его· ничьтоже сьде оутаить сѧ тамо дѣемъіихъ· пѣснь же· еже поꙗхѫ· и славословие
сѣдѧщаго· и ангелъ вѧще бѣаше вътораго·
6. и пакъі възведе мѧ на четврьтое небо· многъімъ больша бѣаше· и тоу пакъі видѣхъ прѣстолъ· и
деснъіѧ и шоуѧ анг҄елъі· и си пакъі поꙗхѫ· и слава и пѣние ангелъ больши бѣаше шоуихъ· и слава
сѣдѧщаго больши бѣаше ангелъ· сѫщихъ одесноуѭ· слава же ихъ такоже прѣспѣваѭщи нижьнихъ·
7.и възидоховѣ на пѧтое небо· и тоу пакъі видѣхъ лег҄еонъі бещисльнъі· и слава ихъ и пѣснь
славьнѣиши четвьртааго небесе· азъ же въздивихъ сѧ толикоу многоу множьствоу· оузьрѣвъ анг҄елъі
различьнъіми добротами оукрашенъі· когождо славѫ своѭ имоуща· и славлѣахѫ живѫщаго на
въісотахъ· егоже имѧ не ꙗви сѧ вьсꙗкои плъти· ꙗко такѫ славѫ дастъ ангеломъ· на коемьжьдо небеси·
и отвѣщавъ ангелъ глагола ми· чьто подиви сѧ о семь· не си едини лици· нѣси бо видѣлъ
непроходимъіихъ силъ тьмъі ангельскъі·
8. пакъі же възведе мѧ на въздоухъ шестаго небесе· и видѣхъ славѫ велиѭ на немь· ꙗко ꙗже не
видѣхъ на пѧтѣмь небеси· видѣхъ бо ангелъі въ славѣ мнозѣ· чинъі силъ притранъіихъ и мимо
текѫща· пѣснь же ихъ свѧта и чюдьна бѣаше· и рѣхъ ангелови· водѧщемоу мѧ· чьто естъ еже виждѫ·
господи мои· и глагола ми· нѣсмь азъ тебѣ господь· нъ съвѣтникъ· и пакъі рече· от шестаго небесе ни
прѣстола ни шоуихъ ангелъ· нъ от силъі седмаго небесе строима соутъ· идеже естъ именимъіи тъи
иночѧдъіи съінъ его· и вьсѣ небеса и ангели его послоушаѭтъ· азъ же посланъ есмь възвѣстъ тебе сѣмо·
ꙗко да видиши славѫ сиѭ и господа вьсѣхъ небесъ· и анг҄елъ· и силъ· глаголѭ ти· исаие· никътоже въ
плъти мира онаго хотѧ възвратити сѧ чловѣкъ· видѣние· еже тъі видиши· ни видѣти възможетъ· еже
тъі хощеши видѣти· зане ти естъ въ жребии господенъ прити сѣмо· възвеличихъ же господа моего· поѧ·
ꙗко въ жрѣбии его отхождѫ· и глагола ми· егда ис плъти сѣмо възвратиши сѧ хотѣниемь отчьмь·
тъгда въсприимеши одеждѫ своѭ и тъгда тъі бѫдеши равьнъ анг҄еломъ· сѫщимъ въ седмѣмь небеси·
9. и възведе мѧ на шестое небо· и прѣстола тоу оуже не бѣаше· ни деснъіхъ ни шоуихъ анг҄елъ· нъ вьси
имѣахоу единъ възоръ и пѣснь ихъ равьна· и дасть ми сѧ да и азъ поꙗхъ съ ними· и анг҄елъ· иже съ
мноѭ бъіховѣ· ꙗко слава ихъ бѣаше едина· и славл҄ѣахѫ отьца вьсѣхъ и възлюбл҄енаго съіна и свѧтаго
доуха· вьси единѣми оустъі поꙗхѫ· нъ не тацѣмь ꙗкоу имѣахѫ на пѧтѣмь небеси· нъ инацѣмь
гласомь· и свѣтъ многъ мьнѣхъ велии бѣаше· и егда бѣхъ на шестѣмь небеси· свѣтъ· иже на пѧтѣмь
небеси· тьмоу сѫщь· и въздрадовахъ сѧ зѣло и въспѣхъ дароуѭщемоу таковаꙗ приемлѭщиимъ
милость его· и помолихъ сѧ анг҄елоу· наставл҄ѣѭщемоу мѧ· да къ томоу не възвращѫ сѧ въ миръ сь
плътьнъіи· глагол҄ѭ же вамъ· ꙗко многа тьма есть сьде· ангелъ же наставл҄ѣѧи мѧ глагола ми· чьто
ꙗко въздрадова сѧ о свѣтѣ семь· кольми паче въздрадоуеши сѧ и възвеселиши сѧ· егда оузьриши свѣта
праваго небесе· идеже сѣдитъ небесьнъіи отьць и единочѧдъіи его съінъ· идеже опълъчениꙗ и прѣстоли и
вѣньци лежать правьдьнъіимъ· а о томь· еже не възвратити сѧ тебѣ въ плъть своѭ· не оу врѣмѧ
коньчати сѧ прити сѣмо· си слъішавъ· оскрьбѣхъ зѣло· и глагола ми· не скръби· ниже боуди дрѧхлъ·
10. и възнесе мѧ на аеръ седьмаго небесе· и слъішахъ гласъ· глагол҄ѭщь ми· доколѣ въ плъти хотѧи
жити въсходитъ· и оубоꙗхъ сѧ зѣло и трепетьнъ бъіхъ· и пакъі инъ глас слъішахъ глагол҄ѭщь· не
дѣите· да възидеть достоиникъ божии· сьде бо естъ одежда· и въпросихъ анг҄ела· сѫщаго съ мноѭ·
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къто есть възбран҄ѣѧи ми· къто есть пакъі повелѣваѧи ми възити· и рече ми· възбрании оубо иже надъ
поѭщими из небесъ анг҄елъ· и повелѣвъіи ти сь естъ съінъ божии· а имене емоу не можеши слъішати·
донъдеже ис плъти своеѧ изидеши·
11. и ꙗко възидоховѣ на седмое небо· и видѣхъ тоу свѣтъ дивьнъ и неисповѣдимъіи· и ангелъі
бещисльнъі и правьдьникъі· видѣхъ етеръі ишьдъше от одеждь плътьнъіихъ и сѫщаꙗ въ одеждахъ
въішьнихъ· и бѣахѫ въ славѣ велицѣ стоѧще· обаче на прѣстолѣхъ своихъ не сѣдѣхоу· вѣньци же
славъі их бѣахѫ на нихъ·
И въпросихъ анг҄ела и рѣхъ· почьто одеждѧ приѧшѧ и прѣстолъ славъі и вѣнець не приемл҄ѭть· и
глагола ми· не приемлѭтъ ихъ нъін҄ѣ· дондеже сънидетъ съінъ божии съі испрьва· обаче вѣдѧть· чии
сѫтъ прѣстоли ихъ и кое вѣньци· егда сънидетъ и бѫдетъ не въ зрацѣ вашемь· и кнѧзь мира того·
съіна его радьма простьреть роуцѣ свои на н҄ь· и обѣсѧтъ и на дрѣвѣ· и оубиеть и· не вѣдъій къто есть· и
сънидеть въ адъ· и наго и поусто поставитъ се призрачие· имѧть же и кнѧзѣ съмрьть плѣньника· и
сътьреть вьсѭ силѫ его· и въстанеть г҃ день· имѣѧ етеръі правьдьникъі по вьсеи вьселенѣи· и възидеть
пакъі на небеса· тогда приимѫть си прѣстолъі своѧ и вѣньца· и по словесьхъ сихъ рѣхъ емоу· на неже тѧ
въпросихъ на прьвѣмь небеси· съкажи ми· сьде бо обѣща сѧ мнѣ съказати· како въ ономь мирѣ
бъіваемаꙗ· сьде вѣдома соуть·еще ми глаголѭщю съ нимь· се етеръ анг҄елъ стоѧщихъ· славьнѣи вельми
възведъшаго мѧ и вьсѣхъ анг҄елъ· и показа ми книгъі· и· разгъноувъ· дасть ми· и видѣхъ писмена
бѣхѫ не ꙗко вѣка сего· и почтохъ ꙗ· и се дѣаниꙗ иероусалимл҄ѣ бѣхѫ тоу написана· и етеръ человекъ
видѣхъ дѣла· ихъже азъ не вѣдахъ· оувѣдахъ оубо въ истинѫ· ꙗко ничьтоже не оутаить сѧ на
седмѣмь небеси въ мирѣ бъіваемъіихъ· и въпросихъ ангела· къто оубо естъ сь прѣспѣваѧи ангелъі въ
славѣ своеи· и отвѣщавъ рече ми· прѣспѣваѧи анг҄елъі· сь естъ великъіи арханг҄елъ михаилъ· молѧ
въиноу за чловѣчьство· видѣхъ же одеждѧ многъі· и прѣстолъі· и вѣньцѧ многъі лежащѧ· ангеловъ сиѧ
одеждѧ· и прѣстоли· и вѣнци· тѣмь блюдоми сѫтъ· и глагола ми· сихъ одеждь мнози лишаѭть сѧ от
оного мира· вѣровавъше словеси ономоу· о немьже глагола сѧ тебѣ·
12. и обращь сѧ видѣхъ господа въ славѣ велицѣ и оужастьнъ бѣхъ зѣло· и пристѫпишѧ къ н҄емоу вьси·
ꙗже видѣхъ· правьдникъі и поклонишѧ сѧ емоу· поѭще единѣмь гласомь· и тъ бѣаше подобьнъ имъ· и
бъістъ славихъ ꙗко и онѣхъ· и тъгда пристѫпи михаилъ и поклони сѧ· и съ нимь вьси ангелъі
поклониша сѧ и вспѣша и· и прѣобрази сѧ пакъі и бъістъ ꙗко анг҄елъ· тъгда рече ми ангелъ· водѧи мѧ·
семоу поклони сѧ и въспои· и поклонихъ сѧ и въспѣхъ емоу· и глагола ми ангелъ· се есть господь вьсеѧ
славъі· ѭже видѣ· и еще емоу глаголѭщоу· видѣхъ иного прѣславьна подобьна емоу по вьсемоу· и
правьдьници пристоупишѧ и поклонишѧ сѧ и въспѣшѧ и семоу· и тъ въспѣ съ ними и не прѣобрази же сѧ
по видомъіихъ· и съ ними придошѧ анг҄ели и поклонишѧ сѧ емоу· и рече ми ангелъ· поклони сѧ и въспои
емоу· и поклонихъ сѧ и въспѣхъ емоу· и пакъі дроугаго въ славѣ велицѣ видѣхъ ишьдъша и въпросихъ
ангела· къто сь есть· и глагола ми· поклони сѧ емоу· се бо есть ангельскаго доуха глаголѭщаго въ тебѣ
и въ вьсѣхъ правьдьницѣхъ· и по сихъ ина етера неизглаголема ꙗвл҄ѣше сѧ слава· еѧже азъ отврьстама
очима доуха моего не възмогъ видѣти· ни възведе мѧ· ни вьси ангели· ꙗже видѣхъ поклан҄ѣѭща сѧ
господеви· развѣ тъкъмо правьдьникъі видѣхъ въ силѣ велицѣ зрѧща къ славѣ его· и пристоупи къ
нимъ прьвѣе господь мои и ангела доуховьна· и поклониста сѧ и въспѣста· и дъва тъкъмо· и тъгда вьси
правьдьници поклонишѧ сѧ и въспѣшѧ·
13. потомь слъішахъ гласъ тоу и пѣсни же слъішахъ по небеси въсходѧща на ѕ҃ небесъ· и вьси славл҄ѣхѫ
того· егоже не можахъ азъ славъі видѣти· вьсѣ же ѕ҃ небесъ пѣснь не тъкъмо слъішима· нъ и видима
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бѣаше· и глагола ми ангелъ· сь есть единъ вѣчьнъ въ въішьнимь вѣцѣ живъіи· и въ свѧтъіихъ
почиваѧ· егоже ни имене можемъ трьпѣти· иже поемъ есть свѧтъіимь доухомь въ оустѣхъ
правьдьнъіихъ·и по семь слъішахъ гласъ вѣчьнаго· глаголѭща· господи· съіноу· изиди и сълѣзи съ
вьсѣхъ небесъ и бѫди въ мирѣ· и даже и до анг҄ела· сѫщаго въ адѣ· прѣобразивъ сѧ по образомъ ихъ· и
не познаѭтъ тебе ни ангели ни кнѧзи вѣка того· и сѫдиши кнѧзю и ангеломъ его и мироу· обладомомоу
имь· зане отврьгоша сѧ мене и рѣшѧ· мъі есмъ и развѣ нас никъто же естъ инъ· и егда же от землѧ
възнесеши сѧ· къ томоу не прѣобразиши сѧ по небеси· нъ въ славѣ велицѣ възидеши и сѧдеши одесноуѭ
мене· и тъгда поклонѧть сѧ тебѣ кънѧзи· и силъі· и анг҄ели· и вьсе начало небесьнъіихъ и земьнъіихъ и
прѣисподьнихъ· сиѭ слъішахъ великѫѭ славѫ· заповѣдаѭщѭ господеви моемоу·и тъгда възиде
господь от седмаго небесе и съниде на шестое небо· и анг҄елъ· наставлѣѧи мѧ· рече· разоумѣи· исаие· и
виждь бѫдѫщее прѣображение и сънитие его· ꙗко видѣшѧ анг҄ели· въспѣшѧ и исхвалишѧ· и не
прѣобрази бо сѧ по видомъіихъ· и азъ же въспѣхъ съ ними· и ꙗко съниде на пѧтое небо· и прѣобрази сѧ
по образоу анг҄елъ тѣхъ· и не въспѣшѧ его ни поклониша сѧ· бѣ бо его образъ ꙗко и онѣхъ· съниде же на
четврьтое небо и ꙗви сѧ имъ по възороу ихъ· и не въспѣшѧ его· бѣаше бо ꙗко по възороу ихъ· приде же
на третие небо· и на въторое· и на прьвое· прѣобразоуѧ сѧ на когожьдо ихъ· тѣмь же ни поꙗхѫ· ни
поклан҄ѣхѫ сѧ емоу· ꙗвлѣше бо сѧ подобьнъ имъ· показоваше же знамениꙗ на коемьждо небеси
стрѣщиимъ врата· съниде же на тврьдь· идеже кнѧзь вѣка сего сѣдитъ· и тоу дастъ знамение· и образъ
бѣаше его ꙗко и тѣхъ· и не прославишѧ· ни пѣшѧ его· сниде же и къ ангеломъ въздоуха сего и бѣаше
акъі единъ от нихъ и не дастъ знамениꙗ имъ· ни въпросишѧ бо его·
14. и по сихъ глагола ми ангелъ· разоумѣи· исаие· съіне амосовъ· на се бо посъланъ есмь от господа вьсѣ
тебѣ оуказати· ни прѣжде бо къто видѣ· ни по тебѣ видѣти възможетъ· ꙗкоже тъі видиши и слъішалъ
еси· и се видѣхъ подобьна· ꙗко съіна чловѣча· и съ чловѣкъі поживъ въ мирѣ· и не познаша его· и
видѣхъ въсходѧщь на тврьдь и оуже не бѣше по зракоу ихъ прѣбразоуѧ сѧ· видѣвъше же и вьси анг҄ели
оужаснѫшѧ сѧ и поклан҄ѣѭще сѧ глаголахѫ· како оутаи сѧ насъ господь посрѣдѣ· и не познахомъ
цѣсар҄ѣ славъі· и от прьваго небесе въсхождаше славьнѣи и не прѣобразоваше сѧ· нъ вьси ангели и деснии
и шюии и на срѣдьнимь прѣстолѣ сѣдѧи и поклонишѧ сѧ емоу и въпѣшѧ· глагол҄ѭще· како прѣиде
мимо нъі· господи· и не оувѣдѣхомъ· ни поклонихомъ сѧ емоу· и тако възиде на въторое· и на третиее· и
на четврътое· и на пѧтое· и на шестое небо· обаче на вьсѣхъ небесьхъ слава его прилагаше сѧ· и ꙗко
възиде на седмое небо· въспѣша и вьси правьдници· и вьси ангели и вьсѧ силъі· и тогда видѣхъ и· ꙗко
сѣде одесноуѭ великъіѧ славъі· еѧже не могъ видѣти· и анг҄ела доуховьнаго видѣхъ сѣдѧща ошоуюѭ и
глагола ми· довъльно ти· исаие· оувѣдѣ плътьскъ съінъ· ни око видѣ· ни оухо слъіша· ни на срьдьце
чловꙗкоу не възиде· елико оуготова богъ любѧщимъ и· и рече ми· възврати сѧ въ одеждѫ своѭ·
донъдеже врѣмѧ дьнии твоихъ исплънитъ сѧ· и тогда придеши ми сѣмо·
15. си видѣхъ· исаиа рече стоѧщимъ окрьстъ его· и слъішавъше си прѣдивьнаꙗ· прославишѧ и въспѣшѧ
бога· давъшаго такѫ благодать чловꙗкомъ· рече же езекиеви цѣсарю· кончина вѣка сего и вьсе видѣние
се събѫдетъ сѧ въ послѣдьнимь родѣ· и заклѧтъ ѧ не възвѣстити съіномъ израилевомъ· ни словесъ сихъ
дати написание вьсꙗкомоу чловꙗкоу· нъ елико аще разоумѣете от цѣсар҄ѣ· реченаꙗ въ пророцѣхъ·
таковаꙗ разоумѣите вьси· въі же бъдите о свѧтѣмь доусѣ· да приимете одеждѫ вашѫ· и прѣстолъі· и
вѣньцѧ славъі· на небесьхъ лежащаѧ· и прѣста глаголѧ и изиде от езек҄иꙗ цѣсар҄ѣ·
томоу же богоу нашемоу слава и нъін҄ѣ и присно и въ вѣкъі вꙗкома· аминь·
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Мсц҃а. ѡк҃б. вь ·ѕ҃· дн҃ь· дѣание ст҃аго апс҃ла ѳомы· како вь индїи съꙁда нб҃снѫѭ полатѫ цр҃оу· влд҃ко·
блс҃ви ·
1. Въ то врѣмѧ въ н҄еже бѣхѫ вьси апс҃лъі въ іерс҃лмѣ· раздѣлишѧ себѣ вьсѧ странъі вьселеньнъіѧ· и
мѣтаста же жрѣбие· да къждо ихъ проповѣстъ ѿлоученьнѣи емоу странѣ и ѧзыцѣ· ꙗможе и г҃ь пошл҄еть·
паде же ждрѣбии ѳомѣ близньцоу да идетъ въ инъдиѭ· нъ ѡнъ не хотѣаше ити· гл҃ѧ не могѫ толика
троуда въздвигнѫти еще жидовинъ съі· како могѫ проповѣдати истинѫ индиомъ· си словеса емоу
глщ҃оу· ꙗви сѧ емѹ г҃ь въ снѣ гл҃ѧ· се ѳомо блд҃ть моꙗ съ тобоѭ естъ· ѡнъ же не послоушаше гл҃ѧ· ги҃
ꙗможе хощеши поусти мѧ а вь индиѭ не могѫ ити ·
2. сии же словеса емоу глщ҃оу· слоучи сѧ коупьцоу единомоу бъіти тоу· ѿ инъдиѧ пришьдъшоу емоуже
имѧ бѣ авъванъ· посланъ бо бъівъ ѿ цр҃а гоундафора коупити хотѧ дрѣводѣлꙗ· или юзьдьца· видѣвъ
же и г҃ь по тръгоу ходѧща рече емоу хощеши ли коупити дрѣводѣлѭ· ѡнъ же рече· еи· г҃ь рече к немоу·
имамь ти дрѣводѣлѭ хъітра да ти продамъ· и показа емоу г҃ь ѳомѫ· и съвѣщавъ съ нимь цѣнѫ и
възѧтъ ·і҃· мѣръ сребра и написавъ коуплѭ его сице· азъ іс҃ сн҃ъ іѡсифовъ ѿ виѳлеемьскъіѧ вьси іюдѣѧ
продаѭ ти ав'ване коуп'че· продавъ жидовина именемь ѳомѫ члв҃ка моего· и кон'чанѣ же бъівши
коуплꙗ· поимъ хс҃ъ ѳомѫ и веде и къ авваноу· и егда видѣ и вьпроси его ав'вань· съіи ли естъ г҃ь твои·
ѿвѣщавъ апс҃лъ гл҃а· еи г҃и мои есть· рече же коупьць к н҄емоу· коупих тѧ оу него аꙁъ· ѳома же млъчаше·
3. и на оутриꙗ же пом҃ли сѧ гв҃и· гл҃ѧ волꙗ твоꙗ г҃и бѫди· и иде къ ав'ваноу коупцоу· ничесоже съ собою
носѧ тък'мо цѣнѫ своѭ· въдастъ бо емоу г҃ь цѣнѫ рекъ блгд҃ть моꙗ бѫди с тобоѭ ·
Вълѣꙁшема же има въ корабль· въпроси и ав'ванъ гл҃ѧ· кое дѣло оумѣеши· ѳома же ѿвѣщавъ рече·
дрѣвомь ѹбо рала· ижеса· колеса· весла кораблѧ кръмила· камениемь же стлъпъі црк҃вныѧ дворъі
црс҃кыѧ· и гл҃а коуп'ць и азъ таковаго хъітрьца трѣбоуѭ· бъівшоу же доброу вѣтроу· доплоув'ше
веселѧще сѧ града единого· индиѧ нареченнаго енадроуха ·
4. въшьдшима же има въ градъ слъішаста гласъ свирали. и моусикыи и пискатель· и пищал'нъіхъ
ѡр'гань· ѳома же вьпрашааше гл҃ѧ· что оубо естъ въпль съ радости сѫщеѧ въ градѣ семь· гл҃ше емѹ ꙗко
цр҃ь дъщерь иматъ и днс҃ь въдаѥтъ ѭ за мѫжь· да того ради веселие сие и радость сии· цр҃ь же посла
проповѣдателѧ вьсѫдоу гл҃ѧ· проповѣдите да съберѫтъ сѧ на бракъ· богати и ѹбоꙁи· рабы же и
стран'нъіѧ· иже ли слъішавъ не приидетъ повиньнъ бѫдетъ цс҃ркомоу сѫдоу· рече коупьць къ ѳомѣ
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поидѣвѣ и вѣ да не разгнѣваевѣ цр҃а· паче и стран'нъіка сѫща· и ѡбитаста же въ гостиници и мало
почивъша приидоста на бракъ· апс҃лъ же съі ѿ обою на десѧте посрѣдѣ всѣхъ въꙁлеже· и в'си на ихъ
вьꙁъіраахѫ· ꙗко на страньна и тоуждеꙁемьца· бѣ бо и ꙁракомь красьнъ·
5. вечеравъшимъ же всѣмъ и веселѧщимъ сѧ· ѳома же никако же не въкоуси· въꙁлежѧщїи же съ нимь
гла҃хѫ емоу· тъі почто прииде сѣмо. ни ꙗдъі ни пиѧ.
Апс҃лъ же ѿвѣщавъ къ н҄имь гл҃҃ѧ· аꙁъ братиꙗ не ꙗдениꙗ ради и питиꙗ придохъ сѣмо· нъ да волѭ
цс҃рвѫ исплънѭ· проповѣдници бо цр҃евъі проповѣдаѭтъ· да ѧже аще не послоушаѭтъ повиньнъіѧ
бѫдѫтъ сѫдоу црв҃оу· вечеравшемъ же всѣмъ ѡвъ главѫ си помажаше· дроугъіи брадѫ· ини же ина
мѣста· апс҃лъ же по тѣмени и ноꙁдри си помаꙁа· и вѣньць меръсиновъ на главѫ си възложивъ· трьсть
сировѫ въ рѫкѫ си дрьжаше· и хождаше свирница по подльгь всѣхъ· пришьдши же близъ апс҃ла ста
свирѧщи надъ главоѭ его ·
6. и ѡномоу же ꙁрѧщоу на ꙁемлѭ· и единъ ѿ чванъчии ꙁаоуши и· възрѣвъ же на н҄ь апс҃лъ гл҃а емоу г҃ь
да ѡставитъ ти въ бѫдѫщии вѣкъ· а въ сии вѣкъ да покажетъ на твоеи рѫцѣ бъівъшиѧ апс҃ла и да
оуꙁрѧтъ ѭ п'си влачимѫ· и начѧтъ пѣти еврѣискъі елико чась единъ·
8. и егда прѣста вьси на н҄ь въꙁираахѫ не разоумѣѭще гл҃ѥмъіхъ имь· нъ видѧще зракъ его прѣмѣн҄енъ.
Свирѣльница же вьсе слъіша и ѿстоупльши ѿ н҄его и инимъ свирааше· и егда прѣста свирѧщи всѣмъ
противоу емоу сѣдъши прѣбъістъ на н҄ь въꙁираѭщи· когда ѿидетъ ѿ пира· възлюби бо его ꙗко
ꙁемлꙗнина ·
Чванъчии же иже бѣ ꙁаоушилъ иꙁиде на источьникъ почрѣсти водъі· и слоучи сѧ тоу львѹ бъіти иже
иꙁлѣꙁъ и пораꙁи его и съсѣкъ и на ѹди ѿиде· тогда приидошѧ пьси и раꙁнесошѧ и·
И се единъ пьсъ чрьнъ деснѫѭ рѫкѫ его възьмъ и посрѣдѣ пира вънесе ·
9. ѡни же видѣвъше оубоꙗшѧ сѧ· и гл҃ахѫ кто ѹбо ѿ насъ погъібе· и се бъістъ ꙗвѣ в꙽сѣмъ ꙗко
чваньчина рѫка естъ бивъшиꙗ апс҃ла ·
Свиральница же свирали разломивъши· прѣдъ ногама апс҃ла поврьже сѧ глщ҃ии· повѣдаѭщи всѣмъ·
братие сь члк҃ъ· или б҃ъ естъ или апс҃лъ бж҃и· аꙁ бо слъішахъ его жидовьскъіи къ чванчии· да оузрѧтъ
рѫкѫ его псомъ влачимѫ· и иже рече абие бъістъ· ꙗко же и видѣли есте влꙗкомоу псомь· да овы ѧше
вѣрѫ свирѣлници ѡвы же не ѧше.
Слъішавъ же се цр҃ь прииде къ ѳомѣ и гл҃а емоу· прииди съ мноѭ да помл҃иши сѧ за дъщерь моѭ· ꙗко
иночѧда ми естъ· и дн҃сь по моужию ѹдавамь· и емь и и въведе и въ чрьтогъ ·
10. апс҃ль же помл҃и сѧ ꙁа нꙗ· и ѹтврьдивъ е иꙁиде. рекъ има миръ гн҃ь и блд҃ть съ вама бѫди· и си рекъ
иꙁиде въ пѫть свои·
11. и всѣмъ же иꙁьшьдшимъ· женихъ запоноѭ чрьтожьноѭ ѿтвлѣче да невѣстѫ въведѫтъ къ н҄емоу·
и видѣ подобнаа ѳомѣ стоѧща и бесѣдоуѭща съ невѣстоѭ и гл҃а къ н҄емѹ женихъ не прьвѣи ли всѣхъ
иꙁиде како же обрѣте сѧ ꙁдѣ· рече г҃ъ к н҄емоу нѣсмь аꙁъ ѳома нъ братъ его есмь и сѣде г҃ь на ѡдрѣ· и
начѧтъ ꙗ ѹчити гл҃ѧ ·
12. помнитѣ чѧдѣ мои еже братъ мои бесѣдова съ вама· и комоу ваи прѣдалъ есть· се раꙁоумѣита ꙗсно·
аще съблюдета себе бес порока· въ прочее житиꙗ сего бѫдета црк҃ви ст҃ѣи· и иꙁбавл҄ениа ѿ всакого
тлѣниꙗ· ꙗвл҄ен'наго же и неꙗвл҄еньна потаенаго· и ѿ пакостнъіѧ и непольꙁьнъіѧ ꙁлобъі· аще бѫдѫтъ оу
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ваю дѣти· тѣхъ ради ѹбо начнета ѡбидѣти въдовицѧ и сиротъі· и въврѣщи имата себе въ вѣчьныѧ
мѫкы· нъ прѣбѫдита чистѧща сѧ ѿ всего· приѧти ѿ истиннаго жениха ваю вѣньць нетлѣниꙗ ·
Сице пооучивъ ꙗ г҃ь рече има· г҃ь ваю побѫди съ вама ·
13. Слъішавъ же юноша и дв҃ца вѣроуеста го҃у нашемоу іс҃ хоу҃· и прѣбъіста вьсѫ нощь никакоже
сьньмъша сѧ· оутроу же бъівъшоу· цр҃ь наложивъ трапезѫ вънесе къ нима· и ѡбрѣте ꙗ сѣдѧща противоу
себѣ· лице же невѣстыно ѿкрьвено сѫще· и гл҃а къ неи почто сѣдиши едина и неꙁавѣшена. нъ ꙗко многа
лѣта поживъшиꙗ съ мѫжемь своимь.
14. 15. ѡна же ѿвѣщавъши рече въ истинѫ ѡч҃е въ мнозѣи любви есвѣ· и гс҃ви нашемоу мл҃ивѣ сѧ· ꙗко
кровь стоуда ѿѧтъ бъістъ ѿ мене· зан҄е иномоу бракоу истиньномѹ съчетана есмь· и въ дн҃ь радости сиѧ
непрѣльщена бъіхъ· и въ дн҃ь мч҃ниꙗ не смѫтихъ сѧ· такожде же юноша начѧтъ гл҃ати· хвалѭ тѧ ги҃ іс҃
хе҃ ꙗвлѧи сѧ нама страньнъімь рабомь своимь· иꙁбавлѧи мене ѿ спадениꙗ· смѣривъ себе до мене
несмѣреньнаго. свобождь мѧ ѿ брѣменныхъ· простьрь ми рѫкѫ гъіблѭщѫ· ги҃ іс҃ хе҃ влд҃ко цр҃ю· ст҃ъіи
истиньнъіи хваливѣ тѧ ѡ всѣмь ·
16. Слъішавъ цр҃ь съі растрьза риꙁъі своѧ· и рече иꙁлѣꙁъше скоро приведите ми ѡного льстьца· аꙁъ бо
своима рѫкама погоублѭ и· аще ли кто ѡбрѣтъ и приведетъ и сп҃сетъ ми дъщерь егоже аще проситъ·
дамь емоу· шьдше же ѡбъідошѧ в'сѫ землѭ и не ѡбрѣтошѧ его· и приидошѧ въ гостиньницѫ и
ѡбрѣтошѧ пискательницѫ единѫ плачѭщѫ за нь· и вьставьши прииде и бѣ съ нима слоужѧщи има·
юноши же наоучиста цр҃а тоижде вѣрѣ· по врѣмени же мноꙁѣ оуслъішашѧ апс҃ла ꙗко и въ инъдии
оучитъ· и шьдъ и приѧше оу н҄его банѭ блгд҃тноѫѭ· и просвѣщьшѧ сѧ въ имѧ ѡц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а ·
17. Егда же прииде апс҃лъ въ инъдиѭ съ авваномь коупьцемь· тогда възвѣсти цр҃оу ѡ коупьци и
вьꙁрадова сѧ цр҃ь ꙗко оуслыша и повелѣ ѳомѣ вънити· и гл҃а къ немоу кое дѣло оумѣеши въ дрѣвѣ·
ѿвѣщавъ апс҃лъ рече· въ дрѣвѣ рала· ижеса· колеса· весла кораблѧ крьмила· стежера· камениемь же
стлъпи црк҃вныѧ· дворъі црс҃къіѧ· цр҃ь же исплънивъ сѧ радости рече· и аꙁъ такого трѣбоуѭ· нъ съꙁижди
ми полатѫ· поимъ и бесѣдоваше съ нимь· ѡ създании полатѣ· како подобаетъ камение положити ·
18. егда же приидошѧ блиꙁъ мѣста идеже хотѣаше полатѫ съꙁдати гл҃а емоу цр҃ь· на семь мѣстѣ хощѫ·
рече же апс҃лъ ибо мѣсто естъ подобно на ꙁдание· бѣ бо лѣсно и водно· и ѡбое имы по ѡбилию· и гл҃а к
н҄емѹ начьни ꙁдати· рече же апс҃лъ не могѫ ꙁдати въ се врѣмѧ· цр҃ь же рече то когда начнеши· рече же ѿ
перфириꙗ рекомаго· и скончаѭ до ксантика рекомаго· цр҃ь же рече вьсако ꙁдание лѣтѣ сѧ ꙁиждетъ· а
тъі ꙁимѣ хощеши· понѣ наꙁнаменаи ми ѭ да виждѫ· понеже единоѭ лѣта прихождѫ сѣмо· и възьмъ
трьсть и начрьта всеи полатѣ мѣрѫ· ѡконьца же начрьтавъ на вьстокъ свѣта ради· а двьри на ꙁападъ·
а хлѣбницѫ на югъ· водоваждѫ на сѣверъ· видѣвъ же цр҃ь ѡбраꙁъ рече въ истинѫ чл҃къ сь хытръ естъ·
подобаетъ ти цр҃еви слоужити и ѡставивъ семоу ꙁлата много ѿиде· и на в'сако врѣмѧ посилааше емоу
ꙁлата и браш'но по ѡбилоу·
Ап҃лъ же ѡбхождаше градъі и села раꙁдаваѧ трѣбоуѭщимъ· гл҃ѧ црв҃е имѣние цр҃оу дано бѫди· и
ѿрадѫ бѫди многъіимъ.
19. По лѣтоу же единомь посла цр҃ь к н҄емоу оувѣдѣти хотѧ аще съꙁдана бъістъ полата· и посла нарѣчие
к н҄емоу апс҃лъ· полата оубо съꙁдана бъістъ нъ не достало естъ покрова· тогда посла пакъі к н҄емоу ꙁлата
многа· и сребро· написавъ к н҄емоу· да бѫдетъ полата съврьшена· апс҃лъ же рече къ г҃оу· хвалѭ тѧ г҃и іс҃
хс҃е влд҃ко· оумрѣхъ бо да ѡживиши мѧ· да многъі свобождѫ· и не прѣста же подание творѧ
скрьбѧщимъ· и гл҃ѧ г҃ь нашь сице иꙁволивъ· ꙗко того единого есть чьсть и слава· ꙗко тъ естъ питатель·
сиримъ и ꙁастоупьникъ вьдовицамъ· и скрьбѧщимъ бъіваетъ оутѣха ·
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20. По мноꙁѣ же врѣмени прииде цр҃ь въ градъ· въпрашаѧ приꙗтель своихъ ѡ полатѣ· и гл҃шѧ емоу
нѣстъ ꙁдалъ· и никого ничесоже створилъ· нъ ѡбходитъ градъі и села· млс҃тнѧ творѧ. и ѹчитъ единого
ба҃ іс҃а бъіти· и ино много творитъ· мрьтвьцѧ въставлꙗетъ· хромъіѧ цѣлитъ· бѣсъі ѿгонитъ· ходитъ же
въ единои риꙁѣ· а ꙗдение его хлѣбъ и вода· еда влъх'въ естъ· нъ цѣл҄ениꙗ его ꙗже творитъ и простъіни
его и покорение· то ꙗвлꙗетъ и ꙗко или праведникь естъ или апс҃лъ новааго б҃а· чѧсто бо поститъ сѧ ·
21. Се слъішавъ цр҃ь въꙁби сѧ рѫкама по лицоу своемоу исплъни сѧ ꙗрости прииде къ ѳомѣ и рече емоу
съꙁда ли ми полатѫ· апс҃лъ рече· еи съꙁдахъ· цр҃ь рече да когда ѭ имамъ видѣти· апс҃лъ рече не можеши
ѭ видѣти нн҃ꙗ нъ егда ѿ житиꙗ сего прѣидеши· цр҃ь раꙁгнѣвавъ сѧ на нь и на коупца ав'вана· и
повелѣ ю въ тьмницоу въврѣщи· дондеже промъіслитъ ѡнию комоу дано бъістъ имѣние цр҃ево· и тогда
погоубитъ ꙗ ·
апс҃лъ же радъи иде гл҃ѧ къ коупцеви· не бѫди печальнъ нъ тъкмо вѣроуи· ѿ мира бо сего свобожденъ
бѫдеши· и въ бѫдѫщимь вѣцѣ жиꙁнь наслѣдиши ·
Въ тои же нощи црв҃ъ братъ ѿ печали приключьшее сѧ цр҃еви въ болѣзнь въпаде· и посла гл҃ѧ к немоу се
брате еже имамъ все тебѣ прѣдаѭ и домъ и имѣние мое· аꙁъ бо твоеѧ ради печали стоуживъ си и
оумираѭ· нъ покои ми дш҃ѫ· и мѫчи лютоѭ мѫкоѭ влъхва того· ѡнъ же рече оумыслихъ ѡ н҄емь·
съжещи ѡгнемь ѡдравъ·
22. ѡнь же абие въдастъ дш҃ѫ· цр҃ь же сѣтоваше брата своего· и мъішлѣше многоцѣньноѭ порфироѭ
обвив'ше положити· агг҃лъі же поемше дш҃ѫ его и ведошѧ ѭ въ раи· покаѭщеѧ и таа мѣста елико
ѹготовавъ любѧщимъ его· егда же приде на ꙁдание ѳомино и въпросише ѭ агг҃лъі въ коемь мѣстѣ
хощеши жити· ѿвѣщавши же рече мл҃ѭ се вамъ ги҃е мои въ единѫ ѿ подн҃ыхъ клѣтии полати сеѧ
ѡставите мѧ жити· рѣшѧ же к неи· не можеши братина бо ти естъ· ѭже естъ съꙁдалъ ѡнъ хрс҃тиꙗнинъ·
ѿвѣща же гл҃щи мл҃ѭ сѧ вамъ ги҃е мои· не дѣите мене да възвращѫ сѧ и коуплѭ ѭ оу н҄его ·
23. и абие ѿпоустишѧ ѭ агг҃ли· и пришьдши въ тѣло свое вьстав'ши и рече шьдше скоро и приꙁовите ми
брата· да испрошѫ оу н҄его прошение· шьдше же бл҃говѣстише емоу ѡ братѣ его· ѡнь же слъішавъ
радостенъ бъівъ· и пришьдъ ѡблобъіꙁа и· ѡнь же гл҃а к н҄емоу брате вѣмь ꙗко аще бъіхъ просилъ ѹ
тебе и до полъ црс҃тва твоего· не би ми се никакоже ѿреклъ· ѡн же рече брате мои· аще и до главы моеѧ
бѫдетъ не имамь тебе ѡслоушати· рече же емоу кльни ми сѧ· кльньшоу же сѧ емоу ·
Тогда рече емоу брате полатѫ ѭже имаши на нбс҃хъ и еже не вѣси продаждь ми ѭ· ѡнъ же рече то имам
ли полатѫ на нб҃сехъ· ѡн же рече еи· ѭже съꙁда ѡнь христиꙗнинъ ·
24. и рече емоу брате тоѧ полаты не могѫ ти продати невидима бо естъ· нъ ꙁиждителꙗ имамь и
съꙁиждетъ ти· пославъ же и иꙁведе ѳомѫ ис тьм'ницѧ· гл҃а емоу цр҃ь ѿпоусти намъ еже ти сьгрѣшиховѣ
не разоумѣюще· створи на ѡбьщ'ника того егоже тъі проповѣдаеши ·
25.26.27. апс҃лъ же рече азъ вама ѿпоущѫ да бѫдета ѡбьщника его цср҃твиꙗ· и поимъ ꙗ просвѣти въ
имѧ ѡц҃а и сн҃а и стг҃о дх҃а· иꙁлѣꙁъшема има ст҃го кр҃щениꙗ· абие ꙗви сѧ имъ сп҃съ ꙗко дивити сѧ апс҃лоу·
и свѣтъ въсиꙗ велеи· и ѹтврьждь ꙗ въ вѣрѣ· и иꙁиде ити въ пѫть свои ѡ г҃и ·
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Съкаꙁание оц҃а нашего агапиꙗ· чьсо ради оставл҄ѣѭтъ родъі и домъі своѧ· и женъі и
дѣти· и въꙁьмъше крьстъ и идѫтъ въ слѣдъ г҃а· ꙗкоже еван҃гелие велитъ· г҃и блгⷭви оч҃е ⁘
1. Агапии оц҃ь нашь· иꙁ млада начѧтъ б҃а боꙗти сѧ и ꙁаповѣди его хранити· живъ въ домоу своемь
шесть на десѧте лѣтъ·
2. и тако иꙁиде въ манастъір҄ь· и прѣбъістъ въ манастъір҄и шесть на десѧте лѣтъ· молѧ сѧ г҃оу дн҃ь и
нощь гл҃ѧ· г҃и съкажи ми чьсо ради оставл҄ѣѭтъ домъі своѧ и родъі· и въ слѣдъ тебе идѫтъ·
2. тако же емоу молѧщоу сѧ· оуслъішана бъістъ мл҃тва ѥго· въ девѧтъіи часъ нощи· гласъ бъістъ къ
н҄емоу гл҃҄ѧ·
3. агапиѥ рабе мои мл҃тва твоꙗ въшьдъши къ мнѣ приѧта бъістъ· и се иꙁвождѫ тѧ иꙁ манастъір҄ѣ· и
ведѫ тѧ въ пѫти моѧ· и егда иꙁидеши иꙁ манастъір҄ѣ· и оуꙁьриши орьлъ· и ꙗможе тѧ ведетъ иди по
н҄емь·
4. агапии же рече бѫди имѧ гн҃е бл҃гословл҄ено ѿ селѣ и до вѣка·
5. и въставъ иꙁлѣꙁе ис цр҃кве· и събьра вьсѧ калоугеръі· и рече имъ· братиꙗ кого хощете да поставл҄ѭ
вамъ игоумена въ себе мѣсто·
6. братиꙗ же рекошѧ къ н҄емоу· а тъі сѧ камо хощеши дѣти ѿ насъ·
7. агапии же рече къ нимь· г҃ь б҃ъ ѿводитъ мѧ ѿ васъ· и аꙁъ идѫ въ пѫти гн҃ѧ· въі же кого хощете да
поставл҄ѭ вамъ старѣишинѫ·
8. калогери же рекошѧ· ѥгоже тъі иꙁволиши· и поставиши намъ игоумена·
9. агапии же постави имъ игоумена брата старѣишаго· и оустроивъ ѧ· и цѣловавъ ѧ· иꙁиде иꙁ
манастъір҄ѣ· рекъ миръ вамъ и г҃ь съ вами·
10. и егда поиде пѫтьмь· оуꙁьрѣ орьлъ идѫщь съ нбс҃е къ себѣ· и исплъни сѧ дх҃омь ст҃ъіимь агапии·
11. орьлъ же пришьдъ къ н҄емоу· поиде прѣдъ н҄имь пѫть кажѧ·
12. агапии же идѣаше съ тъщаниемь по пѫти въ слѣдъ ѥго· и доведе и орьлъ морскъіѧ лѫкъі· и ѿиде
ѿ н҄его·
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13. агапии же стоꙗше на мор҄и· мъіслѧ камо бъі прѣшьлъ морьскѫѭ глѫбинѫ· бѣше бо и ꙁвѣрь л҄ютъ въ
лѫкахъ морьскъіихъ· иже иꙁѣдааше чл҃вкъі·
14. агапии же оужасьнъ бъістъ вельми· и ꙗко же ѿиде ѿ н҄его орьлъ· и не домъішл҄ѣаше сѧ камо ити·
15. стоѧ бо оуꙁьрѣ корабл҄ь плаваѭщь и въздрадова сѧ вел҄ьми· и приближи сѧ къ мор҄ю .
16. и видѣ въ корабл҄и дѣтищь· и дъва мѫжа велика· и егда поклонити сѧ хотѧ и рещи добрѣ ходите и
добръ въі пѫть бѫди· тъгда малъіи дѣтищь прьвѣѥ рече къ агапию·
17. агапие съдравъ ли еси· чьто дѣеши сьде въ лѫкахъ сихъ мор҄ьскъіихъ· и не вѣси ли ꙗко ꙁвѣрь лютъ
естъ сьде· и иꙁѣстъ тѧ·
18. агапии же рече къ младомоу дѣтищоу· къто ти имѧ мое повѣда· како ли мѧ ꙁнаеши·
19. малъіи же дѣтищь рече· агапие· а тъі не ꙁнаеши ли мене· нѣсмь ли аꙁъ блиꙁь манастъір҄ѣ твоего въ
сѫсѣдѣхъ твоихъ· нѣстъ ли мнѣ оц҃ь оньсица имѧ емоу рекъ· и братиꙗ моꙗ· не вѣси ли ꙗко оучѧтъ сѧ
оу тебе въ манастъір҄и· и вьсѣмъ имена повѣда·
20. агапии же въꙁдѣвъ рѫцѣ помоли сѧ г҃оу гл҃҄ѧ· прославл҄ѭ тѧ г҃и ꙗко съподобилъ мѧ еси г҃и обрѣсти
чл҃вка своего племеньника· въ поустъін҄ѣхъ сихъ и въ глѫбинахъ мор҄ьскъіихъ·
21. малъіи же дѣтищь рече· о агапие чьто естъ пѫть твои и камо хощеши ити·
22. и рече агапии не вѣмь мѣста ни нарока· камо хощѫ ити· нъ г҃ь б҃ъ мои пѫть естъ·
23. малъіи же дѣтищь рече· агапие вълѣꙁи къ намъ въ корабль· и прѣвеꙁемъ тѧ ꙗможе хощеши ити·
24. агапии же вълѣꙁъ въ корабль и посѣдѣвъ мало· ѿ пѫти и ѿ троуда· въꙁдрѣмавъ сѧ и оусъпе .
25. и егда оусъпе· повелѣ малъіи дѣтищь великъіима мѫжема· възьмъша и прѣнесѣта чрѣсъ море· и
положишьше и· и се ищеꙁошѧ ѿ н҄его·
26. агапии же оубоудивъ сѧ ѿ съна· и не видѣ корабл҄ѣ· ни малаго дѣтища· и въставъ ѿтѫдѣ приде
въ мѣста нѣкаꙗ невѣдома·
27. и обрѣте тоу дрѣва раꙁличьна· и цвѣтъі цвьтѫща различьнъі· и овоща различьнъі ихъже не видѣ
никътоже николиже·
28. сѣдѣхѫ же пътицѧ на дрѣвѣхъ тѣхъ· различьнъі имѫща одеждѧ· овѣмъ бѣше ꙗко ꙁлатоперие· а
дроугъіимъ багърѣно· инѣмъ чрьвлено· а дрогъіимъ син҄е и ꙁелено· и раꙁличьнъіими красотами и
пьстротами оукрашенъі· дроугъіѧ же бѣлъі ꙗко и снѣгъ·
29. вьсѣхъ бо гласи бѣхѫ раꙁличьнъі· и щьбьтахѫ сѣдѧще дроуга къ дроугоу· и поꙗхѫ пѣсни
раꙁличьнъі· а дроугъіѧ льгькомь гласомь· а дроугъіѧ тьнъкомь гласомь и пѣниемь· инъі же дивьномь
гласомь· ꙗко бо каꙗжьдо по рѧдоу ихъ· и по подобию пѣсни же ихъ и слава велика· ꙗко ꙗже никътоже
слъішалъ на семь свѣтѣ· ни видѣти иматъ·
30. агапии же напослоушавъ сѧ и напитавъ сѧ ѿ овощѧ· и испочивъ ѿ троуда· гл҃а въ себѣ· сего ради г҃ь
б҃ъ мои привелъ мѧ естъ сѣмо и не имамь ѿити ѿсѫдоу· нъ обрѧщѫ си мѣсто подобьно· идеже
врьтоградъ сътворивъ· и сьде животъ свои съкончаѭ·
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31. и тако похаждаѧ къде сътворитъ врьтоградъ свои· и обрѣте пѫть подъ овощемь· и сѣде при пѫти
гл҃҄ѧ· подобаетъ чл҃вкоу приити по пѫти семоу· иже ми съкажетъ мѣста си каꙗ сѫтъ·
32. и посѣдѣвъ мало и оуꙁьрѣ идѫща ·в҃ і҃· мѫжа въ бѣлахъ риꙁахъ· идѫща къ себѣ пѫтьмь·
въꙁрадова сѧ радостиѭ великоѭ· и егда приближи сѧ къ н҄емоу· оуꙁьрѣ іс҃а въ славѣ велицѣ·
33. въставъ же агапии прииде къ нимъ· и егда хотѧ поклонити сѧ рещи· добрѣ въі бѫди пѫть· тъгда
великъіи мѫжь рече· съдравъ ли еси агапиѥ· и чьто естъ пѫть твои·
34. и рече агапии· г҃ь б҃ъ мои пѫть естъ· и постоꙗвъ мало агапии· видѣ окрьстъ его лица чл҃вчьска
многа· и пътицѧ перьнатъі· и пѣсни и славѫ великѫ·
35. и падъ поклони сѧ прѣдъ нимъ гл҃ѧ· г҃и къто тъі ѥси· и сиꙗ· в҃ і҃· мѫжа· и ꙗко виждѫ окрьсть тебе
лица чл҃вчьска мънога· и пътицѧ перьнатъі и славѫ великѫ· и сиꙗ мѣста каꙗ сѫтъ· въ нихъ же се аꙁъ
есмь·
36. рече же великъіи мѫжь ѡ агапие· по чьто тако дрьꙁаеши и по чьто мене въпрашаеши· нъ обаче
съкажѫ ти вьсѣ да сѧ не блаꙁниши·
37. аꙁъ есмь гласъ гл҃авъіи тебѣ въ манастъіри· иꙁиди въ пѫть мои· аꙁъ есмь орьлъ иже стѣноѭ пѫть
тебѣ казахъ· азъ есмь дѣтищь малъіи· иже тѧ чрѣсъ море прѣвеꙁохъ· аꙁъ есмь г҃ь б҃ъ творьць нб҃оу и
ꙁемли· и вьсеѧ видимъіѧ и невидимъіѧ· си же ·в҃ і҃· мѫжа ап҃ли сѫтъ· си же лица ꙗже видиши хѣровими
и серафими сѫтъ· слава же си ѭже видиши въсъілаема естъ· сѣдѧщоумоу на седмѣмь нб҃си· мѣста же си
раискаꙗ сѫтъ· овоща же си пища апостольскаꙗ и правьдьнъіихъ дш҃ь естъ· пътицѧ же ѧже слъішиши
небесьнъіѧ сѫтъ . слава же ихъ и пѣниꙗ на нб҃са въсъілаетъ сѧ· сѣдѧщоумоу на прѣстолѣ хѣровимьстѣ·
38. рече же агапии г҃и помилоуи мѧ и даждь ми да не иꙁлѣзѫ иꙁ дрѣвъ сихъ· нъ да сьде съконьчаѭ
животъ свои·
39. г҃ь же рече къ н҄емоу· нѣсмь тебе сего ради привелъ сѣмо· нъ еже рече се мъі ѡставихомъ вьсѣ и въ
слѣдъ тебе идохомъ· и чьто нъі бѫдетъ· то се иди и оуꙁьриши славѫ бж҃ьства сего ·
40. и рече агапии г҃и камо ми велиши ити· и рече г҃ь идеши по пѫти семоу· по н҄емоуже мъі приидохомъ
къ тебѣ· и шьдъ приидеши къ стѣнамъ· ꙗже сѫтъ ѿ ꙁемлѧ до нб҃се· и обрѧщеши стьжицѫ малѫ· и по
стьжици тои идеши· и обрѧщеши окъньце мало въ стѣнѣ· и тлъкнеши въ н҄е·
41. и иꙁидетъ къ тебѣ чловѣкъ старъ· иже ти съкажетъ тамо вьсѣ· и поимъ тѧ въведетъ въ стѣнѫ· и
егда иꙁидеши· и идеши пакъі по стьжицѣ· и доидеши лѫкъі мор҄ьскъіѧ· и оуꙁьриши корабл҄иць малъ въ
мори· и ·в҃ і҃· мѫжа въ н҄емь и вълѣꙁеши къ н҄имъ·
42. и доидете въ градъ въ н҄ьже хотѧтъ ити· и егда иꙁидѫтъ граждане противѫ вамъ· иꙁидетъ и жена
съ н҄ими въ скврьньнахъ риꙁахъ простовласа· и еже ти начьнетъ велѣти· сътвори еи·
42. агапии же поклонивъ сѧ· поиде по пѫти по н҄емоуже настави и г҃ь· и шьдъ много ѡбрѣте стѣнѫ· ꙗже
стоитъ до нб҃се· и пришьдъ обрѣте стьжицѫ малѫ· и по стьжици шьдъ обрѣте окъньце мало въ
стѣнахъ· и тлъкнѫвъ въꙁъва·
43. и иꙁиде къ н҄емоу чл҃вкъ· и рече емоу· чьто ти естъ пѫть твои· агапии же рече б҃ъ тъ мои пѫть естъ·
44. и рече емоу чл҃вкъ сьде не приходилъ въ плътъі съі· ни прѣжде тебе ни по тебѣ иматъ прити·
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45. агапии же съкаꙁа емоу вьсѣ елико съкаꙁа емоу г҃ь· и како иꙁведенъ бъістъ иꙁ манастъір҄ѣ· и како
орьлъ каꙁаше емоу пѫть стѣньмь· и како прѣведенъ бъістъ мор҄е· и како ꙗви сѧ емоу г҃ь ·в҃ і҃· те
апостолома въ славѣ велицѣ· ѿн҄ѫдоу бо посъла мѧ сѣмо рекъ иди пѫтьмь симь· и обрѧщеши стѣнъі
въісокъі и глѧдаи стьжицѣ малѣ· и по н҄еи шьдъ обрѧщеши окъньце мало въ стѣнѣ . и тлъкнѫвъ
въꙁовеши· и иꙁидетъ къ тебѣ чл҃вкъ старъ· иже въведетъ тѧ тамо· и съкажетъ ти вьсѣ·
46. рече же старъіи чл҃вкъ· бѫди вол҄ѣ гн҃҄ѣ· и имъ ꙁа рѫкѫ агапиꙗ· проведе ис стѣнъі· и 47. егда въниде
агапии вънѫтрь· оуꙁьрѣ свѣтъ седмерицеѭ· свѣтлѣи сего свѣта· очи же его не можаста ꙁьрѣти на свѣтъ·
и паде ниць на ꙁемли·
48. поимъ же его чл҃вкъ старъіи приведе къ х҃оу· егоже бѣше въісота до нб҃се· и бльщаше сѧ паче сл҃нца· и
поклониста сѧ прѣдъ крьстомь· и сътвориста мл҃твѫ·
49. и тако начѧтъ агапии трьпѣти свѣтъ· и поимъ приведе и идеже стоꙗше одръ емоу и трапеꙁа·
оукрашена ѿ камениꙗ драгааго· и лежаше хлѣбъ на н҄еи бѣлѣи млѣка· и слаждьи медоу· виногради же
стоꙗхѫ раꙁличьнъі имѫще гроꙁдовие· ово багърѣно· ово чрьвлено· ово бѣло· и овоща имѫща раꙁличьнъі·
и цвѣтьци и житие егоже не видѣ никъто же·
50. и рече агапии староумоу чл҃овꙗкоу· г҃и съкажи ми чьто се еже виждѫ· и рече емоу о брате мои агапие·
по чьто гл҃еши ми г҃и· ельма же жидове не нарекошѧ б҃а нашего б҃мь· нъ рекошѧ льстьць естъ и ꙁлодѣи· и
имъше оубишѧ и и распѧшѧ и на крьстѣ·
51. а ли тъі мнѣ гл҃еши г҃и· а хотѧщоу оумрѣти и съ прьстиѭ съмѣсити сѧ· нъ обаче съкажѫ ти да сѧ
не блаꙁниши·
52. аꙁъ есмь илиꙗ теꙁвитѣнинъ· егоже въꙁнесошѧ колесницѧ огньнъі и кони огньни· и г҃ь бл҃гослови мѧ
подъ нб҃сьмь· и съниде и посади мѧ сьде· и сьде живѫ до вътораго пришьствиꙗ гн҃҄ѣ·
53. си же вьсѣ· ꙗже видиши дш҃ѧ сѫтъ чл҃вчьскъіѧ· тебѣ ꙗвили сѧ гръꙁдовиемь· поне бо живъ чл҃вкъ не
можетъ видѣти дш҃ь чл҃вчьскъ·
54. сь же кладѧꙁь порода сѧ наричетъ и исходитъ въ дрѣва раискаꙗ· сь же свѣтъ анг҃льскъ естъ и
правьдьнъіихъ дш҃ь . сь же одръ и трапеꙁа творение рѫкоу гн҃ю· хлѣбъ же сь нб҃сьнъіи естъ и
правьдьнъіихъ дш҃ь· источникъ же сь ан҃гли пиѭтъ и правьдьнии члв҃ци·
55. видѣ же и ина брашьна· ихъже сласти нѣстъ оудобь съкаꙁати· нѣстъ бо имъ притъча на семь
свѣтѣ· ихъ же бо сласти и вонѣ чл҃вчьска оуста не могѫтъ исповѣдати· простаꙗ же ꙗдь ꙗко и млꙗко и
медъ·
56. и въꙁьмъ дастъ ми отъ источьника въкоусити· и просвьтѣ ми сѧ оумъ· и поимъ мѧ приведе къ
трапеꙁѣ· и видѣхъ хлѣбъ цѣлъ и ꙗко не оуломл҄ено отъ н҄его ничьто же·
57. илиꙗ же съкаꙁа ми всѣ ихъже не оудобь съкаꙁати никомоуже· и приведе мѧ пакъі къ х҃оу· и сътвори
мл҃вѫ съ мноѭ·
58. и иꙁведе мѧ иꙁъ окъньца· и ꙗко поклониховѣ и цѣловаховѣ· и рече ми илиꙗ· миръ ти бѫди агапие·
иди въ пѫти гн҃҄ѣ и г҃ь б҃ъ съ тобоѭ· аꙁъ же поклонивъ сѧ поидохъ по пѫти· иже ми покаꙁа илиꙗ·
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60. и тако шьдъ многъі дн҃и доидохъ мор҄ѣ· и поглѧдахъ по морю· и видѣхъ корабль идѫщь къ себѣ· и·
в҃ і҃· мѫжа въ н҄емь· и егда приближишѧ сѧ къ мнѣ гл҃ахъ имъ· добрѣ ходите и добръ въі бѫди пѫть·
ѿвѣщашѧ и рекошѧ· послоушаи тебе б҃ъ твои добръіи старьче·
61. агапии же рече къ н҄имъ· въꙁьмѣте мѧ съ собоѭ въ корабл҄ь· и идѫ съ вами въ градъ въ н҄ьже
хощете ити·
62. они же гл҃ашѧ къ н҄емоу· мъі се третие лѣто ꙁаблѫдихомъ въ мор҄и· и не вѣмъ камо ити· братиꙗ же
наша иꙁмьрошѧ отъ глада и ꙁимъі· и ѿ боур҄ѧ морьскъіѧ·
63. мъі же до селѣ живи есмъ· ꙗко ни хлѣба ни водъі многъі дн҃и не насъітихомъ сѧ· и нѣ дьньсь нѣ
ночьсь оумремъ· и аще тѧ приимемъ и тъі съ нами оумьреши· и бол҄ьи намъ грѣхъ приложиши·
64. агапии же рече къ нимъ въꙁьмѣте мѧ съ собоѭ· г҃ь б҃ъ печетъ сѧ животомь нашимь· и гл҃ашѧ емоу
корабл҄ьници въниди рабе бж҃ии къ намъ· аще имаши брашьно съ собоѭ· да понѣ тъі сп҃сенъ бѫдеши·
65. агапии же въниде къ н҄имъ и видѣвъ ѧ ꙗко зѣло немощьни сѫтъ· и милосрьдовавъ о н҄ихъ сътвори
молитвѫ· и посадивъ ѧ въ корабли възѧ оукроухъ· иже емоу дастъ илиꙗ въ раи· и прѣломи и на
четъіри чѧсти· и хвалѫ въꙁдавъ въдастъ и ·в҃ і҃· те мѫжема· и ꙗшѧ и насъітишѧ сѧ· и четврьтѫѭ
чѧсть ѭже остави цѣла бъістъ пакъі· ꙗко и не оуломлено ѿ н҄еѧ ничьтоже·
66. видѣвъше же корабл҄ьници славѫ бж҃иѭ· въꙁъпишѧ къ агапию гл҃҄ѭще· рабе бж҃ии помилоуи нъі не
ходи ѿ насъ· да о оукроусѣ семь плаваемъ глѫбинъі морьскъіѧ· агапии же рече бѫди вол҄ѣ гн҃҄ѣ·
67. и рече корабл҄ьникомъ· поставите вѣтрила· они же поставишѧ· приде же вѣтръ волеѭ бж҃иеѭ· и
принесе ѧ единомь часѣ въ градъ свои· ѿ н҄егоже плавашѧ оукиꙗна не вѣдѧще камо ити·
68. и егда присташѧ оу града· иꙁидошѧ граждане противѫ имъ въпиѭще иꙁидѣте ꙗко и братиꙗ
наша придошѧ· ихъже се третие лѣто гласа не слъішахомъ· и шьдъше цѣловашѧ ѧ·
69. гл҃ахѫ же къ н҄имъ корабл҄ьници· и еще бъісте гласа нашего не слъішали· аще не би б҃ъ послалъ раба
своего къ намъ· егоже ради принесени бъіхомъ въ градъ· граждане же прославишѧ б҃а·
70. и иꙁиде жена въ скврьньнахъ ризахъ простовласа· пришьдъши поклони сѧ прѣдъ агапиемь·
плачѫщи сѧ и гл҃҄ѭщи· рабе бж҃ии агапие помилоуи мѧ·
71. агапии же гл҃аше чьто идеши къ мънѣ· жена же въпиꙗше прѣдъ вьсѣмь народомь· поиди рабе бж҃ии
ꙗко сн҃ъ мои се пѧтъіи на десѧте дн҃ь мрътвъ лежитъ·
72. г҃ь бо не да ми его погрети гл҃ѧ· пожиди· г҃· дн҃и· донъдеже придетъ корабль· и ·в҃ і҃· те мѫжа въ н҄емь·
и калоугеръ съ н҄ими имѧ емоу агапии· того поимъши веди да въскрѣситъ сн҃а твоего·
73. агапии же помѧновъ еже рече емоу іс҃ъ· и въставъ иде въ слѣдъ женъі водимъ еѭ· и· в҃ і҃·
корабл҄ьника . и вьси граждане·
74. агапии же въниде въ хлѣвинѫ· идеже лежааше сн҃ъ еѧ на одрѣ· и сътворивъ мл҃твѫ· и възѧ
оукроухъ иже емоу дастъ илиꙗ· и положи на лици его· и сѣде отрочище на одрѣ· и имъ и ꙁа рѫкѫ
въдастъ мт҃ри·
75. мт҃и же его прослави б҃а· и вьси граждане гл҃ахѫ къ агапию· рабе бж҃ии не ходи ѿ насъ· и ꙗко мъі
объічаи имамъ· да иже оумретъ погрѣбаемъ· а тъі имаши объічаи· да иже оумьретъ пакъі оживиши и
не дадѣхѫ емоу иꙁити иꙁ града·
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76. и корабл҄ьници не рачихѫ остати его· гл҃ѭще идемъ и мъі съ тобоѭ· л҄юбо по соухоу л҄юбо по водѣ·
ꙗможе хощеши ити·
77. прѣбъістъ же тоу седмь дн҃ии· въ единѫ же нощь приде анг҃лъ гн҃ь къ н҄емоу· и иꙁведе и иꙁ града· и
рече емоу иди подълъгъ мор҄ѣ· и донъдеже обрѧщеши мѣсто оуготованое тебѣ· идеже бо сѣдъ напишеши
ꙗже ти съкаꙁа г҃ь видѣниꙗ· и ꙗже походи мѣста гн҃҄ѣ· и то рекъ анг҃лъ гн҃ь ѿиде ѿ н҄его·
78. агапии же иде подлъгъ мор҄ѣ многъі дьни· и обрѣте стѣнъі въісокъі· и видѣ двьрьца въ стѣнахъ· и
вълѣꙁе въ н҄ѣ по степеньмъ· и видѣ хлѣвинѫ оустроенѫ· и одръ въ н҄еи· и постел҄ѣ на одрѣ· и вълѣꙁъ въ
хлѣвинѫ сътвори мл҃твѫ· и сѣдъ написа чьтение се·
79.. и егда съконьча вол҄еѭ божиеѭ· приврьженъ бъістъ вѣтромь къ н҄емоу корабль· и иꙁлѣꙁъ агапии
въдастъ корабл҄ьникомъ чьтение се гл҃ѧ· несъше въдадите патриархоу въ иеросолимѣ· да е въдастъ въ
вьсѧ цр҃кви да е чьтѫтъ·
80. блаженъі же агапии прѣбъістъ въ хлѣвьници тои· м҃· лѣтъ· и съконьча животъ свои о оукроусѣ ·иже
емоу дастъ илиꙗ· и прѣдастъ дх҃ъ свои·
81. славѧ троицѫ· оц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а нъін҄ѣ и присно и въ вѣкъі вꙗкомъ аминъ ⁘
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Надписи
Надпис върху печат на Георги синкел български
Издания: Герасимов 1935, 1955, 1976; Иванова 1955: 84 – 86; Гълъбов 1980: 57.
Надписът е върху оловен печат от края на IX век.

Ги҃ помози твоемоу робоу
Геѡргіꙋ чрьньцю и сункелꙋ блъгарьс[кꙋмꙋ]

Надпис от Теке Козлуджа (Избул)
Издания: Иванова 1932–1933; Иванова 1955: 98 – 99; Гълъбов 1980: 58; Медынцева,
Попконстантинов 1984: 34; Йорданова, Тихова 2009: 112.
От края на IX – началото на X век.

[Ги҃ по]милоуи : раба своего : иоа[на] презвитера : и раба своего ѳомѫ : съзъдавъшаѣ : храмъ : св҃ѧтаего : власиꙗ : аминъ

Надпис на Павел Хартофилакс
Издания: Миятев 1929: 115 – 116, обр. 3; Гълъбов 1980: 55; Malingoudis 1979: 27-28; Гълъбов
1980: 55; Медынцева, Попконстантинов 1984:28-41; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 176 –
177.
Начало на X век.

Цьркьі с[в]ꙙтааго иоана дѣлаѥ[маа]
Пауломь хартофълаѯомь

Глаголическа азбука
Издания: Гошев 1961: 61-66, обр. 53, табл. VIa, Viб; Медынцева, Попконстантинов 1984: 49 –
54, Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 166 – 167.
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Недовършен фрагмент от глаголически абецедар. Начало на X век.

ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂ

Надпис на Тудора
Издания: Миятев 1931:395-398, обр. 6; Иванова 1955: 79-80, обр. 20; Гълъбов 1980: 56;
Malingoudis 1979:43-44; Гълъбов 1980: 56; Медынцева, Попконстантинов 1984:74;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 172-173; Йорданова, Тихова 2009: 115.
Начало или първа половина на X век.

[г]роб ѥсм
[т]оу·до·рьі·
[р]а· бьі· бож[и]ꙙ· от· кам
[е]не· се·го·
[.]ла·кте·
[до] стѣ·ньі

Надпис на чургубиля Мостич
Издания: Станчев 1955: 3 – 42, обр. 17, 18; Иванова 1955: 43 – 144; Гълъбов 1980: 56 – 57;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 185; Йорданова, Тихова 2009: 113.
Надписът е от средата или третата четвърт на X век, до 972 г.

сьде лежитъ мостичь чрьгоубъілꙗ бъівъіи пр[и]
сумеонѣ цр҃и
и при петрѣ цр҃и [о-]
с[м]иѭ же десѧть лѣтъ съі оставивъ чрьгоубъільство ї вьсе їмѣні207

е бъістъ чрьноризьць ї въ томь съврьши жизнь своѭ

Самуилов надпис от 993 г.
Издания: Иванов 1931: 23–25; Иванова 1955: 60, обр. 13; Гълъбов 1980: 59–60;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 37; Йорданова, Тихова 2009: 111.
В третия ред е написано неправилно самоипъ и поправено с л отгоре.

В[ъ] им оть҃ца и съина и ст҃аго доу҃ха азъ самоипⷧъ рабъ бж҃[и]
полагаѫ памть [oц҃-]
ꙋ и матери и брат[ꙋ н-]
а крьс҃тѣхъ си[хъ се]
имена оусъпъш[ихъ ни-]
кола рабъ бж҃и [риѱими-]
ѣ давдъ написа [се въ]
лѣто отъ сътво[рениѣ миро-]
у ҂ѕ҃ ф҃ а҃ инъди[кта ѕ]

Възпоменателен надпис за цар Самуил от 1014 г.
Издания: Грънчаров, Смядовски 2004; Добрев 2007а: 443–500.
+ самꙋил[ъ] +
вѣренъ цръ и само[рьже]ць
в[с]ѣⷨ блгарѡⷨ

Битолски надпис на Иван Владислав от 1015 – 1016 г.
Издания: Бурмов 1959; Заимов 1970, срв. и Заимов, Тъпкова-Заимова 1970; Гълъбов 1980: 60;
Йорданова, Тихова 2009: 111–112.
[+ Въ лѣто ѕфкг отъ створениꙗ мира обнови сѧ сь градъ]
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[зид]аемъ и дѣлаемъ їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьско[мъ]
[по]мощїѫ и молїтвамї прѣст҃ьі владч҃иц наше бц҃ ї в[ъ з-]
[аст]ѫпенїе ів҃ врьховънюю ап҃лъ · съ же градь дѣлань бст[ъ на]
[оуб]ѣжище и на сп҃сение ї на жизнь бльгаромъ начть же [б-]
[стъ] градь с[ь б]и[т]ола мц҃а октовра въ к҃· коньчѣ же с мц҃а (...)
исх[одѧща сь самодрьжьць б]стъ блъгарїнь родомь оу[н-]
[оу]к[ъ никол же ї риѱими] благовѣрьноу снь арона с[амо]
[ила] ж[е брата сѫща цр҃ѣ самодр]ьжавьнаго ꙗже ї разбїсте [въ щї-]
[понѣ грьчьскѫ воискѫ цр҃ѣ васїл]їа кде же вьзꙙто б зла[то]
.......................................................фоꙙ съ же в... цр҃ь ра[збїе]
[нъ бстъ цр҃емь васїлїемь] ѕ҃ф҃ѯ҃г҃ го лѣт[a] оть створенїа мира
[въ ключи ї оусъпе лѣтоу се]моу исходꙙщоу
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А
а първата буква в кирилицата, съотв. на глаг ⰰ. Наименование и в двете азбуки азъ
а҃ числен знак в кирилицата; в глаголицата ⰰ҃. числ. бр. единъ; числ. ред. прьвъ, -ъіи; гласъ ~ = гласъ
прьвъіи
а съюз 1. а, но, и; 2. иначе, пък; 3. ако; ~ би, ~ бъі ако; ~ ли ако ли; ~ къто ако някой; ~ не а не; ~ не нъ но
и; ~ се и ето, а ето
аароновъ прил. прит. Ааронов, на Аарон; аароновъ жьзлъ Ааронов жезъл; брада ааронова, Ааронова
брада; домъ аароновъ, дом Ааронов, свещениците от рода, от племето на Аарон; вар. ароно(оу)въ;
вж. и аарон҄ь
ааронъ, -а м. л. Аарон, Арон; гр. Ἀαρών, Ἀαρὼν от евр.; вар. аронъ
аарон҄ь прил. прит. Ааронов, на Аарон; домъ аарон҄ь, дом Ааронов, свещениците от рода, от племето на
Аарон; вж. и аароновъ
аароуноувъ вж. аароновъ
абие нрч. 1. веднага, незабавно; 2. тутакси, на часа; 3. вече, непосредствено; 4. в скоро време
аблан҄ь, -и ж. дървото ябълка, яблъчница, яблъкница, аблан, яблан; лат. Malus domestica; вар. ꙗблань
абланьнъ, -ъіи прил. 1. ябълков; 2. овощен
аблон҄ь, -и вж. аблань
аблъка -ъі ж. ябълка, плодът на дървото ябълка; вж. аблань
аблъко, -а ср. ябълка, плодът на дървото; вж. аблъка
абрѣдъ, -а вж. акридъ
абрѣдие вж. акридие
ава вж. авва
авазгъ, -а м. нар. абхазец
авакоумъ, -а м. л. Авакум; гр. Ἀββακούμ, Ἀμβακούμ, Ἀββακούμ; вар. амбакоумъ, ав'вакоумъ, аввакоумъ
авва, -ъі и нескл. м. 1. баща, отец; 2. духовен баща; 3. игумен; 4. отшелник; гр. ἀββᾶ, от арам.; вар.
ав'ва, авъва, авьва
аввакоумъ вж. авакоумъ
авгостъ вж. авгоустъ
авгоустинъ, -а м. л. Августин; лат. Augustinus, гр. Αὐγουστίνος
авгоустъ, -а м. 1. л. Август; 2. почетна титла на император; 2. месец август, който е пък от името на
императора; гр. Αὔγουστος, αὔγουστος или пряко от лат. Augustus; вар. авгостъ; за месеца вж. и
ꙁаревъ, осмородьнъ
авгоустьнъ, -ъіи прил. августовски
авдии, -иѣ м. л. Авдий, сега и с форма Овадия; гр. Ἀβδιᾶς от евр.
авдисотъ, -а м. л. Авдисот; гр. Ἀβδισσότας от перс.; вар. ауавдономъ вж. автономъ
аведенаго м. л. нескл. Авденаго; гр. Ἀβδεναγώ от арам.
авел҄евъ прил. прит. Авелев, на Авел, принадлежащ на Авел
авелъ, -а м. л. Авел; гр. Ἄβελ от евр.; вар. авел҄ь, авьлъ
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авелъмаоул҄ь, -л҄ѣ м. мест. Авелмелох, град в северната част на Йорданската долина; гр. Ἀβελμαουλά,
Ἀβελμαούλ от евр.
авел҄ь, -л҄ѣ вж. авелъ
авение, -иꙗ вж. авл҄ение
аверк҄ии, -иꙗ м. л. Аверкий; гр. Ἀβέρκιος
авесаломл҄ь прил. прит. Авесаломов, на Авесалом, принадлежащ на Авесалом
авесаломъ, -а м. л. Авесалом; гр. Ἀβεσσαλώμ от евр.; вар. авесалоумъ
авеселоумъ, -а м., вж. авесаломъ
авиа м. л. нескл. Авия; гр. Ἀβιά от евр.; вар. ави(а)дъ, авидъ
авиадъ, -а м. л., вж. авиа
авиан҄ь прил. прит. Авиев, на Авиа; вар. авиꙗн҄ь
авиатаръ, -а и авиатар҄ь, -р҄ѣ м. л. Авиатар; гр. Ἀβιαθάρ от евр.; вар. а(ꙗ)виат(ѳ)ар҄ь
авивосъ, -а м. лич., вж. авивъ
авивъ, -а м. л. Авив; гр. Ἄβιβος; вар. авивосъ
авидъ вж. авиа
авиезеръ, -а и авиезер҄ь, -р҄ѣ м. л. Авиезер; гр. Ἀβιέζερ от евр.
авилиниꙗ, -иѧ ж. мест. Авилиния, област в Сирия; гр. Ἀβιληνή
авилонъ вж. вавилонъ
авилоньскъ вж. вавилоньскъ
авимелеховъ прил. прит. Авимелехов, на Авимелех
авимелехъ, -а м. л. Авимелех; гр. Ἀβιμέλεχ, от евр.
авиоудъ, -а м. л. Авиуд; гр. ᾿Αβιούδ; вар. авиюдъ
авиронъ, -а м. л. Авирон; гр. Ἀβιρών от евр.
авитар҄ь вж. авиатаръ
авити, авлѭ, авиши св. с вин. и дат. п. 1. явя, направя нещо явно, известя; 2. открия; 3. обявя, разглася,
съобщя; авл҄енъ а) явен, видим, ясен; б) споменат, известен, посочен; не ꙗвл҄енъ скрит, неизявен,
необявен; свободь ~ освободя; ~ въ съповѣданьи разкажа; милость ~ проявя, покажа милост; ~ сѧ
с дат. или с къ и дат. и прѣдъ с тв. п. 1. явя се, появя се, покажа се; 2. стана явен, открия се; 3.
проявя се като някакъв, изпъкна; вар. ꙗвити (сѧ)
авиюдъ вж. авиоудъ
авиꙗн҄ь вж. авиан҄ь
авксентии, -иꙗ вж. авксентъ
авксентъ, -а м. л. Авксентий; гр. Αὐξέντιος; вар. ав(у)кс(ѯ)ентии
авл҄ение, -иꙗ ср. 1. явление, поява; 2. видение; 3. Празникът Богоявление, явяване на Господ при
кръщаването на Иисус Христос в река Йордан (Памет: 6 януари), вж. богоавл҄ение; недѣл҄ѣ
(сѫбота) прѣдъ авл҄еньемь неделя (събота) преди Богоявление; недѣлѣ (сѫбота) по авл҄еньи
(авл҄ениихъ) неделя (събота) след Богоявление; 4. значение, смисъл; въ ~ прити, стана известен,
покажа се, открия се; ~ иоаново, книгата Откровение (Апокалипсис) на св. Йоан Богослов; вар.
ꙗ(ѣ)влень(и)е
авл҄ено нрч. явно, ясно, открито

216

авл҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) явен, открит
авл҄енѣ нрч. явно, открито; ясно, разбираемо; вж. авл҄ено.
авл҄ѣти, авл҄ѣѭ, авл҄ѣеши несв. дат. и вин. п. откривам, явявам, показвам, правя нещо явно; ~ сѧ комоу
явявам се, показвам се; проявявам се; вар. ꙗваворовъ прил. прит. яворов, който се отнася до дървото явор; вар. ꙗворовъ
аворъ, -а м. явор; лат. Acer (pseudoplatanus); вар. ꙗворъ
авраамл҄ь прил прит. Авраамов, на Авраам, принадлежащ на Авраам; лоно авраамл҄е лоно Авраамово,
място след смъртта, отделено за праведниците; сѣмѧ аврамл҄е потомците на Авраам, евреите; вар.
аврамл҄ь, авраамь, аврамь; вж. и авраамовъ
авраамовъ прил прит. Авраамов (Аврамов), на Авраам (Аврам); лоно авраамово лоно Авраамово, място
след смъртта, отделено за праведниците; вар. аврамовъ; вж. и авраамл҄ь
авраамъ м. л. Авраaм, Аврам; гр. Ἀβραάμ, Ἄβραμ от евр.; вар. аврамъ
аврамии, -иѣ м. л. Аврамий; ; гр. Ἀβράμιος
аврамл҄ь вж. авраамл҄ь
аврамовъ вж. авраамовъ
аврамъ вж. авраамъ
аврамь вж. авраамл҄ь
аврел- вж. аврилаврилианъ, -а м. л. Аврилиан, Аврелиан; вар. ау(в)релианъ
аврилиан҄ь прил. прит. Аврилианов, на Аврилиан
автономъ1, -а м. самодържец; гр. αὐτόνομος
автономъ2, -а м. л. Автоном; гр. Αὐτόνομος; вар. авъ~.
авъ, -а м. ав, название на еврейски месец, съответстващ приблизително на периода от 24 юли до 22
август; гр. Ἄβ от евр.
авъва вж. авва
авксентъ, -а м. л. Авксентий; гр. Αὐξέντιος
авьль вж. авелъ
авьнъ, -ъіи прил. явен, открит
авьнѣ нрч. явно, ясно; вж. авл҄ено, авл҄енѣ, авьствьно, авьствьнѣ
авьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. правя нещо явно, явявам, показвам; ~ сѧ явявам се, откривам се,
показвам се; вар. ꙗавьствьно нрч. ясно, открито; отчетливо; вар. авл҄ено, авл҄енѣ, авьнѣ, авѣ, авьствьнѣ; вар. ѣ(ꙗ)в~
авьствьнѣ нрч., вж. авьствьно
авьтоухъ вж. евтихъ
авѣ нрч. 1. Явно, открито, пред всички; 2. Ясно, разбираемо; ~ бъіти стана известен, придобия
известност; ~ (съ)творити с вин. п. 1. съобщавам, разгласявам за някого 2. издавам някого; ~ ѣко
явно, безспорно, 2. естествено; 3. разбира се, че; сигурно, че; ~ ѥстъ ясно е, известно е; ~ естъ
ꙗко ясно е, че; разбира се, че; вар. ꙗвѣ
агавъ, -а м. л. Агав; гр. Ἄγαβος от евр.
агапи, -иѧ и агапиꙗ, -иѧ ж. л. Агапия; гр. Ἀγάπη
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агапиевъ прил. прит. от агапии, Агапиев; гр. Ἀγαπίου
агапии, -ꙗ м. л. Агапий; гр. Ἀγαπίωνος
агапитъ, -а м. л. Агапит; гр. Ἀγάπητος
агапиꙗ вж. агапи
агарь, -и и нескл. ж. л. Агар; гр. Ἀγάρ, Ἄγαρ от евр.
агарѣне м. мн., вж. агарѣнинъ
агарѣнинъ, -а м. нар. агарянин, член на номадско племе в Арабския полуостров; мн. агарѣне
потомци на Агар и Измаил; 2. мохамедани; гр. Ἀγαρηνός

1.

агатии, -иѧ ж. л. Агата; гр. Ἀγάθη, лат. Agatha; вар. агаѳ(т)и(и)
агатодоръ, -а м. л. Агатодор; гр. Ἀγαθώρος; вар. агаѳодоръ
агатоклиꙗ, -иѧ ж. л. Агатоклия; гр. Ἀγαϑόκλεια; вар. агаѳоклиꙗ
агатоникъ, -а м. л. Агатоник; гр. Ἀγαϑόνικος; вар. агаѳоникъ.
агатонъ, -а м. л. Агатон; гр. Ἀγάθων, лат. Agatho.
агатоподъ, -а м. л. Агатопод; гр. Ἀγαϑόπους; вар. агаѳоподъ.
агг- вж. ангагг҄еи вж. анг҄еи
аггел- вж. ангелагг҄ии вж. аг҄ии
аг҃гл- вж. ан҃глаг҃гл- съкр. от аггел-; вж. ангелаг҄еи вж. анг҄еи
аг҄иасма, -ъі ж. светена вода; свещен извор; гр. ἀγίασμα
аг҄ии, -иѣ м. л. Агий; гр. Ἁγίας, Ἀγγίας; вар. агг҄ии, анг҄ии
агк҄ура вж. анк҄ира
аг҃л- вж. ангелаг҃л- съкр. на ангел-, аггелагла, -ъі ж. просена каша
аглаии, -ѣ м. л. Аглай; гр. Ἀγλάϊος
агнии, -иѧ м. л. Агния; гр. Ἁγνή; лат. Agnes; вар. агни
агница, -ѧ ж. 1. овца, овчица; 2. свята жена, светица; вар. агньца
агноносьнъ, -ъіи прил. агненосен; ж. епитет на Богородица; гр. ἀμνοφόρος
агньца вж. агница
агньць, -а м. 1. агне, агънце; 2. агнец, за Иисус Христос; ~ божии, Агнец Божий, изкупителна жертва;
вар. ꙗгньць
агньчь, -чии прил. прит. 1. агнешки; 2. на, от Агнеца, на, от Христос
агнѧ, агнѧте ср. 1. агне, агънце, детето на овцата и овена; 2. агнец; вар. ꙗгнѧ; вж. и агньць, овьчѧ
агнѧдие, -иꙗ ср. събир. черни тополи; лат. Populus Nigra (мн. Populi nigrae); вар. ꙗгнѧдь(и)е
агода, -ъі ж. 1. плод; 2. растението ягода; лат. Fragaria; вар. ꙗгода; вж. и плодъ
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агодичина, -ъі ж. дървото смокиня, смоковница; лат. Ficus carica
агодичие, ср. събир. 1. плодове; 2. смокини; вар. ꙗгодичие
агриколаи, -ѣ м. л. Агриколай; гр. Ἀγρικόλαος
агрипа, -ъі м. л. Агрипа; гр. Ἀγρίππας; вар. агрипъ
агрипиниꙗ или агрипинии, -иѧ ж. л. Агрипина; гр. Ἀγριππίνη
агрипъ вж. агрипа
ада ж. л. нескл. Ада; гр. Ἀδά, Ἀδδά от евр.; вар. адада, адъда
адавовъ прил. прит. Адавов, на Адав
адавъ, -а м. л. Адав; гр. Ἀδάβ
адада вж. ада
адамане, -ъ вж. адамиани
адамантисъ вж. адамасъ
адамантовъ, -ъіи прил. диаментен, елмазен; гр. ἀδαμάντινος
адамантъ, -а м. вж. адамасъ.
адамасъ, -а м. 1. елмаз, диамант; 2. твърд метал и предмет, направен от него; гр. ἀδάμας, ἀδάμαντος;
вар. адамантъ
адамиани, -ъ м. мн. последователи на ереста, свързана с името на Адам, адамити; гр. Ἀδαμιανοί; вар.
адамане
адамл҄ь прил. прит. Адамов, на Адам, принадлежащ на Адам; ~ завѣтъ Заветът на Адам, апокрифен
текст; вж. и адамовъ
адамовъ прил. прит. Aдамов, на Адам, принадлежащ на Адам; вж. и адамл҄ь
адамъ, -а м. л. Адам. 1. Първият човек според християнството, юдаизма и мюсюлманството; 2. В
Новия Завет, Иисус Христос е Новият Адам; гр. Ἀδάμ, от евр.
адамьскъ, -ъіи прил. адамов, адамски; ~ родъ, родът, потомците на Адам, човечеството
аданаи вж. адонаи
адаръ, -а м. адар, месец у евреите, съответстващ на времето от 20 февруари до 24 март; гр. ἀδάρ от
евр.
адиевъ прил. прит. на Адий, Адиев
адии, -иѣ м. л. Адий
адикъ, -а м. лич. Атик; гр. Ἀττικός
адовъ прил. прит. адов, адски, на ада; адово жилище подземно място за вечно мъчение на душите на
грешниците; вж. и адовьскъ
адовьнъ, -ъіи прил. на ада, адов, адски, пъклен
адовьскъ, -ъіи прил. адски, пъклен; адовьское жилище, подземно място за вечно мъчение на душите на
грешниците; вж. и адовъ
адонаи м. л. нескл. и -аѧ Адонай, „Господ Мой“, едно от названията на Господ у евреите; гр. Ἀδωναΐ
от евр.; вар. аданаи
адоунеосъ, -а м. адунеос, първият от македонските месеци, съответстващ на времето от 24 ноември до
25 декември; гр. αὐδυναῖος
адрианъ, -а м. л. Адриан; гр. Ἀδριανός; вар. а(н)дриꙗнъ
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адъ, -а м. ад, пъкъл, преизподня, място лишено от светлина; ~ прѣисподьнии, подземно място за вечно
мъчение на душите на грешниците; гр. ᾅδης; вж. и бездьна, геена, дьбрь, прѣисподьнаꙗ
адъ, -а м. ад, пъкъл; гр. ᾅδης
адъда вж. ада
адъдиевъ прил. прит., вж. адиевъ
адьскъ, -ъіи прил. адски, пъклен, свързан с ада
аероходивъ, -ъіи прил. въздушен, ходещ по въздуха; гр. ἀεροβάτης; вар. аероходьнъ
аероходьнъ, -ъіи прил. въздушен; гр. ἀεροπόρος, ἀεροβάτης; вар. аероходивъ
аерхиерѣевъ прил., вж. архиерѣевъ
аеръ, -а м. 1. въздух; 2. небе; 3. покривка за църковните съдове; гр. ἀήρ, ἀέρος; вж. и въздоухъ
аерьнъ, -ъіи прил. въздушен; вж. и въздоушьнъ
аерьскъ, -ъіи прил. 1. въздушен; 2. небесен; вар. аерѣискъ
аерѣискъ вж. аерьскъ
аетианинъ, -а, м., по-често в мн. аетиане, аетияни, привърженници на ереста на Аетий, разклонение на
арианството
аетии, -ꙗ м. л. Аетий; гр. Ἀέτιος
аже съюз че
азариꙗ, -иѧ м. л. Азария; гр. Ἀζαρίας от евр.
аꙁаръ, -а м. лич. Азор; един от прадедите на Христос; гр. Ἀζώρ; вар. аꙁарь, азоръ
азарь вж. азаръ
азбоука, -ъі ж. азбука, от наименованията на първите букви в славянската писменост аꙁъ, боукъі; вж. и
гр. ἀλφάβητος, лат. abeceda, abecedarium – азбука, абецедар (изреждане на буквите в азбучен
ред)
азбоуковьникъ, -а 1. азбука, абецедар, гр. ἀλφάβητος; 2. азбучен акростих; гр. ἀλφαβητάριον
азбоуковьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до азбуката, азбучен
азма ж. нескл. само в израза аꙁма аꙁматьскаꙗ
азма азматьскаꙗ библейската книга Песен на песните; гр. Ἆισμα ἀισμάτων; вж. и пѣснь пѣсньмъ, пѣснь
пѣснии при пѣснь
азматикъ, -а м. азматик, събрание на отделни стихове от псалми с припеви; гр. ᾀσμάτικον
азно -а ср. кожа; гр.αἰγίς; вар. ꙗзно
азоръ, -а вж. азаръ
азотъ, -а м. мест. Азот; гр. Ἄζωτος
азъ 1. мест. аз, в косв. падежи мен-, мьн-, мѧ; азъ самъ самият аз, аз самият; тако ми къкна се, тако ми
бога, кълна се в бог; оувъі мьнѣ, горе мьнѣ, лютѣ мьнѣ горко ми, тежко ми; 2. същ. наименованието
на първата славянска буква
аице, -а ср. яйце; вар. ꙗице
а҃і, а҃ї обозначение на единъ на десѧте
акадимиꙗ, -ѧ ж. Академия, парк до Атина, място, където се събирали философите; гр. Ἀκαδήμεια
акак҄ии, -иѣ м. л. Акакий; гр. Ἀκάκιος
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акатистъ, -а м. акатист, неседален, песнопение, при който не се седи; гр. ἀκάθιστος (ὕμνος); вар.
акаѳистъ
ак҄ила, -ъі м. л. Акила; гр. Ἀκύλας; вар. ак(ък)(о)ула
акимъ вж. иоак҄имъ
ак҄индинъ, -а м. л. Акиндин; гр. Ἀκίνδυνος; вар. акундинъ
акинтъ, -а м. хиацинт, вид скъпоценен камък; гр. ὑάκινθος; вар. акинѳъ
ако вж. ꙗко
акрида, -ъі ж. вж. акридъ
акридъ, -а м. скакалец; гр. ἀκρίς, -ίδος; лат. locusta; вар. акридь, акрида; вж. и прѫгъ
акридь, -и ж. вж. акридъ
акридие, -иꙗ ср. събир. скакалци; гр. ἀκριδές
акровистие, -иꙗ ср. необрязване; гр. ἀκροβυστία
акрогонии прил. крайъгълен (за камък); гр. ἀκρογωνιαῖος; вар. акрогониеи
акротома, -ъі ж. вж. акротомъ
акротомъ, -а м. голям камък, скала; гр. ἀκρότομος
акта, -ъі ж. морски бряг; гр. ἀκτή
акула, -ъі вж. ак҄ила
акъі 1. нар. като, както; 2. съюз че, като; акъі и като че ли, като
алавастръ, -а м. 1. алабастър, минерал с млечнобял цвят, разновидност на гипса; 2. съд от такъв
материал; гр. ἀλάβαστρος; вар. ававестръ, алавѣстръ
алавастрьнъ, -ъіи прил. алабастров
алавестръ вж. алавастръ
алавѣстръ вж. алавастръ
алаксати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. обличам се; гр. ἀλλάσσω
аламоундаръ, -а и -арь, -р҄ѣ м. л. Аламундар; гр. Ἀλαμούνδαρος ὁ Σικίκης; вар. аламоундар҄ь
алатиꙗ, -ѧ и алатии, -иѧ ж. 1. ела; 2. пиния; гр. ἐλάτη; лат. Abies alba, Pinus

pinea

алгоинъ вж. алгоуинъ
алгоуи м. неизм. и -иꙗ вж. алои
алгоуинъ, -ъіи прил. алоев, от плода алое; вар. алгоинъ, олъгоуинъ
алдии, -иѧ ж. ладия, лодка; вар. алъдиꙗ, ладии, ладиꙗ
алдиꙗ вж. алдии
александриискъ, -ъіи прил от мест. Александрийски, от Александрия; вар. алеѯалександриꙗ, -иѧ ж. мест. град Александрия; гр. Ἀλεξάνδρεια; вар. алеѯалександровъ прил. прит. Александров, на Александър; вар. алексѧдровъ, алексаньдровъ, алеѯанꙿдровъ
александръ, -а м. л. Александър; гр. Ἀλέξανδρος; вар. алеѯандръ
александрьскъ, -ъіи прил. Александрийски, от Александрия
алексъ, -а м. л. Алекс, Алексий; гр. Ἀλέξιος
алексѧдровъ вж. александровъ
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алекторъ, -а м. петел; гр. ἀλέκτωρ; вж. и кокотъ, коуръ
алелоуиꙗ вж. алилоуꙗ
алефъ, -а м. алеф; гр. ἄλεφ от евр.
али съюз а, ала, пък, но
алиакимъ вж. елиакимъ
алилоуг҄иѣ вж. алилоуѣ
алилоугиѣрии, -иѣ м., вж. алилоуѣрь
алилоуꙗ 1. межд. възглас алилуя „Хвалете Господа“; 2. -ѧ ж. вж. алилоуꙗр҄ь; гр. ἀλληλουΐα; вар.
ал(л)е(и)лоу(г)(и)ꙗ
алилоуꙗр҄ь, -р҄ѣ м. алилуяр, алилуя, стих от Псалтира, които се изпълняват след възгласа Алилуя и
преди четенето на евангелието; гр. ἀλληλουάριον; вж. алилоуꙗ (2); вар. аллилоуꙗрии
алкание, -иꙗ ср. пост, постене; вж. и постъ
алкати, -чѫ, -чеши несв. 1. гладувам; 2. постя; 3. жадувам, желая; вар. лакати; вж. и постити
алконостъ, -а м. морска птица; гр. ἀλκυών, -όνος, ἀλκυονίς , -ίδος, лат. Alcedo attis ispida
алкота, -ъі ж. глад
алкотьнъ , -ъіи прил. гладен
алкоуновъ прил. прит. от алконостъ
алмазъ, -а м. елмаз; гр. ἄδαμας; вж. адамантъ, адамасъ
алмодановъ вж. елмодановъ
алнии, -иѧ ж. кошута, сърна
алнии, -иѧ ж. сърна; лат. Capreolus capreolus; вар. алънии, алъниѣ
алои, -ꙗ и нескл. м. алое; гр. ἀλόη, лат. aloë; вар. ал(ъ)гоуи
алоинъ прил. алоев; гр. ἀλόης, лат. aloës; вар. алгоуинъ, алгоинъ
алсосъ, -а м. мест. Алсос, название на остров, вероятно в Черно море
алтар҄ь вж. олътар҄ь; вар. алътаръ
алфа, -ъі ж. алфа, първата буква от гръцката азбука; гр. ἅλφα
алфеевъ вж. алфѣовъ
алфеи, -еꙗ м. л. Алфей; гр. Ἀλφειός
алфеовъ вж. алфѣовъ
алфии, -иꙗ м. л. Алфий, Алфей; гр. Ἀλφειός; вар. алъфии
алфѣи, -иѣ м. л. Алфей; гр. Ἀλφαίος; вар. алфеи
алфѣовъ прит. прил. от алфѣи, на Алфей, Алфеов; вар. алфеовъ
алча, -ѧ ж. глад
алчь, -а м. 1. глад; 2. пост
алчьба, -ъі ж. 1. глад; 2. пост; 3. пости, времето на постите
алчьбьникъ, -а м. човек, който пости, постник, въздържател
алчьбьнъ, -ъіи прил. постнически; дьни алъчьбьнъіѧ дните на поста
алчьновати, -оуѭ, -оуеши несв. гладувам

222

алчьнъ, -ъіи прил. гладен; ~ бъіти, гладувам; вар. лачьнъ
алъгоуинъ вж. алоинъ
алънищь, -а м. малкото на сърната и сръндака, сърне
алъфа вж. алфа
алъфии вж. алфии
амаликъ, -а м. л. Амалик; гр. Ἀμαλήκ от евр.
амасиискъ, -ъіи прил. Амасийски, който се отнася до град Амасия; гр. [τῆς] ᾿Αμασείας, [τῶν] ᾿Αμασέων;
вар. амасискъ
амасискъ, -ъіи вж. амасиискъ
амасиꙗ, -иѧ ж. мест. град Амасия; гр. Ἀμάσεια
амасонъ, -а м. мест. Амазон?; гр. Ἀμαζόνιον
амбакоумъ вж. авакоумъ
амбонъ вж. амвонъ
амбросии вж. амвросии
амвакоумъ вж. авакоумъ
амвонъ, -а м. амвон; гр. ἄμβων; лат. ambo; вар. амбонъ
амвросии, -иѣ м. л. Амвросий; гр. Ἀμβρόσιος
амемоурмнии, -иѧ м. халиф, емир; гр. ἀμεμουρμνῆς (ἀμηρᾶς) οт араб.; вар. амемоурмнинъ
амемоурмниинъ прил. прит. eмиров, емирски, халифов, на халифа
амемоурмнинъ, -а вж. амемоурмнии
аметистъ, -а м. аметист; гр. ἀμέθυστος; вар. аметусонъ, амет(ѳ)устъ, амѣфоустонъ
амидьскъ, -ъіи прил. амидски, който се отнася до Амида, град в Месопотамия; гр. [τῆς] Ἀμίδης
аминадавовъ прил прит. Аминадавов, на Аминадав; гр. [τοῦ] Ἀμιναδάβ
аминадавъ, -а м. л. Аминадав; гр. Ἀμιναδάβ от евр.
аминъ 1. нрч. да бъде, истина е; 2. межд. в края на молитвата, амин; ~ ~ глагол҄ѭ вамъ истина, истина
ви казвам; по аминѣ след края на молитвата; гр. ἀμήν от евр.; вар. аминь, амин; вж. и право
амиⷩ съкр. от аминъ, аминь
ам҃н съкр. от аминъ, аминь
ам҃нъ съкр. от аминъ
амомонъ, -а м. кардамон; гр. ἄμωμον; лат. Nepaul cardamom, Amomum subulatum
амонъ, -а и нескл. м. л. Амон; гр. Ἀμμών, Ἀμμοῦν от евр.
амории, -иꙗ м. вж. амориꙗ
амориꙗ, -ѧ ж. мест. Амория или Амориум, град във Фригия; гр. Ἀμώριον
аморѣискъ, -ъіи прил. аморейски, отнасящ се към Амория
амосовъ прил. прит. Амосов, на Амос; вар. мосовъ
амосъ, -а м. л. Амос; гр. Ἀμώς от евр.
амѣфоустонъ вж. аметистъ
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ана, анъі ж. л. Ана; вар. анна
анавлъ, -а м. л. Анавл; ; гр. Ἀγαϑόδωρος.
анагносание, -иꙗ ср. четене в църквата; гр. ἀναγνώσις
анагностъ, -а м. анагност, четец в църквата; гр. ἀναγνώστης; вж. и чьтьць
анагностьскъ, -ъіи прил. който се отнася до анагноста, четеца в църквата; гр. ἀναγνώστου,
анагностьство, -а ср. службата на четеца, ангността; чинът, служебната степен на църковен четец; гр. ἡ
τῶν ἀναγνωστῶν τάξις
анаксархъ, -а м. л. Анаксарх; гр. Ἀνάξαρχος; вар. анаѯаналавъ, -а м. четириъгълно платно с изображение на кръст и други религиозни символи, което
монасите носят под дрехите, аналав; гр. ἀνάλαβος
анании вж. ананиꙗ
ананиꙗ, -иѧ м. л. Ананий; гр. Ἀνανίας от евр.
анастасии, -иꙗ м. л. Анастас; гр. Ἀναστάσιος; вар. анастасъ
анастасиꙗ -иѧ ж. л. Анастасия; гр. Ἀναστασία, Ἀνάστασις
анастасъ, -а м. л., вж. анастасии
анатановъ вж. натановъ
анатема, -ъі ж. проклятие, анатема; гр. ἀνάθεμα; вар. анаѳе(о)ма
анатоил҄ь, -л҄ѣ вж. анатолии
анатолии, -иꙗ м. л. Анатолий; гр. Ἀνατόλιος
анафора, -ъі ж. вид евхаристическа молитва, анафора; гр. ἀναφορά; лат. oblatio
анаѯархъ вж. анаксархъ
анаѳема вж. анатема
анаѳома вж. анатема
ан҃г- съкр. от анг҄еланг҄еи, -иѣ м. л. Агей, Ангей; гр. Ἀγγαῖος от евр.
анг҄елитъ, -а м. привърженик на сектата на ангелитите; вар. анг҄еловьць
анг҄еловъ прил. прит. ангелски, на ангела
анг҄еловьць, -а вж. анг҄елитъ
анг҄елозрачьнъ, -ъіи прил. ангелски, притежаващ ангелски черти
анг҄елообразьнъ, -ъіи прил. ангелоподобен, изглеждащ като ангел, наподобяващ ангел; гр. ἀγγελικὸς τὸ
εἶδος, ἀγγελοειδής
анг҄елъ, -а м. 1. вестител; 2. ангел, безплътно духовно същество, надарено с разум; ~ хранитель ангел
хранител, закрилник; ~ божии, ~ господа (господьскъ, господьнъ) 1. слуга божий; 2. вестител на
Божията воля; 3. архангел, гр. ἀρχάγγελος вж. арханг҄елъ; ~ небесьнъ (небесьскъіи), ~ свѧтъіи ангел
небесен, неземно създание, вярно на Бог; ~ сотонинъ зъл дух, дявол вж. и доухъ; гр. ἄγγελος; вж.
и вѣстьникъ
анг҄ельскообраꙁьнъ, -ъіи прил. ангелоподобен; гр. ἀγγελοειδής; вж. и анг҄елообразьнъ
анг҄ельскъ, -ъіи прил. 1. ангелски; анг҄ельскаꙗ одежда монашеска дреха, одежда, монашество; анг҄ельскъіи
народъ ангелите; анг҄ельскъіи владъіка господарят на ангелите, Господ; 2. ангелоподобен;
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ангельскъіи образъ ангелоподобен, ангелообразен; пѣснь анг҃ельска ꙗ име на песнопението
„трисвятое“, „Свят, Свят, Свят“
анг҄ельскъі нрч. ангелски, по ангелски, като ангел
анг҄ии, -ѣ м. л. Ангий; гр. ᾿Αγγίας; вар. агг҄ии, ангиꙗсъ
ангиꙗсъ вж. анг҄ии
ан҃гл- съкр. от анг҄еландреи вж. андрѣꙗ
андреовъ вж. андрѣовъ
андреꙗ вж. андрѣꙗ
андриа(ꙗ)нъ вж. адрианъ
андрие вж. андрѣа
андроникъ, -а м. л. Андроник; гр. Ἀνδρόνικος; вар. анъандрѣꙗ, -ѣѧ м. л. Андрей; гр. Ἀνδρέας; вар. ан(ъ)дрѣ(е)и
андрѣевъ прил. прит. Андреев, на Андрей; вар. андрѣовъ
андрѣи вж. андрѣꙗ
андрѣовъ вж. андрѣевъ
анина, -ъі м. л. Анин; гр. Ἀνίνας; вар. анинъ
анинъ, -а м. вж. анина
анисиꙗ, -иѧ ж. л. Анисия; гр. Ἀνυσία; вар. анусиꙗ
анк҄ира1, -ъі ж. 1. котва; 2. прен. надежда; гр. ἄγκυρα; вар. ан(ъ/ь)кура
анк҄ира2, -ъі ж. мест. Анкира, град в Мала Азия, сега Анкара; гр. Ἀγκύρα
анк҄ирьскъ, -ъіи прил. към 1. анк҄ира1, котвен; 2. анк҄ира2, Анкирски, отнасящ се до града Анкира
анк҄ура вж. анк҄ира
анна, -ъі ж. л. Анна, Ана; гр. Ἄννα; вар. ана, анъна
анна, -ъі м. л. Ана, Ани; гр. Ἄννας; вар. ана, анъна
аноусиꙗ вж. анисиꙗ
антемъ, -а м. цвете; гр. ἀνθέμιον; вж. цвѣтъ
антиграфеусъ, -а м. висш финансов чиновник, контрольор на бирниците; гр. ἀντιγραφεύς.
антиминсъ вж. антимисъ
антимисъ, -а м. ленено парче плат, който в ранното християнство се е употребявал вместо престол, а
сега с него се покрива престола по време на литургия; гр. ἀντιμήσιον, ἀντιμίνσιον; вар. антиминсъ
антимъ, -а м. л. Антим; гр. Ἄνθιμος; вар. анѳимъ
антинопол҄ь, -и ж. мест. Антинопол, Антинополис, град на десния бряг на р. Нил, основан от
император Адриан около 132 г. от н.е., днес Шеих Абад; гр. Ἀντινόπολις
антиохиискъ, -ъіи прил. Антиохийски, който се отнася до гр. Антиохия в Сирия; гр. (τοῦ) Ἀντιόχου
антиохиꙗ, -иѧ ж. мест. Антиохия; гр. Ἀντιόχεια
антиохъ, -а м. л. Антиох; гр. Ἀντίοχος.
антипа, -ъі м. л. Антипа; гр. Ἀντίπας
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антипасха, -ъі ж. антипасха, след Пасха, първата неделя след Пасха, след Великден, Томина неделя;
гр. ἀντίπασχα, Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα
антипатъ, -а м. наместник, проконсул в Римската империя, управител на област; гр. ἀνθύπατος; вар.
ан(ъ)т(ѳ)упатъ
антипол҄ь, -и ж. мест. Антипол, Антинополис; гр. Ἀντινόπολις
антистихъ, -а м. принцип на правописно разграничение на омоними (цели думи и отделни техни
елементи); гр. ἀντίστιχον, противопоставяне
антифонъ, -а м. антифон, богослужебна песен, при която стихове от псалмите се пеят с редуване на
двата хора в църквата; гр. ἀντίφωνον, ἀντίφωνα, лат. antiphona; вар. анътифонъ.
антихристовъ, -ъіи прил. антихристов
антихристъ, -а м. антихрист, дявол; гр. ἀντίχριστος; вар. антих(к)рьсть; вж. и сѫпостатъ
антихрищь прил. прит. антихристов
антихрьстъ вж. антихристъ
антонии, -иѣ м. л. Антон, Антоний; гр. Ἀντώνιος
антонинъ, -а м. л. Антонин; гр. Ἀντώνιος
антонъ, -а вж. антонии
антоупатъ вж. антипатъ
антраксъ, -а м. скъпоценният камък рубин; гр. ἄνθραξ; вар. ан(ъ)ѳракс(ѯ)ъ
антраѯъ вж. анѳраксъ
антѵпатъ, антупатъ вж. антипатъ
анћелъ вж. анг҄елъ
ан҃ћл- съкр. на анћел- вж. анг҄еланъдроникъ вж. андроникъ
анъна вж. анна1, анна2
анът- вж. антанътоуни вж. антонии
аньна вж. анна1, анна2
анѳоупатъ вж. антипатъ
анѳраксъ вж. антраксъ
апамиискъ, -ъіи прил. Апамейски, отнасящ се до град Апамея
апамиꙗ, -иѧ ж. мест. Апамея, град в Сирия; гр. Ἀπάμεια
апанаретосъ вж. апанаретъ
апанартъ, -а м. м. книгата от Стария Завет Премъдрост Соломонова; вар. апанаретосъ
апиевъ прил. прит. на Апий, Апиев; вар. ап꙽пиевъ, аппиевъ
апии, -ѣ м. л. Апий; гр. Ἀππίος
апилеосъ, -а м. апелеос, един от македонските месеци, съответстващ на времето от 24 октомври до 24
ноември; гр. ἀπελλαῖος
ап҃л- съкр. от апостолаплск- съкр. от апостольск-
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аплств- съкр. от апостольствовати
аплсц- съкр. от апостольсцапокалипсисъ, -а м. откровение; гр. ἀποκάλυψις
аполинарии м. л. Аполинарий; гр. Ἀπολλινάριος; вар. аполинар҄ь, -р҄ѣ
аполинариꙗ, -иѧ ж. л. Аполинария; св. в Египет от V век (5 януари); гр. Ἀπολλιναρία
аполинариꙗнинъ, -а м. последовател на ереста на Аполинарий, който учел, че Христос не е възприел
човешкия дух.
аполинар҄ь вж. аполинарии
аполонии, -иѣ м. л. Аполоний; гр. Ἀπολλώνιος
аполониꙗ, -иѧ ж. мест. Аполония, град във Витиния, Мала Азия; гр. Ἀπολλωνία
аполоновъ прил. прит. Аполонов, на Аполон
аполонъ, -а м. л. Аполон; гр. Ἀπόλλων, Ἀπολλώνιος
апостола, -ъі ж. жена апостол, прозвище на св. Текла, последователка на св. ап. Павел, равна на
апостолите; гр. ἡ ἰσαπόστολος; вар. апостолица
апостоликъ, -а м. папа в старите текстове; лат. apostolicus
апостолица, -ѧ вж. апостола
апостоловъ прил. прил. на апостола, апостолски
апостолъ, -а м. 1. посланик, апостол, ученик на Иисус Христос; 2. книга на апостолските четива,
включваща Деянията и Посланията на апостолите; гр. ἀπόστολος; вж. и сълъ
апостольскъ, -ъіи прил. апостолски, който принадлежи или се отнася до апостол; апостольское прѣдание
апостолско предание; апостольскаꙗ црькъі апостолска църква; гр. ἀποστολικός
апостольскъі нрч. апостолски
апостольство, -а ср. апостолство, службата, деянията, мисията на апостола; гр. ἀποστολή
апостольствовати, -оуѭ, -оуеши несв. с дат. п. водя апостолски живот, извършвам апостолска дейност
апотека, -ъі ж. погреб или житница; гр. ἀποθήκη
апрель, -л҄ѣ м. вж. априль
априлии, -иꙗ м., вж. априль
април҄ь, -л҄ѣ м. месец април; гр. ἀπρίλιος, лат. aprilis; вар. апрель, апрѣль, априлии; вж. и брѣзьнъ
априльскъ, -ъіи прил. априлски
апрѣль, -л҄ѣ м. вж. априль
апⷭ҇- съкр. от апостолапс҃л- съкр. от апостолараань прил. прит. от ааранъ; гр. ἀρράν, лат. arran
аравиискъ, -ъіи прил. арабски; гр. ἀραβικός, ἀραβίς, τῆς Ἀραβίας
аравиꙗ, -иѧ ж. мест. Арабия; гр. Ἀραβία
аравл҄ѣнинъ, -а, м. нар., арабин; мн. ааравл҄ѣне, араби
аравл҄ѣнъіни, -нѧ ж. нар. арабка
аравьскъ, -ъіи прил. арабски; вж. и аравиискъ
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арамовъ прил. Арамов, на Арам
арамъ, -а м. л. Арам; гр. Ἀράμ от евр.
ареи, ареа м. планетата Марс; гр. Ἄρης; вар. арисъ
ареопагитъ, -а м. Прозвище на св. Дионисий (3 октомври). Дионисий е бил съдия в Ареопага; гр.
Ἀρεοπαγίτης от Ἄρειος πάγος, 'хълм на Арес', място северозападно от Акропола, където е
заседавал висшият съд в Древна Гърция.
арета, -ъі м. л. Арета; гр. Ἀρέτας; вар. ареѳа
ариане, -ъ м. вж. ариꙗни
ариани и ариане, -ъ вж. арианинъ
арианинъ, -а м. ариянин, поддръжник на ереста на Арий, на аринството; мн. ариане, -ъ арияни; гр.
Ἀρειανοί
арианъ, -а м. л. Ариан; гр. Ἀρειανός
арианьскъ, -ъіи прил. ариански, отнасящ се до аринството; арианьскаѣ вѣра, арианьскаѣ хула, ерес на
Арий и последователите му, арианство; вж. ариевъ
арианьскъі нрч. ариански, като арианите
арианьство, -а ср. ерес, родоначалник на която е александрийският свещеник Арий. Той проповядвал,
че съществува неравенство между Бог–Син в сравнение с Бог–Отец
арианьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. привърженик съм на арианството, следвам аринската ерес
аригъ, -а м. груба дреха, власеница, обикновено от козя и ярешка кожа; вар. ꙗригъ
ариевъ прил. Ариев, на Арий
арижьнъ, -ъіи прил. отнасящ се груба дреха, власеница; вж. аригъ
арии, -иѣ м. л. Арий; един от ранните християнски теолози (256–336), презвитер в Александрийската
патриаршия, основател на арианството; гр. Ἄρειος; вар. ариосъ
ариматѣа, -ѣѧ ж. мест. Ариматея. Град близо до Лида, северозападно от Иерусалим; гр. Ἀριμαθαία;
вар. аримаѳѣ(е)а
ариопагъ, -а м. вж. ареопагитъ; гр. Ἄρειος πάγος ариевъ ледъ
ариосъ, -а вж. арии
аристидъ, -а м. л. Аристид; гр. Ἀριστείδης
арисъ, -а м. л. 1. Арис, име на бога Арес; 2. име на планетата Марс; гр. Ἄρης, ἄρειος
аритмитикиѣ, -иѧ ж. аритметика; вар. ариѳмитикиѣ
ариѣн- вж. арианармарии, -иѣ м. шкаф, скрин; гр. ἀρμάριον; вар. армаръ
армаръ, -а м. вж. армарии
армени, -ъ м. мн. нар. арменци; вар. армѣни
армениискъ, ъіи прил. арменски; вар. арменьскъ
армениꙗ, -иѧ ж. мест. Армения; гр. Ἀρμενία; вар. арме(ѣ)ниѣ(а)
арменьскъ, -ъіи прил. арменски; вар. армениискъ
армѣни вж. армени
армѣниꙗ вж. армениꙗ
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ароматообразьнъ, -ъіи прил. притежаващ мирис, подобен на благовоние; гр. ἀρωματώδους
ароматъ, -а м. 1. Приятен мирис, аромат; 2. Ароматично вещество; гр. ἄρωμα, -ατος
ароматьница, -ѧ ж. съд с благовоние
ароматьскъ, -ъіи прил. миризлив, ароматичен
аронъ вж. ааронъ
ароуновъ вж. аароновъ
арсакии, -иѣ вж. арсакъ
арсакъ, -а м. л. Арсакий; гр. Ἀρσάκιος
арсении, -иѣ м. л. Арсений; гр. Ἀρσένιος
артава, -ъі ж. хлебна мерна единица, съответства на 55, 8 литра; гр. ἀρτάβη; вж. и спѫдъ
артаванъ, -а м. л. Артаван; гр. Ἀρταβάνος
артема вж. артемида
артемида, -ъі ж. л. Артемида; гр. Ἄρτεμις, -ιδος; вар. артемь, артема
артемидовъ прил. прит. от артемида
артемидоръ, -а м. л. Артемидор; гр. Ἀρτεμίδορος
артемии, -иꙗ вж. артемъ
артемисии, -иѣ м. артемис, един от македонските месеци, съответстващ на времето от 24 март до 24
април; гр. ἀρτεμίσιος
артемисъ, -а м. Артемис, мост, посветен на Артемида; гр. Ἄρτεμις; вар. артемись
артемисъ, -а м., вж. артемисии
артемонъ вж. артемъ
артемъ, -а м. м. л. Артем, Артемон; гр. Ἀρτέμων; вар. артемии, артемонъ
артемь, -и ж. вж. артемида
ар҃х- съкр. от архиарханг҄еловъ прил. прит. от арханг҄елъ архангелов, на архангела, принадлежащ на архангела.
арханг҄елъ, -а м. архангел, вторият чин от третия лик на небесната йерархия; гр. ἀρχάγγελος
архангельскъ, -ъіи прил. архангелски; гр. ἀρχαγγελικός
архан҃гл- съкр. от арханг҄елъ
архелаи, -aꙗ м. Архелай; гр. Ἀρχέλαος; вар. архилаи
архидиаконъ вж. архидиꙗконъ
архидиꙗконъ, -а м. архидякон, първи сред дяконите, сред служителите; гр. ἀρχιδιάκονος; вар.
архидиаконъ
архиепископиꙗ, -иѧ ж. архиепископия, епархията на архиепископа
архиепископл҄ь прил. прит. на архиепископа, архиепископски
архиепископъ, -а м. архиепископ, главен епископ; гр. ἀρχιεπίσκοπος; вар. архиепискоупъ
архиепископьскъ, -ъіи прил. архиепископски, отнасящ се към архиепископа
архиепископьство, -а ср. архиепископство, службата, длъжността на архиепископа
архиепискоуп- вж. архиепископ-
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архиере- вж. архиерѣархиереи вж. архиерѣи
архиереискъ вж. архиерѣискъ
архиереовъ вж. архиерѣевъ
архиерѣевъ прил. прит. на първосвещенника, принадлежащо на първосвещенника, на архиерея; вар.
архиерѣовъ, архиерѣевъ
архиерѣи, -еꙗ м. архиерей, първосвещенник, висш свещенник; гр. ἀρχιερεύς; вар. архиереи; вж. и
старѣишина жрьчьскъ при старѣишина
архиерѣискъ, -ъіи прил. архиерейски; вар. архиереискъ
архиерѣовъ вж. архиереевъ
архилаи, -aꙗ м. вж. архелаи
архимагеръ, -а м. старши готвач; гр. ἀρηιμάγειρος
архимандритиꙗ, -иѧ ж. манастир, управляван от архимандрит
архимандритъ, -а м. архимандрит, висше звание на игумен на манастир със свещенически сан; гр.
ἀρχιμανδρίτης
архипъ, -а м. л. Архип; гр. Ἄρχιππος
архисинагоговъ прил. прит. на архисинагога, принадлежащ, отнасящ се до архисинагога
архисинагогъ, -а м. архисинагог, председател, старейшина на синагогата; гр. ἀρχισυνάγωγος
архисоун- вж. архисинархистратигъ, -а м. 1. воевода, върховен военачалник; 2. прозвище на архангелите Михаил и Гавриил;
гр. ἀρχιστράτηγος
архисун- вж. архисинархитектонъ, -а м. архитект; гр. ἀρχιτέκτων
архитриклинъ, -а м. разпоредител, организатор на угощение; гр.ἀρχιτρίκλινος
а̄рх҃нꙉл- съкр. от арханꙉел-, вж. арханг҄елар҃хп- съкр. от архиеписко(у)паръх- вж. архасарии, -ѣ м. дребна монета у гърците и римляните; гр. ἀσσάριον, лат. assarium; вар. асъсарии
асафовъ прил. прит. на Асаф, Асафов
асафъ, -а м. л. Асаф; гр. Ἀσάφ от евр.
асиискъ, -ъіи прил. азиатски
асиреинъ вж. асирѣинъ
асирии, иѣ м. асириец
асириискъ, -ъіи прил. асирийски; вар. асирьскъ
асириꙗ, -иѧ ж. мест. 1. Асирия; 2. Сирия; гр. Ἀσσυρία, Συρία
асирьскъ вж. асириискъ
асирѣинъ, -а м. мест. асириец
асиꙗ, асиѧ ж. мест. Азия; гр. Ἀσία; вар. асиа
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асиꙗнъ прил. азиатски
асиꙗ, асиѧ ж. мест. Азия; гр. Ἀσία; вар. асиа
аскалонъ, -а м. мест. Аскалон, град между Азот и Газа, на брега на Средиземно море; гр. Ἀσκάλων
асклипиадъ, -а м. собств. Асклепиад; гр. Ἀσκληπιάδης
асклипидиодъ, -а м. л. Асклипидиод; гр. Ἀσκλεπιδιότος
асклипии, -иѣ м. л. Асклепий, Ескулап, бог-лечител в старогръцката и римската митология; гр.
Ἀσκληπιός, лат. Aesculapius
асклипиодъ, -а м. собств. Асклепиод; гр. Ἀσκληπιόδοτος
асоур- вж. асирасоуръ, -а м. мест. Ашур, Асур; гр. Ἀσσούρ от евр.
аспида, -ъі ж. змия, аспида, каменарка, пепелянка; гр. ἀσπίς, -ίδος
аспидовъ прил. прит. змийски, на змията, отнасящ се до змията; гр. ἀσπίδος
аспидъ, -а1 м. вж. аспида
аспидъ, -а2 ср. полускъпоценен камък яспис, яшма; гр. ἴασπις
аспидъ1, -а м. вж. аспида
аспидъ2, -а ср. полускъпоценен камък яспис, яшма; гр. ἴασπις
аспидьнъ, -ъіи прил. змийски
асарии, -иꙗ м. асарий, дребна медна римска монета; гр. ἀσσάριον, ἀσάριον
ассарии, -иꙗ м., вж. асарии
астерии, -иѣ м. л. Астерий; гр. Ἀστέριος
астролог҄иꙗ, -иѧ ж. астрология; гр. ἀστρολογία; вж. и ꙃвѣздочьтение
астрологъ, -а м. астролог; гр. ἀστρολόγος; вж. и ꙃвѣздочьтьць
астрономиꙗ, -иѧ ж. астрономия, учение за звездите; гр. ἀστρονομία; вж. и ꙃвѣздочьтение
асур- вж. асирасъ, аса м. л. Аса; гр. Ἀσά, Ἀσάφ от евр.
асьнъ вж. ꙗсьнъ
атанаилъ, -а м. л. Атанаил, едно от божествените имена; гр. Ναθαναήλ от евр.; вж. и натанаилъ
атанасии, -иѣ, -иа м. л. Атанасий; гр. Ἀθανάσιος; вар. аѳанасии, ат(ѳ)анасъ
атанасъ, -а вж. атанасии
атик҄исати, -аѭ, -аеши несв. говоря по атински, като атинянин (атинянка); вар. аѳик҄исати.
атикъ, -а м. л. Атик; гр. Ἀττικός
атиръ, -а м. атир, месец по египетския календар, съответстващ на времето от 10 ноември до 9
декември; гр. ἀθύρ от копт.
аћ҃л- съкр. от аћел-, вж. анг҄елъ
ау- вж. авафедронъ, -а м. заден проход, анус; гр. ἀφεδρών
африканъ, -а м. л. Африкан; гр. Ἀφρικανός
африк҄иа, -иѧ ж. мест. Африка; гр. Ἀφρική

231

африкьскъ, -ъіи прил. африкански
афродисиꙗ, -иѧ ж. празници в чест на Афродита или Венера; гр. τὰ Ἀφροδισία; лат. Veneralia
ахаавъ, -а м. л. Ахаав; гр. Ἀχαάβ от евр.
ахавъ вж. ахаавъ
ахазъ, -а м. л. Ахаз; гр. Ἄχαζ от евр.
ахатисъ ахатись вж. ахатъ
ахатись, -и ж., вж. ахатъ
ахатъ, -а м. ахат, полускъпоценен камък; гр. ἀχάτης; вар. ахатись(ъ)
ахила, -ъі м. л. Ахила; гр. Ἀχιλλᾶς
ахилии, -иѣ м. л. Ахил; гр. Ἀχίλλιος
ахимъ, -а м. л. Ахим; гр. Ἀχίμ от евр.
ахолии, -иа м. л. Ахолий; гр. Ἀχόλιος
ацѣ съюз между впрочем, макар; вж. и цѣ
ашоуть вж. ашють
ашють нрч. напразно, напусто; вар. ашоуть; вж. и соуе (въ соуе), спъіти, тъще (въ тъще), оумъ (без) оума
аще съюз ако; ~ бо защото ако; ~ къто ако някой, щом като някой;~ которъі ако някой, щом като някой;
~ не ако не; ~ ли ако ли, ако обаче; ~ ... то ако ... то; ~ ... толи ако ... тъй че, и затова; да ~ ... то щом
като ... то; ~ ... ~ или ... или; еже ~ каквото и да е; елико ~ колкото и да е; отън҄ѭдѣже ~ откъдето и
да е
ащеръ, -а м. гущер; лат. Lacerta
аѳ- вж. ат-

Б
б втората буква в кирилицата; в глаг. ⰱ; наименование боукъі
б҃ числен знак, транслитерация на глаг. ⰱ҃ на кирилица със значение на числ. бр. дъва, дъвѣ, две или
числ. ред. въторъіи втори
б҃-1 съкр. на богб҃-2 съкр. от богородичьнбаба, -ъі ж. 1. баба, майката на майката или бащата; 2. дойка, кърмачка
бабии прил. прит. на дойката, на акушерката
бабинъ прил. прит. бабин, на бабата
бабити, -бл҄ѭ, -биши несв. помагам при раждането, израждам
бабоунъ, -а м. еретик; член на богомилската секта, богомил; мн. бабоуне или -и, -ъ богомили, бабуни
бабоуньскъ, -ъіи прил. еретически
бавение, -иꙗ ср.
багърение, -иꙗ ср. боядисано в багра, в червено, пурпурно
багърити, -р҄ѭ, -риши несв. багря, оцветявам в (пурпурно) червено
багъровати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши несв. багря, боядисвам в червено, пурпорно
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багъръ, -а м. 1. червен цвят, червена багра; 2. червена боя; 3. наметало, дреха в пурпурночервен цвят,
багреница
багърѣница, -цѧ ж. 1. прежда или тъкан в багров, пърпурночервен цвят; 2. багреница, наметало,
мантия, дреха в пурпурночервен цвят
багърѣновидьнъ, -ъіи прил. багрен, пурпурно червен
багърѣнородьнъ, -ъіи прил. 1. багренороден, принадлежащ към благороден род; 2. субст. роден в
пурпурни дрехи, благородник
багърѣнъ, -ъіи прил. 1. багрен, пурпурно червено; 2. цветен; вж. и багрѣновидьнъ
бадати, -аѭ, -аеши несв. бода
балванъ, -а м. идол, статуя
бал҄ии, -иѧ м. 1. баятел, знахар; 2. лечител, лекар; вар. балии;
балование, -иꙗ ср. лекуване, лечение
баловати, -оуѭ, -оуеши несв. лекувам
балтина, -ъі вж. блатина
бальствие, -иꙗ ср. лек, лекарство
бальство, -а ср. 1. лекарство; 2. лекуване, лечение
банъчии, -иꙗ м. отговорник за банята; вж. и баньникъ
баньникъ, -а м. служител в банята, теляк
баньнъ, -ъіи прил. отнасящ се към банята; двьри баньнъіѧ вратите на банята; субст. баньное заплащане
за баня, за миене
бан҄ьскъ, -ъіи прил. бански, на банята, който се отнася до баня
бан҄ѣ, банѧ ж. 1. баня; 2. измиване, къпане; ~ бесмрьтьнаѣ, ~ бестьлѣньнаѣ покръстване, кръщение; ~
пакъібъітиѣ баня на възраждането, на възкресението
бан҄ѣние, -иꙗ ср. къпане
басножидьць, -а м. този, който измисля басни, приказки
баснити, -шнѭ, -сниши несв. говоря басни, измислици
баснословивъ, -ъіи прил. баснословен, измислен
баснословие, -иꙗ ср. 1. измислица; 2. лъжливо учение, ерес; гр. μυθολογία; вар. басньнословие; вж. и баснь
баснословити, -вл҄ѭ, -виши несв. 1. измислям, съчинявам; 2. проповядвам лъжливо учение, ерес
баснословьць, -а м. разказвач на приказки, измислици
баснотвор҄ение, -иꙗ ср. лъчжливо учение, ерес; гр. μυθοποιΐα
баснь, -и ж. измислица, приказка, история
басньнословие вж. баснословие
басньнъ, -ъіи прил. 1. измислен; 2. отнасящ се към лъжливо учение, ерес
баꙗние, -иꙗ ср. баене, омагьосване
баꙗти, баѭ, баеши несв. разказвам измислици; бая, омагьосвам; говоря несвързано
б҃в- съкр. от боговб҃г- съкр. от богбе вм. без пред с, з, ж, ш
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бедро, -а ср. 1. бедро; 2. тазобедрените кости; 2. род, племе
бедрьнъ, -ъіи прил. богат, изобилен
беж, беж- вж. без, без-, бесбеженьство, -а (< без-ж-) ср. невстъпване в брак; 1. поради ествествени причини; 2. поради следване на
Иисус Христос и апостолите
без и безъ предлог с род. п. без; вар. безо, безъ, бес, пред н҄ – беж; пред с, з, ж, ш – бе
безавидие, -иꙗ (< -зз-) ср.
безавистьнъ, -ъіи прил. ; гр. ἄφθονος
безазорьнъ, -ъіи (< безз-) прил. безупречен, безукорен; гр. ἄμεμπτος, ἀδιάβλητος,
безаконение, -иꙗ (< -зз-) ср. 1. безаконие, престъпление; 2. грях; гр. ἀνομία; вар. безаконие; вж. и грѣхъ,
законопрѣстѫпл҄ение
безаконие, -иꙗ (< безз-) ср. вж. безаконение; ~ (съ)творити = безаконьновати
безаконити вж. безаконьнити
безаконовати вж. безаконьновати
безаконьниковъ прил. прит. който е на беззаконика, на престъпника
безаконьникъ, -а (< -зз-) м. 1. престъпник; 2. грешник; гр. ἄνομος, ἀσεβής, ἀχάριστος
безаконьнити, -оуѭ, -оуеши (< -зз-) несв., вж. безаконьновати
безаконьно нрч. (< безз-) безаконно, престъпно, несправедливо; вар. безаконьнѣ
безаконьновати, -оуѭ, -оуеши несв. (< безз-) 1. върша беззакония, престъпления; 2. греша, съгрешавам;
вар. безаконьновати
безаконьнъ, -ъіи (< безз-) прил. 1. безаконен, престъпен; 2. грешен, нечестив
безаконьнѣ вж. безаконьно
безблагодѣтьнъ, -ъіи прил. неблагодарен
безблазние, -иꙗ ср. неизкушеност
безблазньно нрч. неподдващо се на изкушение, на съблазън, безискусително; гр. ἀσφαλῶς; вар.
безблазньнѣ
безблазьнъ, -ъіи прил. неизкусим, който не се поддава на съблаьън и изкушения; гр. ἀδίστακτος; вж. и
неискоусьнъ
безблазньнѣ вж. безблазньно
безбожие, -иꙗ ср. безбожие
безбожьнъ, -ъіи прил. безбожен, езически
безбожьникъ, -а м. безбожник
безбожьно нрч. безбожно, нечестиво
безбожьнъ, -ъіи прил. безбожен, нечестив
безбожьскъі нрч., вж. безбожьно
безбожьствие, -иꙗ ср., вж. безбожие
безбожьство, -а ср., вж. безбожие
безбожьствьнъ, -ъіи прил., вж. безбожьнъ
безболѣзно нрч. безболезнено
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безбоꙗзние, -иꙗ ср. безстрашие, смелост, храброст
безбрашьнъ, -ъіи прил. невеществен, нетленен; вж. брашьно.
безбѣдьно нрч. безопасно
безбѣдьнъ, -ъіи прил. 1. извън опасност, безопасен; 2. безнаказан, незаслужаващ наказание
безбѣдьство, -а ср. безопасност
безвазньство, -а ср. несполука, невървене
безвещьнъ, -ъіи прил. невеществен, безплътен; вж. и безвещьствьнъ, бесплътьнъ, невещьствьнъ
безвещьствьнъ, -ъіи прил. нематериален; вж. и безвещьнъ, бесплътьнъ, невещьствьнъ
безвиньнъ, -ъіи прил. невинен; вж. и невиньнъ
безвластие, -иꙗ ср. безвластие
безвластьнъ, -ъіи прил. нямащ власт, без правомощия
безводие, -иꙗ ср. безводие
безводьнъ, -ъіи прил. 1. безводен; 2. субст. ж. пустиня, безводна, суха земя, вж. и поустъіни
безврѣдие, -иꙗ ср. вж. безврѣдъ
безврѣдъ, -а м. безстрастие, неподвластност на страстите; гр. ἀπάθεια; вар. безврѣдие; вж. и бестрастие
безврѣменьно нрч. вечно
безврѣменьнъ, -ъіи прил. безкраен, извън времето, вечен
безвѣдьнъ, -ъіи прил. незнаен, непознат; неизвестен; тьма безвѣдьнаꙗ, тъмнината на невежеството
безвѣрие, -иꙗ ср. неверие, безверие
безвѣрьнъ, -ъіи прил. невярващ
безвѣрьство, -а ср. неверие
безвѣстие, -иꙗ ср. неизвестност
безвѣстьно нрч. неизвестно
безвѣстьнъ, -ъіи прил. от който няма вест, неизвестен; неясен
безвѣтрие, -иꙗ ср. безветрие
безглавьнъ, -ъіи прил. който е без глава
безгласие, -иꙗ ср. безмълвие, мълчание
безгласьно нрч. тихо, безгласно
безглавьнъ, -ъіи прил. 1. лишен от способността да говори, безгласен, ням; 2. беззвучен
безгнѣвание вж. безгнѣвие
безгнѣвие, -ъіи прил. незлобливост, отсъствие на гняв; вар. безгнѣвание
безгнѣвьнъ, -ъіи прил. лишен от гняв, кротък, смирен, беззлобен; гр. ἀόργητος.
безговѣние, -иꙗ ср. непочтителност, неуважителност
безгодие, -иꙗ ср. неподходящо, неблагоприятно време; гр. ἀωρία
безгодьнъ, -ъіи прил. несвоевременен, възникващ в неподходящо време
безгодьнѣ нрч. без време, преждевременно; гр. ἀκαίρος
безградьникъ, -а м. човек без род, без родина; гр. ἄπολις
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безгръдие, -иꙗ ср. отсъствие на гордост, горделивост, смиреност, скромност
безгрѣшие, -иꙗ ср. безгрешност, непорочност
безгрѣшьно нрч. безгрешно, непорочно
безгрѣшьнъ, -ъіи прил. 1. безгрешен; 2. непогрешим; гр. ἀναμάρτυρος
бездарьствьнъ, -ъіи прил. неблагодарен; субст. неблагодарник; гр. ἀχάριστος
бездвьрьнъ, -ъіи прил. който няма врати, безвратен
бездение вж. бездьние
бездобь нрч. напусто, напразно; вж. и ашють, поустошь, спъіти
бездобьнъ, -ъіи прил. напразен, безполезен
бездомъкъ, -ъіи вж. бездомьнъ
бездомьнъ, -ъіи прил. бездомен; вар. бездомъкъ
бездоушьно нрч. неодушевено, без душа
бездоушьнъ, -ъіи прил. неодушевен, нямащ душа; субст. ср. бездоушьное нещо неодушевено,
неодушевен обект; 2. бездушен, коравосърдечен
бездр- вж. и безрбездрѣвьнъ, -ъіи прил. ненаправен от дърво
бездъждие, -иꙗ ср. бездъждие, суша
бездъна, -ъі ж. 1. бездна; 2. ад, пъкъл, преизподня, геена; вар. бездънаꙗ, вж. и бездьние
бездъние, -иꙗ ср. 1. бездна; 2. ад, пъкъл, преизподня, геена; вар. бездъна
бездънъ, -ъіи прил. бездънен; субст. ж. бездънаꙗ прил. субст. ж. бездна
бездѣлие, -иꙗ ср. безделие
бездѣльно нрч. 1. безделно; 2. безполезно, напразно; вар. бездѣльнѣ
бездѣльнъ, -ъіи прил. 1. безделен; 2. ненужен; 3. безполезен, напразен
бездѣльнѣ вж. бездѣльно
безз- вж. безбезименьнъ, -ъіи прил. безименен; неназован
безимѣньство, -а ср. бедност, недоимък
безлѣтьнъ, -ъіи прил. неподвластен на времето, непреходен, вечен
безмилостивъ, -ъіи прил. безмилостен, немилосърден; гр. ἀπηνής.
безмлъвие, -иꙗ ср. 1. безмълвие; 2. монашески подвиг на мълчание, гр. ἡσυχία; вж. ивж. и
безмлъвьствие, млъчание, неплищевание
безмлъвьно нрч. безмлъвно
безмлъвьнъ, -ъіи прил. безмълвен, мълчалив; вж. ивж. и мльчаливъ
безмлъвьнѣ нрч. безмълвно
безмлъвьствие, -иꙗ ср. безмълвие, мълчание; вж. и безмлъвие, млъчание, неплищевание.
безмлъвьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. безмълствам, живея като отшелник с обет за мълчание
безмъісльнъ, -ъіи прил. безмислен; вж. и несъмъісльнъ, бесловесьнъ, безоумаи, неразоумьнъ
безмьздие, -иꙗ ср. безкористност
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безмьздьникъ, -а м. безсребърник, човек, който не иска възнаграждение за труда си; безкористен
човек; гр. ἀνάργυρος.
безмьздьно нрч. безкористно, безвъзмездно
безмьздьнъ, -ъіи прил. безкористен, безвъзмезден
безмѣр҄ение вж. безмѣрие
безмѣрие, -иꙗ ср. без мярка; безкрай, безкрайност, безпределност
безмѣрьнъ, -ъіи прил. 1. безмерен, безкраен; 2. неизмерим, безграничен; вж. и без мѣръі при мѣра
безмѣстьнъ, -ъіи прил. неразумен, вж. и ~ чловѣкъ
безмѧтежьникъ, -а м. невъзмутим, спокоен човек
безмѧтежьно нрч. безметежно
безмѧтежьнъ, -ъіи прил. безметежен, невъзмутим, спокоен
безмѫжьнъ, -ъіи прил. неомъжен; ~ мѫжь, мъж само по име; гр. ἄνανδρος
безмѫтьнъ, -ъіи прил. невъзмутим, безметежен
безнадеждьнъ, -ъіи прил. изгубил надежда
безначѧлие, -иꙗ ср. безвластие
безначѧльно нрч. безначално, вечно; гр. ἀνάρχος.
безначѧльнъ, -ъіи прил. безначален, вечен (за Бог); гр. ἄναρχος; вж. и безначѧтьчьнъ
безначѧтьчьнъ, -ъіи прил. безначален; гр. ἄναρχος; вж. и безначѧльнъ
безо вж. без
безобразие, -иꙗ ср. безобразие, неподобаващо, неприлично поведение
безобразьнъ, -ъі прил. безо̀бразен, който няма външна форма, образ; субст. ср. ед. безобразьное безвидно
същество; гр. ἀσχημάτιστος
безоковати, -оуѭ, -оуеши несв. безсрамнича, върша безсрамни дела.
безопъітьнъ, -ъіи прил. неопитен
безотъвѣтьнъ, -ъіи прил. нямащ оправдание, извинение, непростителен
безоумаи прил. неразумен; гр. ἄλογος
безоумие, -иꙗ ср. безумие, безрасъдство; гр. ἄνομια
безоумл҄ь, -ьи прил. безумен; субст. безумец
безоумьникъ, -а м. неразумен човек
безоумьно нрч. безумно
безоумьнъ, -ъіи прил. безумен; субст. безумец
безоумьство, -а ср. безумство, безрасъдство; гр. ἀφροσύνη
безочивъ прил. безочлив, безсрамен
безочитъ прил. безочлив, безсрамен
безочьно нрч. безочливо, безсрамно
безочьнѣ
безочьство, -а ср. безочие, безсрамие
безратии прил. прил. мирен; гр. ἀπολέμητος
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безратьнъ, -ъіи прил. мирен; вар.вж. и безратии
безръпътьнъ, -ъіи прил. безропотен, смирен
бесрамьнъ, -ъіи (< -зс-) прил. безсрамен
безч- вж. бесчбезъ вж. без
безълобивъ, -ъіи (< -зз- ) прил. 1. незлоблив, простодушен, добър, кротък; 2. непорочен; вж. и
безълобьнъ
безълобие, -иꙗ ср. беззлобие, невинност; гр. ἀκακία
безълобьнъ, -ъіи прил. незлоблив, добър, простодушен; 2. несмесен, чист, неповреден, незасегнат; вж.
и безълобивъ, незълобивъ, незълобьнъ
бер- вж. бьрбес форма на без пред беззвучни съгласни
бесвѣтьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. непрогледен, без светлина; бесвѣтьна тьма, непрогледна тъмнина
бескврьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. неосквернен, неопетнен, непорочен; гр. ἀκηλίδωτος, ἄσπιλος; вж. ивж. и
нескврьнъ, бескврьньнъ, нескврьньнъ
бескврьньнъ, -ъіи (без-с-) прил. неосквернен, неопетнен, чист; гр. ἀμίαντος; вж. ивж. и бескврьнъ,
нескрьнъ, нескврьньнъ
бескврьньнѣ нрч. незамърсено, неопетнено, неосквернено
бесконьцаи вж. бесконьчьнъ
бесконьчание, -иꙗ ср. безкрайност, бесконечност; гр. ἀτελεύτητον; вж. и вѣкъ
бесконьчьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. безкраен; гр. ἀκήρατος; вж. и бещисльнъ, безмѣрьнъ, вѣчьнъ
бесконьчьнѣ нрч. безкрайно
бескръвьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. безкръвен; бескръвьнаꙗ трѣба безкръвна жертва; гр. ἀναίμακτος
бескрьбьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. спокоен, мирен; вж. и беспечальнъ
бесловесьнъ, -ъіи (< -зсл-) прил. безсловесен; субст. ср. ед. бесловесьное безсловесно същество; ἄλογος;
бесловесьнъ, -ъіи (< без-с-)прил. 1. безсловесен; 2. неразумен; ср. ед. бесловесьное безсловесно
същество; ἄλογος; вж. и безмъісльнъ, вж. и бесловьнъ, несловесьнъ
бесловьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. неразумен; вж. и бесловьсьнъ, несловесьнъ
беслъньнъ, -ъіи (< без-с-) прил. лишен от слънчеви лъчи, тъмен, мрачен
бесмрьтие, -иꙗ (< без-с-) ср. безсмъртие
бесмрьтьнъ, -ъіи (< без-с-) прил. безсмъртен, вечен
бесмрьтьство, -а (< без-с-) ср. безсмъртие
беспечалие, -иꙗ ср. безгрижие
беспечальнъ, -ъіи прил. 1. непознаващ скръбта, безгрижен; 2. спокоен; гр. ἀμέριμνος, ἀπράγμων; вж. и
бескрьбьнъ
беспищие, -иꙗ ср. отсътствие на храна, гладуване
бесплавьнъ, -ъіи прил. неблуждаещ
бесплачьнъ, -ъіи прил. неопечален
бесплищевание вж. бесплищие
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бесплищие, -иꙗ ср. мълчание; вар. бесплищевание
бесплищьнъ, -ъіи прил. мълчалив
бесплодьнъ, -ъіи прил. безплоден; гр. ἄκαρπος
бесплодьнъ, -ъіи прил. безплоден; вж. и неплодьнъ
бесплътьно нрч. безплътно
бесплътьнъ, -ъіи прил. безплътен, невеществен, безтелесен; бесплътьнъіѧ силъі бесплътьнии чинове (воини)
небесните чинове (воинства), ангелите; старѣишина бесплътьнъіихъ Ангелският княз; гр.
ἀσώματος, ἄσαρκος; вж. и безвещьствьнъ
беспорочьнъ, -ъіи прил. непорочен
беспосагаи прил. безбрачна, неомъжена
бесправьдие, -иꙗ ср. неправда, несправеливост; вж. и неправьда
бесправьдьнъ, -ъіи прил. несправедлив; вж. и неправьдивъ, неправьдьнъ
бесприкладьнъ, -ъіи прил. несравним, безподобен
беспричѧстьнъ, -ъіи прил. безучастен
беспрѣмер҄ение, -иꙗ ср. неумереност, несъздържаност; нрч. беспрѣмер҄ениемь неумерено, незадоволително
беспрѣстани нрч. непрекъснато, непрестанно
беспѫтьнъ, -ъіи прил. безпътен
бесрамие, -иꙗ (< -з-с-) ср. безсрамие, нахалство
бесрамъкъ, -а (< -з-с-) м. безсрамник
бестоудие, -иꙗ (< зс-) ср. безсрамие
бестоудьникъ, -а (< безс-) м. безсрамник
бестоудьнъ, -ъіи (< -зс-) прил. 1. безсрамен, дързък, безочлив; 2. позорен
бестоудьнѣ нрч. (< -зс-) безсрамно
бестоудьць, -а м. (< -зс-) безсрамник; вж. и бестоудьникъ
бестоуждь, -ии прил. безсрамен
бестрастие, -иꙗ (< -зс-) ср. липса на страдание, живот без страдание, спокойствие
бестрастьнъ, -ъіи (< -зс-) прил. който не страда, не усеща болката, несрадащ, неподлежащ на
страдания; гр. ἀπαθής
бестьл҄ѣ, -л҄ѧ ж. нетление; вж. бестьлѣние, нетьл҄ѣ, нетьлѣние, нетьльное
бестьлѣние, -иꙗ ср. нетление; гр. ἀφθαρσία; вж. и бестьл҄ѣ, неистлѣние, нетьл҄ѣ, нетьлѣние, нетьльноевж. и
бестьлѣнъ, -ъіи прил. нетленен; вж. и бестлѣньнъ, неистлѣньнъ, нетлѣньнъ
бестьлѣньнъ, -ъіи прил. нетленен; вж. и вж. и бестлѣнъ, неистлѣньнъ, нетлѣньнъ
бестѫжьнъ, -ъіи прил. който е без тъга, безгрижен
бесхрамьникъ, -а м. бездомник
бесцѣньнъ, -ъіи прил. безценен, скъпоценен; вар. бецѣньнъ; вж. и мъногоцѣньнъ
бесчинаи прил. несдържан, необуздан; вж. ивж. и бесчиньнъ
бесчиние, -иꙗ ср. безредие, безчиние, произвол; вар. бещиние
бесчиньница, -ѧ ж. безредица, произвол; вар. бещиньница
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бесчиньнъ, -ъіи прил. безреден, безпорядъчен; вар. бещиньнъ
бесчисльнъ, -ъіи прил. безчислен; вар. бещисльнъ; вж. и бесчисменьнъ
бесчисменьнъ, -ъіи прил. безчислен; вар. бещисменьнъ;вж. ивж. и бесчисльнъ
бесчьствие, -иꙗ ср. безчестие; вар. бещьствие; вж. и бесчьстие, нечьстие
бесчьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. безчестя, срамя
бесчьствьнъ, -ъіи прил. безчестен; вар. бещьствьнъ; вж. и бесчьстьиъ
бесчьстие, -иꙗ (< без ч-) ср. безчестие; ~ сътворити, вж. бесчьствовати; вар. бечьстие, бещьстие
бесчьстии прил. лишен от чест
бесчьстьнъ, -ъіи прил. безчестен, нечестен; вар. бещьстьнъ
бесчювьствьнъ, ъіи прил. безчувствен; вар. бещю(оу)~
бесчѧдие, -иꙗ ср. безплодие; вар. бещѧдие
бесчѧдъ, -ъіи прил. бездетен; вар. бесчѧдьнъ
бесчѧдьнъ, -ъіи прил. бездетен; субст. ж. безплодна; вар. бесчѧдъ
бесъвѣтьнъ, -ъіи прил. безрасъден; гр. ἀβουλήτος
бесъмрьтие, -иꙗ (< безс-) ср. безсмъртие; гр. ἀϑανασία
бесъмрьтьнъ, -ъіи (< -зс-) прил. безсмъртен, вечен; гр. ἀθάνατος
бесъмрьтьство, -а (< безс-) ср. безсмъртие; вж. ибесъмрьтие
бесъние, -иꙗ ср. (< безс-) безсъние; вж. и бъдѣние
бесѣда, -ъі ж. 1. слово, реч; 2. беседа, разговор; 3. проповед; 4. диалект
бесѣдование, -иꙗ ср. разговор, беседа; вж. и бесѣда, слово, рѣчь
бесѣдовати, -доуѭ , -доуеши несв. с вин. и (къ с) дат. п. 1. разговарям, беседвам, говоря; 2. общувам; 3.
поучавам; ~ кънигъі, отъ кънигъ; бесѣдовати писанию обръщам се към книгите, изучавам нещо
задълбочено; вж. и глаголати, повѣдати, рещи
бесѣдовьникъ, -а м. автор на беседи, поучения
бесѣдьникъ, -а м. събеседник
бецѣньнъ вж. бесцѣньнъ
бечьстие вж. бесчьстие
бечювствьнъ вж. бесчювьствьнъ
бещ- вж. бесчбещисльнъ (< бесч-) вж. бесчисльнъ
бещьстие (< без ч-), вж. бесчьстие
бещьстьнъ (< безч-) вж. бесчьстьнъ
бещѧд- (< безчѧд-) вж. бесщѧдбж҃- съкр. от божб҃ж- съкр. от божбжств- съкр. от божьствбж҃сьн- съкр. от божьствьнбꙃ҃ѣ съкр. от боꙃѣ
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би, бимь ... форми за образуване на усл. наклонение от бъіти
бивати, -аѭ, -аеши несв. 1. бия; 2. бия до смърт, убивам; вж. и оубивати.
биение, -иꙗ ср. 1.биене, удряне; 2. бичуване
било, -а ср. ударен сигнален инструмент от дърво, камък или метал, използван в християнската
традиция за свикване на богослужение или за трапеза
бим- вж. бъіти
бисьръ, -а м. 1. бисер, маргарит, перла; 2. монета; (ме)тати (дати, съіпати) ~ свиниꙗмъ (прѣдъ свиниꙗми)
хвърлям бисер пред свинете
бисьрѣнъ, -ъіи прил. бисерен
бити, биѭ, биеши и бьѭ, бьеши несв. 1. бия; 2. удрям, ~ по ланитѣ, ~ по ланитама удрям плесница, шамар,
зашлевявам; ~ (въ) въздоухъ за безплодна загуба на усилия, за безполезно дело; ~ (въ) прьси своѧ,
~ (въ) лице свое бия по гърдите, лицето си, оплаквам; ѧзъікомь ~ ругая, обиждам; 3. бичувам; ~ сѧ
бия се, сражавам се; 2. удрям се, изразявам скръб, печал; вж. и тети, оубивати
бичь, -а м. бич, камшик вж. и вощага
блаⷢ҇- съкр. от благблаго нрч. добро, благо, хубаво
благо, -а ср. 1. благо, добрина; 2. притежание, имане; мн. блага, имоти
благовлено нрч. благосклонно, снизходително
благовол҄ение, -иꙗ ср. 1. благоволение, добропожелание, проява на доба воля; 2. добродетел; гр. εὐδοκία,
εὐγνωμοσύνη
благовол҄ено нар. благосклонно
благоволити, -лѭ, -лиши несв. и св. с вин. п. или с о и мест. п. проявявам разположение към някого,
благоволявам, доброжелателен съм; гр. εὐδοκέω
благовольнъ, -ъіи прил. отнасящ се до добродетелта; гр. ἐνάρετος
благовольство, -а ср. благоволение, добра воля; гр. εὐδοκία
благовон҄ьнъ, -ъіи прил. благовонен, ароматен; благовоньна масть, миро; вж. и благоѫханьнъ
благоврѣменьно нрч. удобно
благоврѣменьнъ, -ъіи прил. своевременен, случващ се, ставащ в удобно, в подходящо време
благовъгодьнъ, -ъіи прил. навременен, благоугоден, благоприятен
благовѣр҄ение вж. благовѣрие
благовѣрие, -иꙗ ср. 1. праведност, благочестие; 2. правоверие, набожност; гр. εὐσέβεια; вар. благовѣрие
благовѣрьно нрч. благоверно, благочестиво, набожно; гр. εὐσεβῶς
благовѣрьнъ, -ъіи прил. благоверен, благочестив, набожен; гр. εὔδοξος, εὐσεβής
благовѣствовати, -аѭ, -аеши вж. благовѣстьвовати
благовѣстити, -щѫ, -стиши несв. и св. съобщя, съобщавам добра вест, благовестя; гр. εὐαγγελίζομαι; вж.
и благовѣстовати, благовѣщати
благовѣстовати, -аѭ, -аеши несв. съобщавам блага, добра, вест; гр. εὐαγγελίσεσθαι
благовѣстовати, -оуѭ, -оуеши несв. съобщавам добра вест; гр. εὐαγγελίζομαι
благовѣстьвовати, -аѭ, -аеши несв. съобщавам блага, добра, вест; гр. εὐαγγελίσεσθαι
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благовѣщати, -аѭ, -аеши несв. съобщавам блага, добра, вест; гр. εὐαγγελίσεσθαι
благовѣщение, -иꙗ ср. 1. блага вест, благовестие; 2. благовестие, първите четири книги от Новия Завет,
евангелията на апостолите Матей, Марк, Лука и Йоан; гр. εὐαγγέλιον; вж. и еванг҄елие
благоголѣньнъ, -ъіи прил. имащ здрави колена, крака; гр. εὐσκελής
благодавьць, -а м. благодетел, дарител; вж. и благодатель, благодатьникъ, благодѣтель
благодар҄ение, -иꙗ ср. ср. благодарствена възхвала; 2. евхаристия, свето причастие; гр. εὐχαριστία; вж. и
благодарьствие
благодарие, -иꙗ ср. полза
благодарити, -рѭ, -риши несв. благодаря
благодарити, -р҄ѭ, -риши св. и несв. с вин. п. благодаря; гр. εὐχαριστέω
благодарьно нрч. с благодарност; вж. и благодѣтьнѣ
благодарьствие, -иꙗ ср. благодарствена възхвала;вж. и благодар҄ение
благодарьствити, -ствлѭ (-щвлѭ), -рьствиши несв. 1. благодаря; 2. възхвалявам; 3. правя благодеяние;
гр. εὐχαριστέω
благодарьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. благодаря; 2. възхвалявам
благодарьствьнъ, -ъіи прил. благодарствен
благодател҄ь, -л҄ѣ м. благодетел, дарител
благодати, -дамь, -даси св. извърша благодеяние; гр. εὐεργετεῖν; вж. и благосътворити, добросътворити
благодатие, -иꙗ ср. благодат; гр. ἀγαθότης; вж. и благодать, благодѣть, благодатие, благодатьное
благодать, -и ж. 1. благодат; 2. талант, дарование, надареност; гр. ἀγαθότης
благодатьникъ, -а м. благодетел, този, който върши добри дела
благодатьнъ, -ъіи прил. благодатен, изпълнен с благодат; субст. ср. ед. благодатьное благодат
благодоушие, -иꙗ ср. благодушие, душевно благоразположение; гр. εὐψυχία
благодѣиство, -а ср. вършене на добро, благодеяние, добрина
благодѣиць, -а м. благодетел; гр. εὐεργέτης; вж. и добродавьць
благодѣть, -и ж. 1. благосклонност, добрина, милост; 2. субст. добро, добро дело, благодеяние; 3.
благодеяние; гр. εὐεργεσία; 4. благоугодие, гр. εὐχαριστία; ~ въздати (въздаꙗти) славя,
прославям; ~ творити = благодѣати; божиꙗ ~, Божия благодат; благодѣти не имѣти неблагодарен
съм; вар. благодать; вж. и благостьвж. и
благодѣтьнъ, -ъіи прил. 1. благодатен, изпълнен с благодат; 2. милостив; вар. благодатьнъблагодѣтьнѣ
нрч. с благодарност; вж. и благодарьно
благодѣꙗние, -иꙗ ср. благодеяние, вършене на добри дела, добротворство, добрина; гр. εὐεργεσία,
ἀγαθοεργία; вж. и добродѣиство
благодѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. върша благодеяния, добри дела; гр. εὐεργετέω
благоизвол҄ение, -иꙗ ср. благоволение; преимущество; гр. εὐδοκία; вж. и благовел҄ение, благовольство,
извол҄ение
благоизволити, -л҄ѭ, -лиши св. и несв. на с вин. п. или с на, о, въ и мест. п. дам благоволението си,
благоволя; гр. εὐδοκεῖν; вж. и благоволити
благоизвольнъ, -ъіи прил. известен, знаменит, уважаван, почитан
благоиспъітание, -иꙗ ср. старателност
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благокореньнъ, -ъіи прил. от добър корен, от добър род, от добро потекло, благороден
благолѣпьнъ, -ъіи прил. красив, достолепен; вж. и красьнъ, лѣпъвж. и
благообразьно нрч. благовидно, благообразно; благопристойно, прилично; гр. εὐσχημόνως; вар.
благообразьнѣ
благообразьнъ, -ъіи прил. 1. благообразен, благовиден; 2. благопристоен, подобаващ, достоен; гр.
εὐσχήμων, εὐπρεπής
благообразьнѣ вж. благообразьно
благопловл҄ение, -иꙗ ср. леко плаване
благопокор҄ение, -иꙗ ср. покорство
благоприимичьнъ, -ъіи прил. благоприятен, удобен; вж. и приимичьнъ
благоприлежьнъ, -ъіи прил. усърден, старателен; гр. εὐπάρεδρος; вж. и прилежьнъ
благоприѧтьнъ, -ъіи прил. приятен, угоден
благораствор҄ение, -иꙗ ср. 1. добро възприемане от тялото; 2. умереност, въздържаност
благородие, -иꙗ ср. благородство; гр. εὐγενία
благородьнъ, -ъіи прил. благороден; гр. εὐγενής; вж. и доброродьнъ
благословен- вж. благословл҄енблагословение вж. благословл҄ение
благословенъ вж. благословл҄енъ
благословесити, -вешѫ, -сиши св. благословя
благословествити, -вещѫ, -вестиши несв. и св. 1. благославям, благословя; 2. възхвалявам, възхваля; гр.
εὐλογεῖν
благословестити, -вещѫ, -стиши несв. и св. благославя, благословя; възхвалявам; гр. εὐλογεῖν
благословестьвьнъ, -ъіи прил. благословен, възхвален
благословесьнъ, -ъіи прил. благословен
благословесьстовати, -оуѭ, -оуеши св. благословя; гр. εὐλογεῖν
благословешение, -иꙗ ср. благослов; гр. εὐλογία
благословещвл҄ение, иꙗ ср. благослов; гр. εὐλογία
благословещение, -иꙗ ср. благослов; гр. εὐλογία
благословити, -вл҄ѭ, -виши св. и несв. благословя, благославям; 2. славословя, възхвалявам; ~ сѧ
благословя, благославям; гр. εὐλογέω
благословл҄ение, -иꙗ ср. благослов, благословение, благословия, добра дума; милосърдие; гр. εὐλογία; ~
приѧти / възѧти получа благословия; без благословл҄ениꙗ без благослов, без благословия; гр.
εὐλογεῖσθαι; вар. благословение
благословл҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) благословен; вар. благословенъ
благословл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши нсв. благославям
благостъін҄и, -н҄ѧ ж. благост, доброта; вж. и благъін҄и
благость, -и ж. 1. благост, благосклонност, доброта; 2. добродетел; гр. ἀγαθότης
благостьнъ, -ъіи прил. добър, милостив; вж. и благъ
благосътворити, -рѭ, -риши св. с дат. п. направя, извърша добро, добрина
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благота, -ъі ж. 1. благост, доброта; 2. добродетел
благотворити, -р҄ѭ, -риши несв. с дат. п.правя, върша добрина, добро
благотворити, -рѭ, -риши несв. правя добро, добри дела, благотворя; ~ сѧ върша добро някому гр.
ἀγαϑοποιέω
благочин҄ение, -иꙗ ср. устройство; гр. εὐστάθεια
благочьстивъ, -ъіи прил. благочестив, набожен, богобоязлив
благочьстие, -иꙗ ср. благочестие, набожност, богобоязливост; гр. εὐσέβεια
благочьстовати, -аѭ, -аеши несв. набожен, благочестив съм.
благочьстьно нрч. благочестиво, набожно; вар. благочьстьнѣ
благочьстьнъ, -ъіи прил. благочестив, набожен, богобоязлив
благочьстьнѣ вж. благочьстьно
благочьтение, -иꙗ ср. благочестие, набожност; вар. благочьтие
благочьтие вж. благочьтение
благоѫхание, -иꙗ ср. благоухание, аромат; гр. εὐωδία; вж. и вонѣ, благовоние
благоѫханьнъ, -ъіи прил. благоуханен, ароматен; вж. и благовоньнъ
благъ, -ъіи прил. 1. благ, добър; милосърден, щедър; 2. благочестив; 3. субст. добро дело, добър
човек; блага лѣпота красота
благъін҄и, -н҄ѧ ж. 1. благо, добро дело; 2. блаженство; гр. μακαριότης
блажение, -иꙗ ср. блаженство
блаженикъ, -а м. блажѐн, свят човек
блаженъ, -ъіи прил. (< прич.) блажѐн, благословен, облажаван; субст. светец, праведник; гр. ἀγαθός,
μακάριος; вж. и блаженикъ
блаженьнъ, -ъіи прил. 1. блажѐн; 2. (субст.) вид църковно песнопение за блаженствата; гр. μακαρισμός
блаженьство, -а ср. блаженство; гр. μακαριότης
блажити, -жѫ, -жиши несв. с вин. п. считам някого за щастлив; облажавам, почитам; гр. μακαρίζω,
ἀγαθύνω
блажьн҄ение, -иꙗ ср. съблазън
блажьнъ, -ъіи прил. субст. блажен, свят човек; вж. и блаженъ, блаженикъ
блажьство, -а ср. благочестие, блаженство; вж. и благъ
блазна, -ъі ж. грешка, заблуда; вж. и блазнъ, заблѫждение, съблазнъ
блазнити, -жн҄ѭ, -ниши несв. съблазнявам, изкушавам; 2. възмущавам, предизвиквам негодувание; ~ сѧ
1. с о и мест. п. възмущавам се; 2. блазня се, съблазнявам се, изкушавам се; вж. и съблажн҄ѣти,
сканъдалисати
блазнъ, -а м. съблазън, изкушение
блазньничь прил. прит. на изкусителя, на богохулника
блазньнъ, -ъіи прил. съблазнителен; който води към грях, предизвиква съблазън
блатина, -ъі ж. заблатена местност, блато; вар. балтина; вж. и блато, вапа
блато, -а ср. блато; блатиста местност
бл҃г- съкр. от благ-
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бл҃гсв- съкр. от благословблехъчии, -иꙗ м. занаятчия; 1. дърводелец, вж. и дрѣводѣл҄ѣ; 2. ковач, вж. и ковачь
бл҃ж- съкр. от блажближение, -иꙗ ср. приближаване във времето и пространството
ближика, -ъі ж. близък (човек), роднина, родственик; вар. ближикъ
ближикъ, -а м., вж. ближика
ближьн҄ь, -н҄ии прил. 1. близък; 2. (субст.) близък (човек), роднина, родственик
близньць, -а м. 1. близнак; 2. съзвездието и зодията „Близнаци“; 3. прозвище на св. ап. Тома
близньчьникъ, -а м. съзвездието и зодията Близнаци
близъ и близь нрч. и предлог с род. п. близо, близо до; вж. и искрь
близъкъ, -ъіи прил. близък; субст. ед. родственик; субст. мн. близки, роднини
блискоунъ, -а м. мак; лат. Papaver
блискъ, -а м. мълния; вж. и блисцание, бльщание, мльнии
блистание вж. блисцание
блистати вж. блисцати
блисцание, -иꙗ ср. 1. блясък, сияние; 2. мълния; вар. блистание
блисцати, -аѭ, -аеши несв. блестя; ~ сѧ бляскам, святкам
бл҃н- съкр. от благослов(л)енбл҃н- съкр. от благословенблс҃в- съкр. на благословблъванъ, -а м. 1. идол; 2. стълб, колона
блъха, -ъі ж. бълха; лат. Pulex
бльвание, -иꙗ ср. оповръщано, повръщано
бл҄ьвати, -аѭ, -аеши несв. бълвам, повръщам
бльвати, блюѭ, блюеши несв. повръщам
бльвотина, -ъі ж. бълвоч
бльскъ, -а м. 1. блясък, сияние; 2. горните слоеве на атмосферата, етер; 3. слава, величие, блясък
бльщати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. блястя, святкам
блѣдость, -и ж. бледост
блѣдъ, -ъіи прил. бледен
блѣдѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. бледнея
блѣнъ, -а м. (черен) блян, (черна) попадийка, буника, бленика; лат. Hyoscyamus (niger)
блюдение, -иꙗ ср. съхранение, опазване
блюдитель, -л҄ѣ м. пазач, пазител
бл҄юдо, -а ср. 1. блюдо, съд, чиния; 2. тава; вар. бл҄юдъ
бл҄юдъ, -а м. вж. бл҄юдо
блюстел҄ь, -л҄ѣ м. страж, охранител
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бл҄юсти, бл҄юдѫ, бл҄юдеши нсв. наблюдавам; с вин. п. пазя; зачитам; ~ сѧ пазя се, предпазвам се; вж. и
вънимати, съблюдати, съмотрити, стрѣщи, съхранѣти, хранити
блѧдение, -иꙗ ср. 1. празнословие, празни приказки; 2. разврат, прелюбодеяние
блѧдивъ, -ъіи прил. погрешен, грешен, еретически
блѧдь1, -и ж. празни приказки, брътвеж, празнословие, словоблудство; 2. разпуснатост, блудство,
разврат; вж. и блѫдъ
блѧдь2, -и м. бъбривец, празнодумец
блѧдьникъ, -а м. бъбривец, празнодумец
блѧдьнъ, -ъіи прил. бъбрив
блѧсти, -дѫ, -деши несв. 1. блуждая, обърквам пътя; 2. бърборя, приказвам празни приказки; 3.
развратнича, блудствам
блѫдение вж. блѫждение
блѫдилище, -а ср. публичен дом
блѫдити, -ждѫ, диши несв. 1. заблуждавам се, греша; 2. лутам се, блуждая;
блуждаещ; 3. блудствам, развратнича, прлюбодействам

блѫдѧи скитащ,

блѫдол҄юбие, -иꙗ ср. похотливост, развратност
блѫдъ, -а м. блудство, разврат, прелюбодеяние; ~ (съ)творити (дѣꙗти) блудствам, развратнича; вж. и
блѫдьство
блѫдьникъ, -а м. блудник, похотливец; вж. и любодѣи, прѣл҄юбодѣи
блѫдьница, -ѧ ж. блудница, развратница; вж. и любодѣица
блѫдьничьскъ, -ъіи прил. развратен, похотлив; вж. и блѫдьнъ
блѫдьничьство, -а ср. проституция, разврат
блѫдьно нрч. разпътно, блудно
блѫдьнъ, -ъіи прил. 1. загубен, объркал се; ~ съінъ блуден син; 2. блуден, равратен, похотлив; вж. и
блѫдьничьскъ
блѫдьство, -а ср. блудство, разврат
блѫждение, -иꙗ ср. бепътство, блуд, разврат; вж. и блѧдь1, блѫдъ, любодѣꙗние, прѣлюбодѣꙗние
бо 1. съюз енкл. понеже, защото, тъй като; аще бо защото, ако; 2. част. именно, ето защо
б҃о- съкр. от богобогатити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ несв. ставам богат, забогатявам; вж. и богатѣти, обогащати сѧ
богатъ, -ъіи прил. 1. богат; 2. щедър; субст. богат човек, богаташ; вж. и обильнъ
богатьнѣ нрч. обилно, щедро, богато
богатьствие, -иꙗ ср. богатство; вж. и богатьство
богатьство, -а ср. богатство; вж. и богатьствие
богатѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. ставам богат, забогатявам
богоавл҄ение, -иꙗ ср. Богоявление; ~ и мн. богоавл҄ениѣ празникът Богоявление; гр. θεοφάνεια; вж. и
авл҄ение
богобоивъ, -ъіи прил. богобоязлив
богобор҄ение, -иꙗ ср. богоборчество; гр. θεομαχία; вар. богоборие

246

богоборие вж. богобор҄ение
богоборьнъ, -ъіи прил. богоборчески; гр. θεομάχος
богоборьць, -а м. богоборец; гр. θεομάχος
боговесельнъ, -ъіи прил. радващ се на бога
боговидьць, -а м. който вижда бог; гр. θεόπτης
боговъгодьнъ, -ъіи прил. угоден на бога
боговѣдение, -иꙗ ср. познание за Бога; гр. θεογνωσία
богоглаголивъ, -ъіи прил. ; субст. м. ед. богослов; гр. θεολόγος
богогодьнъ, -ъіи прил. угоден на бога
богодоуховьнъ, -ъіи прил. боговдъхновен; гр. θεόπνευστος
богодоушьнъ, -ъіи прил. боговдъхновен; гр. θεόπνευστος
богодъхновенъ, -ъіи прил. боговдъхновен; гр. θεόπνευστος
богозъванъ, -ъіи прил. богоизбран; гр. θεόκλητος
богокоторьнъ, ъіи прил. богоборчески; гр. θεομάχος
боголѣпьно нрч. богоугодно; гр. θεοπρεπῶς
боголѣпьнъ, -ъіи прил. богоугоден; гр.θεοπρεπής
богол҄юбивъ, -ъіи прил. боголюбив, обичащ Бога; гр. θεοφιλής; вар. боголюбьнъ
богол҄юбие, -иꙗ ср. боголюбие, любов към Бога, почитание към бога
богол҄юбица, -ѧ ж. боголюбка, която обича Бог
богол҄юбьнъ вж. богол҄юбивъ
богол҄юбьць, -а м. боголюбец; гр. θεοφίλος, φιλόθεος
богомати, -матере ж. Богородица; гр. Θεοτόκος
богомили, -ъ м. мн. последователи на ереста на поп Богомил
богомрьзъкъ, -ъіи прил. враждебен на Бог; гр. θεοστυγής
богомрьзьнъ вж. богомрьзькъ
богомѫдростьнъ, -ъіи прил. мъдър като Бог
богомѫдръ, -ъіи прил. богомъдър, божествено мъдър; гр. θεόσοφος
богонаоученъ, -ъіи прил. (< прич.) научен от бога; внушен от бога; гр. θεοδίδακτος
богоначѧльнъ, -ъіи прил. отнасящ се към божественото начало
богоневѣста, -ъі ж. невяста на бога; гр. θεοῦ νύμφη
богоносивъ, -ъіи прил. богоносен, носещ в себе си бог; гр. θεόφορος; вж. и богоносьнъ
богоносьнъ, -ъіи прил. богоносен; гр. θεόφορος; вж. и богоносивъ
богоносьць, -а м. богоносец; гр. θεοφόρος
богообразьнъ, -ъіи прил. богоподобен; гр. θεοτύπωτος
богоотьць, -а м. Бог-Отец; гр. θεοπάτωρ
богооувѣдение, -иꙗ ср. познание за Бога; гр. θεογνωσία
богооугодьно нрч. богоугодно, благочестиво
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богооугодьнъ, -ъіи прил. угоден на бога, богоугоден
богопознание, -иꙗ ср. познание за бога; гр. θεογνωσία; вж. и богоразоумие
богоприемьць, -а м. богоприемец (държащ Бог на ръце); симеонъ ~, Симеон Богоприемец; гр. θεοδόχος.
богопротивьнъ, -ъіи прил. противен, враждебен на Бог
богоразоумие, -иꙗ ср. богопознание; гр. θεογνωσία
богородител҄ьница, -ѧ ж. Богородица; гр. Θεοτόκος
богородица, -ѧ ж. Богородица; гр. Θεοτόκος
богородичьнъ, -ъіи прил. богородичен, отнасящ се към Богородица; субст. тропар в прослава на
Богородица, често и в ср., богородично песнопение, гр. θεοτόκιον
богорожаница, -ѧ ж. Богородица; гр. Θεοτόκος
богосварьникъ, -а м. богоборец; гр. θεομάχος
богосварьнъ, -ъіи прил. борещ се против Бога; гр. θεομάχος
богословесение, -иꙗ ср. богословие, учение за Бога; гр. θεολογία
богословествие, -иꙗ ср. богословие, учение за Бога; гр. θεολογία
богословествити, -щвл҄ѭ, -виши несв. проповядвам; възхвалявам Бога
богословесьство, -иꙗ ср. богословие, учение за Бога; гр. θεολογία
богословие, -иꙗ ср. богословие, учение за Бога; гр. θεολογία
богословл҄ение, -иꙗ ср. богословие, учение за Бога; гр. θεολογία
богословъ, -а м. богослов; гр. θεολόγος; вж. и богословьць
богословьць, -а м. богослов; гр. θεολόγος; вж. и богословъ
богочьстивъ, -ъіи прил. почитащ бога
богочьстие, -иꙗ ср. богопочитание, благочестие
богоꙗвл҄ение вж. богоавл҄ение
богъ, -а м. бог, Господ, Бог-Отец; ~ богомъ бог на боговете, най-великия бог; слоужити богоу служа на
Бог
богъін҄и, -н҄ѧ ж. богиня
бодрѣ нрч. бодро
божии прил. божи; божие божиите неща, всичко, свързано с Бога; агньць ~ Агнец Божии, Иисус
Христос; божиемь освѧщениемь с (чрез) Божието вдъхновение; вѣра божиꙗ християнското учение;
доухъ ~ дух Божий; отьць божии Богоотец; плъть и кръвь божиꙗ хлябът и виното в тайнството
Евхаристия; прьстъ ~ Божия намеса; рабъ (раба) ~ (божиꙗ) християнин (християнка); слово божие
Светото Писание; съінъ ~ Иисус Христос; храмъ ~ Иерусалимският храм
божити, -жѫ, -жиши св. боготворя
божьскъ, -ъіи прил. отнасящ се до Бога, божествен
божьство, -а ср. 1. божество; 2. божествена природа
божьствьнъ, -ъіи прил. 1. божествен; 2. свят, свещен
божюръ -а м. божур; лат. Paeonia
бои, боꙗ м. 1. бой, сбиване; 2. бой, битка, сражение

248

бокъ, -а м. 1. телесен орган, вътрешности; 2. лявата или дясната страна от тялото на човек или
животно
бол҄е нрч. повече, в по-голяма степен; вж. бол҄ии
болеи вж. болии
бол҄ии, бол҄ьи, бол҄еи, ж. бол҄ьши, ср. бол҄е прил. само в вж. и ст. по-голям, -а, -о
бол҄ь, -и м. болник, болен човек
больнъ, -ъіи прил. болен; субст. болен човек, болник; вж. и бол҄ь
бол҄ьство, -а ср. превъзходство, първенство
болѣзнь, -и ж. 1. болест, немощ; страдание; 2. боледуване; без болѣзни без болка
болѣзньно нрч. болезнено, мъчително
болѣзньнъ, -ъіи прил. 1. който се отнася до болест, болестен; 2. който се отнася до болка, болезнен
бол҄ѣринъ, -а м. болярин
бол҄ѣрьство, -а ср. дреха като белег за обществено положение.
болѣсть, -и ж. болест; вж. и болѣзн҄ь
болѣти, -л҄ѭ, -лиши несв. боледувам, болея, болен съм; субст. болѧи болен човек, болник; ~ сѧ
безпокоя се за някого, нещо
бор- вж. брати
борьць, -а м. борец, противник
бости, бодѫ, бодеши несв. бода, пробождам, убождам
б҃оу- съкр. от богоубоубьнъ, -а м. дайре
боувол- вж. бъіволбоуесть, -и ж. буйност, лудост
боуи прил. 1. буен, невъздържан; 2. неразумен, луд
боуиство, -а ср. безумие
боукар҄ь, -р҄ѣ м. граматик, книжовник
боукъі, боукъве ж. буква
боурьнъ, -ъіи прил. 1. бурен; 2. буен
боур҄ѣ, боур҄ѧ ж. 1. буря; 2. бедствие
боуꙗвъ, -ъіи прил. неразумен, невъздържан
боꙗзнь, -и ж. страх, уплаха; вж. и страхъ
боꙗти сѧ, боѭ сѧ, боиши сѧ несв. с род. п. боя се, страхувам се
брада, -ъі ж. брада; пострижение брадѣ постригване на брадата при встъпване на момчето в юношеска
възраст
бразда, -ъі ж. бразда
бракъ, -а м. брак, сватба, женитба; вж. и женитва
бранити, -нѭ, -ниши несв. 1. браня, възпирам, давам отпор; 2. с дат. п. преча
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брань, -и ж. 1. битка; сражение; 2. средства за водене на битка; 3. изпитание; корабьнаꙗ брань битка с
кораби; мн. брани неприятели, противници, врагове
браⷮ съкр. от братбратана, -ъі ж. племенница
братанъ, -а м. племенник
брати сѧ, борѭ сѧ, бор҄еши сѧ несв. боря се, воювам
братиꙗ вж. братриꙗ
братолюбие вж. братрол҄юбие
братолюбл҄ение, -иꙗ ср. братолюбие
братосътвор҄ение, -иꙗ ср. 1. побратимяване; 2. приемане в монашекото братство; гр. ἀδελφοποίησις; вж. и
братротвор҄ение
братоучѧда, -ъі ж. братовчедка
братоучѧдо -а и братоучѧдъ, -а м. братовчед
братриꙗ ср. събир. 1. братя; 2. сподвижници, следовници; 3. братство, кръвно родство; 2. монашеско
братство; вар. братиꙗ
братрол҄юбие, -иꙗ ср. братска любов; гр. φιλαδελφία; вар. братол҄юбие
братротвор҄ение, -иꙗ ср. 1. побратимяване; 2. приемане в монашекото братство; гр. ἀδελφοποίησις; вж. и
братросътвор҄ение
братръ, -а м. 1. брат, роднина; 2. брат, член на монашеското братство; вар. братъ
братрьнъ прил. прит. братов, братски, на брата; вар. братьнъ
братрьство, -а ср. братство, братски отношения; вар. братьство
братъ вж. братръ
братьнь вж. братрьнъ
братьство вж. братрьство
браⷮ съкр. на братбрачьнъ, -ъіи прил. брачен, сватбен
брашьно, -а ср. 1. брашно; 2. зърно, реколта; 3. храна, ястие
брашьньнъ, -ъіи прил. отнасящ се към храната, хранителен
брашьньце, -а ср. причастие, просфора
бридъкъ, -ъіи прил. 1. горчив; 2. суров, жесток
бридьнъ, -ъіи прил. 1. горчив; 2. суров, жесток
брⷮа съкр. от брат-, братрбродъ, -а м. брод
бръвь, -и ж. 1. вежда; 2. клепка
бръзда, -ъі ж. юзда
бръзо нрч. бързо
бръзъ, -ъіи прил. бърз; въ бръзѣ, въ бръзѣхъ, на бръзѣ веднага, бързо, тутакси
бръісало, -а ср. кърпа за бърсане, обикновено за лице, пешкир
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брън҄ѧ, -ь ж. мн. броня
брьвьно, -а ср. голямо парче дърво, греда
брьна, -ъі ж. глина, кал, пръст; вж. брьние
брьние, -иꙗ ср. 1. кал, тиня, блато; 2. нечистотия; 3. тлен
брьньнъ, -ъіи прил. 1. направен от пръст, от кал; 2. бренен, смъртен
брьселие, -иꙗ ср. парчета керамични съдове
брьтва, -ъі ж. бръмчене, шумене
брѣгъ, -а м. бряг, стръмнина
брѣжьнъ, -ъіи прил. брегови, който се намира, който лежи на брега
брѣзозълъ, -а м. месец април; вж. април҄ь
брѣменьнъ, -ъіи прил. натоварен, обременен; бременен
брѣмѧ, брѣмене ср. бреме, товар, тежест
брѣщи, брѣгѫ, брѣжеши св. грижа се; не ~ пренебрегвам; презирам
брѧцание, -иꙗ ср. дрънкане (на струни)
брѧцати, -аѭ, -аеши несв. дрънкам, свиря
бъдрость, -и ж. бодрост, енергичност
бъдръ, -ъіи прил. 1. бодър, буден, бдящ; 2. жив; енергичен
бъдръсть, -и ж. 1.бодрост; 2. трезвост
бъдрьливъ, -ъіи прил. бодър, трезв
бъдѣние, -иꙗ ср. 1. бдение, бодърстване; 2. безсъние
бъдѣти, бъждѫ , бъдиши несв. бдя, будувам, бодърствам
бъждр҄ь, -ьи прил. бодър; вж. бъдръ
бъівати, -аѭ, -аеши несв. 1. бивам, съществувам; 2. бивам, ставам, превръщам се
бъіволица, -ѧ ж. биволица
бъіволъ, -а м. бивол; лат. Bubalus
бъіковъ прил. прит. на бика, принадлежащ на бика, отнасящ се към бика
бъікъ, -а м. бик
бъілие, -иѣ ср. 1. растение, трева; 2. билка, лекарство
бъілии, -иѧ м. билкар
бъіль, -и ж. билка, трева
бъілѣ, -ѧ м. бойл, велможа
бъістрина, -ъі ж. бързо течение в реката, в морето
бъіⷭ҇ съкр. от бъістъ
бъістро нрч. бързо
бъістроногъ, -ъіи прил. бързоног
бъістрость, -и ж. бързина
бъістръ, -ъіи прил. бърз
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бъістъ I сигм. аор. за 2 и 3 л. ед. ч. (безл.) от бъіти стана, случи се
бъіти, бѫдѫ, бѫдеши несв. бъда, ще бъда, ще съм
бъіти, есмь, еси несв. 1. съм; аорист бъі-, имперфект бѣ-; усл. накл. би-; 3 л. мн. ч. сѫтъ; сег. деят.
прич. сы, сѫщ-; мин. деят. прич. быв-; не быти, нѣсмь, нѣси не съм, не си; аще како естъ ако някак е
възможно; годѣ ~ угоден съм, подходящ съм; длъжьнъ ~ длъжен съм да; дрьзъ ~ дързък съм;
живъ ~ жив съм; клѧтъ ~ занимавам се със заклинания; наслѣдникъ ~ избран съм за наследник;
нѣстъ лѣпо не е редно, правилно, не подобава; нѫждьнъ ~ търпя насилие; облъігаемъ ~ укоряван
съм несправеливо; подобьнъ ~ подобен съм на; приношение ~ излагам, поставям дарове, жертва,
приношение; повиньнъ ~ виновен съм; субст. несѫщиꙗ небитие; 2. спом. глагол за образуване на
сложни глаг. форми
бъітие, -иꙗ ср. 1. битие, съществуване; 2. сътворение; 3. възникване; 4. първата книга на Стария Завет
„Битие“; вж. и бъішьство, сѫщьство
бъітиискъ, -ъіи прил. за Битието, отнасящ се до Битието
бъіть, -и ж. битие
бърие, -иꙗ ср. бор; чам
бърии, -иꙗ м. бучиниш; лат. Conium maculatum
бъхъ нрч. съвсем, изобщо, напълно
бъхъма нрч. напълно, изцяло, въобще
бъчела, -ъі ж. пчела
бъшиѭ нрч. 1. съвсем, изобщо, въобще; 2. каквото и да е
бъшьнъ, -ъіи прил. пълен, окончателен
бьрание, -иꙗ ср. бране, обиране
бьрати, берѫ, береши нсв. бера; събирам, напр. бьрати дрѣва бера, събирам дърва; вземам
бьчела, -ъі ж. пчела
бѣ 2 и 3 л. ед. ч. имперф от бъіти беше
бѣах- имперф. основа на бъіти
бѣгати, -аѭ, -аеши несв. 1. бягам; 2. избягвам, страня от някого, от нещо
бѣгльць, -а м. беглец
бѣгоунивъ, -ъіи прил. бързоходен
бѣгоунъ, -а м. 1. бързоходец; 2. беглец
бѣгъ, -а м. 1. бяг; 2. бягство; бѣгоу сѧ ѧти побягвам
бѣда, бѣдъі ж. 1. беда; 2. нужда, неволя; 3. принуда, без бѣдъі доброволно, без принуда
бѣдити, бѣждѫ, бѣдиши несв. 1. убеждавам; принуждавам; 2. набеждавам
бѣдовьнъ, -ъіи прил. пълен с беди, нещастен
бѣдьно нрч. 1. тежко, трудно; 2. опасно; 3. грешно; вар. бѣдьнѣ
бѣдьновати, -оуѭ, -оуеши несв. бедствам
бѣдьногонезьнъ, -ъіи прил. на когото не върви, няма късмет, нещастен
бѣдьнооудрьжьнъ, -ъіи прил. несдържан, необуздан
бѣдьнооумьно нрч. безумно, безрасъдно
бѣдьнооутѣшьнъ, -ъіи прил. трудноутешим, безутешен

252

бѣдьнъ, -ъіи прил. беден (изпаднал в нужда, беда, неволя); недъгав, слаб; труден, нелек, напр. ~ пѫть
труден път; опасен, напр. бѣдьно бъіти с дат. п. в опасност съм
бѣдьнѣ вж. бѣдьно
бѣжание, -иꙗ ср. бягство; вар. бѣство
бѣжати, бѣжѫ, бѣжиши несв. 1. бягам, тичам; 2. с (отъ) и род. п. избягам; избягвам
бѣлило, -а ср. белило, грим, пудра
бѣлити, -л҄ѭ, -лиши несв. избелвам, правя нещо да стане бяло
бѣлоризьць, -а м. мирянин
бѣлость, -и ж. 1. белота; 2. душевна чистота
бѣлъ, -ъіи прил. бял, бял на цвят
бѣлѣгъ, -а м. белег, знак
бѣсити сѧ, бѣшѫ сѧ, бѣсиши сѧ несв. 1. беснея, буйствам; яростен съм, гневен съм; 2. обхванат съм от
бяс, зъл дух; на новъ мѣсѧць ~ лунатик съм
бѣсование, -иꙗ ср. 1. беснеене; 2. почитане на езически божества; вж. и бѣшение
бѣсовидьнъ, -ъіи прил. приел, имащ вид, образ на бяс, на зъл дух
бѣсовьнъ, -ъіи прил. бесовски, на бяса; вж. и бѣсовьскъ
бѣсовьскъ, -ъіи прил. бесовски, който се отнася до бесовете, злите духове; вж. и бѣсовидьнъ
бѣста 2 или 3 л. дв. ч. имперф. от бъіти
бѣство, -а (< бѣгст-) ср. бягство; ~ сѧ ѧти обърна се в бягство, побягна
бѣсъ, -а м. 1. бяс; лош, зъл дух; 2. езическо божество; ~ имѣти да бъда обладан от (зъл) дух
бѣсьновати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. болен съм, страдам от зъл дух, обзет съм от нечист дух;
бѣсьновати сѧ на новъі мѣсѧцѧ лунатик съм
бѣсьнъ, -ъіи прил. бесен, луд; субст. обхванат от бяс, от зъл дух
бѣшение, -иꙗ ср. беснеене, бесуване
бѣшьнъ, -ъіи прил. бесен, обхванат от бяс
бѣшьньство, -а ср. безумство
бѫд- супл. корен на бъіти за бъд. време и повел. наклонение
бѫдѫщии прил. (< прич.) бъдещ; субст. мн. бъдещите неща, бъдещето

В
в буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰲ
в҃ отбелязване на дъва, дъвѣ или на въторъіи, -aꙗ, -ое в кирилицата; в глаголицата ⰲ҃ съответства на
цифрата 3, числ. три, трие
ва им. или вин. п. дв. ч. от вы, вие двамата, вас двамата
вааловъ прил. прит. Ваалов, който се отнася до Ваал
вавилонъ, -а м. мест. Вавилон; гр. Βαβυλών от акад.
вадити, -ждѫ, -диши несв. обвинявам, оклеветявам; с на и вин. п.
вадьба, -ъі ж. клевета
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вакъхъ, -а м. л. Вакх; гр. Βάκχος
валити, -лѭ, -лиши несв. валям, търкалям; ~ сѧ валям се, търкалям се
вар҄ение, -иꙗ ср. вариво, готвено ястие
варити, -рѭ, -риши св. преваря, изпреваря
варъ, -а м. зной, горещина
варътоломѣи, -ѣꙗ м. л. Вартоломей; гр. Βαρθολομαῖος
василь, л҄ѣ м. л. Васил; гр. Βασίλεος
васъ род. или мест. п. от въі
вашь, -а, -е мест. прит. ваш, -а, -е
вед- вж. вести
ведро, -а ср. ведрина, ясно хубаво време
ведръ, -ъіи прил. ведър, ясен
вел҄еглавъ, -ъіи прил. с голяма глава
вел҄езълоба, -ъі ж. злоба
велененависть, -и ж. ненавист, омраза
велиеименьнъ, -ъіи прил. известен, прославен, прочут
велии прил. голям
велииство, -а ср. величие
великъ, -ъіи прил. 1. голям, велик, извънреден; ~ дьнь Великден; 2. възвишен; 3 (за глас) силен
величание, -иꙗ ср. (с о и мест. п.) възгордяване за (заради) нещо, надменност
величати, -аѭ, -аеши несв. величая, хваля, възгордявам; 2. увеличавам; ~ сѧ величая се, възгордявам се
величие, -иꙗ ср. величие; вж. и величьство
величити, -чѫ, -чиши несв. величая, възхвалявам
величьскъ прил. Велички, от Велица; епископъ ~ епископ Велички, титла на Климент Охридски
величьствие, -иꙗ ср. величие, великолепие
величьство ср. 1. големина, величина; 2. величие; вж. и величие
велми вж. вельми
вельбѫдъ, -а м. камила
вельзѣволъ, -а м. велзевул, дявол, сатана; гр. Βεελζεβούλ от евр.; вар. вельзѣолъ
вельлѣпота, -ъіи прил. великолепие, величественост
вельми нрч. 1. много, твърде, в голяма степен; 2. силно, гръмко, със силен глас
вельрѣчевати, -аѭ, -аеши несв. говоря надменно, високомерно
вельсѣдъ, -ъіи прил. лаком, ненаситен
велѣние, -иꙗ ср. 1. повеление, поръка; 2. заповед
велѣти, -лѭ, -лиши несв. 1. заповядвам, нареждам, повелявам; 2. желая
вепрь, -и м. глиган; вепрь дивии дива свиня, глиган
верига, -ъі ж. верига
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верѣꙗ, -ѧ ж. 1. верига за затваряне, заключване; 2. ключалка, мандало
веселие, -иꙗ ср. веселие, радост
веселити, -лѭ, -иши несв. с вин. п. 1. веселя; 2. поздравявам някого; ~ сѧ веселя се, радвам се; ликувам,
празнувам
весло, -а ср. весло
весн- вж. вьсьнвести, ведѫ, ведеши несв. и св. с вин. п или с на и вин. п. водя; завеждам, отвеждам; ~ сѧ доведа
вести, везѫ, везеши несв. возя
весь вж. вьсь
ветъхъ, -ъіи прил. стар, вехт, древен; ~ чьловѣкъ грешният човек до приемането на християнството и
Възкресението; ~ законъ, ветъхъіѧ кънигъі, ветъхое писание, палеꙗ книгите на Стария Завет
ветъшати, -аѭ, -аеши несв. остарявам
вечеръ, -а 1. м. вечер; 2. нрч. вечер, по вечерно време; подъ ~ на свечеряване
вечерьнъ, -ъіи прил. вечерен
вечер҄ѣ, -ѧ ж. вечеря; сѣсти на вечери сядам на вечеря; въстати съ вечер҄ѧ стана след вечерята от трапезата
вечер҄ѣние, -иꙗ ср. вечеряне, вечерно хранене, угощение
вещь, -и ж. 1. вещ, предмет; 2. природа; естество; същина; 3. материални блага, имот, имане; вж. и
вещьство, стихие
вещьнъ, -ъіи прил. материален, веществен; вж. и вещьствьнъ
вещьство, -а ср. 1. вещество, вещ; 2. природа; естество; вж. и вещь, стихие
вещьствьнъ, -ъіи прил. веществен; вж. и вещьнъ
вивлиотикар҄ь, -ѣ м. библиотекар, архивист в царския или патриаршеския двор, хартофилакс; лат.
bibbliothecarius
видовьнъ, -ъіи прил. умозрителем
видъ, -а м. 1. вид; 2. външен вид; 3. съзерцание; вж. и видѣние
видъфагиꙗ, -иѧ ж. мест. Витфагия; гр. Βιθφαγή от евр.; вар. виѳ(т)фаг()иꙗ
видьць, -а м. съзерцател; гр. ἐπόπτης; вж. и видител҄ь, видовьникъ, видѣтел҄ь, съмотрител҄ь
видѣние, -иꙗ ср. 1. видение, виждане; 2. вид, поява; 3. вид, образ; вж. и видъ
видѣтелинъ, -а м. свидетел, този, който е видял
видѣти, виждѫ, видиши св. и несв. 1. видя, виждам; 2. съзерцавам, съзирам; 3. наблюдавам; 4. субст.
видимое и видимаꙗ видимият свят
вина, -ъі ж. 1. вина; без винъі невинен; 2. причина; прьваꙗ ~ първопричина; 3. задължение, дълг; вж. и
винование, виньство
винар҄ь, -ѣ м. лозар, винар
виничение, -иꙗ ср. клонка
вино, вина ср. 1. вино; 2. лоза, лозя
винование, -иꙗ ср. вина, виновност; вж. и вина, виньство
виновьникъ, -а м. виновник, причинител; вж. и виньникъ
виновьнъ, -ъіи прил. виновен, отговорен за нещо; вж. и виньнъ
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виноградъ, -а м. лозе
в҃і числ. дъва на десѧте, дъвѣ на десѧте; вж. дъва
винопиица , -ѧ м. винопиец, пияница
винопитие, -иꙗ ср. пиене на вино
виньникъ, -а м. виновник, причинител; вж. и виновьникъ
виньнъ, -ъіи прил. лозов, който се отнася до лоза
виньнъ, -ъіи прил. виновен, отговорен за нещо; вж. и виновьнъ
виньство -а м. вина, виновност; вж. и вина, винование
висонъ, -а м. дреха от лен; гр. βύσσος
висѣти, вишѫ, висиши несв. вися
витати, -аѭ, -аеши несв. 1. обитавам, живея; 2. (за птици) вия си гнездо
виꙗлица, -ѧ ж. виелица, зимна буря
витлеемь, -и ж. и виѳлеомъ, -а м. Витлеем; гр. Βηθλεέμ от евр.
витъфагиꙗ, -иѧ ж. мест. Вифагия; гр. Βιθφαγή от евр.
влага, влагъі ж. влага, роса
владъіка, -ъі м. 1. владетел, господар; 2. Владика, епитет на Господ
владъічица, -ѧ ж. владетелка, господарка; 2. Владичица, епитет на Богородица
владъічьнь, -ъіи прил. който се отнася до владика
владъічьскъ, -ъіи прил. отнасящ се до господаря, до владетеля
владъічьство, -а ср. 1. властване, власт, управление; 2. мн. един от небесните чинове, вж. и властел҄ь
владь, -и ж. коса?
власамъ, -а м. вид растение, балсам
власвимиꙗ вж. власфимиꙗ
власежелищи съзвездието Плеяди
властел҄ь, -л҄ѣ м. владетел, господар; мн. един от небесните чинове, вж. и владъічьство
властельскъ, -ъіи прил. господарски
власти, владѫ, владеши несв. владея, властвам; с тв. п.
власть, -и ж. 1. власт, сила; своеѭ властиѭ по своя воля, без външна принуда; 2. мн. шестата ангелска
степен
власфимисати, -аѭ, -аеши несв. 1. хуля, злословя, клеветя; 2. богохулствам; гр. βλασφημέω
власфимиꙗ, -иѧ ж. хула, злословие, клевета; 2. богохулство; гр. βλασφημία
власъ, -а м. косъм; мн. власи коси
власѣница, -цѧ ж. дреха от груб плат
влачити, влачѫ, влачиши несв. влача, тегля
влд҃- съкр. от владвлд҃к- съкр. от владъіквл҃к- съкр. от владъік-
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влъкъ, -а м. вълк; лат. Canis lupus
влъна, -ъі ж. въ̀лна
вльгъкъ, -ъіи прил. влажен; субст. ср. ед. вльгъко влажното, влажност – физическо свойство
вльна, -ъі ж. вълна̀
влъхвол҄юбие, -иꙗ ср. интерес към магьосничеството
влъхвование, -иꙗ ср. магия; вж. и въхьвение, влъшьство
влъхвъ, -а м. 1. гадател, ясновидец; 2. вълшебник, магьосник
влъшьвение, -иꙗ ср. гадание, ясновидство; 2. вълшебство, магьосничество
влъшьство, -а ср. магия, вълшебство
влькъ, -а м. вълк
вльчьць, -а м. бодил
влѣщи, влѣкѫ, влѣчеши несв. влека, тегля, увличам
вода, -ъі ж. вода; мн. води, водно течение, воден басейн; рождьство водоѭ тайнството кръщение
водити, вождѫ, водиши несв. водя, упътвам
водоваждь, -и ж. 1. течение; водопровод; 1. кръвоносен съд, (кръво)обращение
водолѣи, -ѣꙗ м. зодиакалното съзвездие Водолей; вж. и водолѣиць, идроухъ, оудроухъ
водолѣиць, -а м. зодиакалното съзвездие Водолей; вж. и водолѣи, идроухъ, оудроухъ
водоносъ, -а м. 1. съд за вода; 2. човек, който носи вода, водоносец
водопиица, -ѧ м. който пие вода, въздържател
водьнъ, -ъіи прил. воден, който се отнася към водата; ~ родъ водна стихия; ~ трѫдъ подагра; ~ прѣлогъ
воднянка
воевати, воюѭ, воюеши несв. воювам; с на и вин. п.
воевода, -ъі м. воевода, военачалник
воеводьскъ, -ъіи прил. воеводски
воеводьство, -а ср. военачалство
вождь, -а и -ѣ м. вожд, предводител
воз- вж. възвозити, вожѫ, возиши несв. возя
возъ, воза м. кола
вои м. мн. 1. воини, войници; 2. стан, лагер
воинъ, -а м. воин, войник
воиньство, -а ср. воинство, войска
воиска, -ъі ж. войска
волевратьнъ, -ъіи прил. с изменчива воля; вж. и хотовратьнъ
воление, -иꙗ ср. воля; вж. и вол҄ѣ
волити, -л҄ѭ, -лиши несв. желая, искам
волоухъ, -а м. воловар
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волъ, -оу и -а м. вол
вольнъ, -ъіи прил. волен, доброволен
вол҄ѣ, -ѧ ж. 1. воля, желание; 2. избор; добра ~ добронамереност; вж. и изборъ
волѣти, волѭ, волиши несв. желая, искам; вж. и волити
вон҄ѣ, вон҄ѧ ж. 1. миризма; 2. благоухание, благовоние; 3. лоша миризма, воня
вонѣти, вон҄ѭ, вониши несв. мириша, издавам (благо)ухание
врагъ, -а м. враг, неприятел, противник
вражение, -иꙗ ср. врачуване, гадаене
вражии прил. вражи, вражески
вражьда, -ъі ж. вражда, ненавист
вражьдовати, -оуѭ, -оуеши несв. враждувам, изпитвам ненавист
вранъ, -а м. врана, гавран; лат. Corvus
вранъ, -ъіи прил. вран, черен
врата ср. мн. врати, двери, порта
вратар҄ь, -р҄ѣ м. вратар; вж. и вратьникъ, двьрьникъ
вратити, вращѫ, вратиши несв. въртя; ~ сѧ обръщам се, връщам се
вратьникъ, -а м. вратар
врачевание, -иꙗ ср. лекуване
врачевати, -аѭ, -аеши несв. лекувам
врачь, -а м. лекар
врачьба, -ъі ж. лекуване
врьбии, -иѧ ж. върба; лат. Salix
врьбьница, -ѧ ж. Връбница, Цветница, Вход Господен в Йерусалим
врьвь, -и ж. връв; вар. връвь
врьг-, връг- вж. врѣщи
врьжение, -иꙗ ср. 1. хвърляне; 2. хвърлей; вар. връжение
врьста, -ъі ж. 1. възраст; 2. ръст; 3. връстник
врьтоградар҄ь, -р҄ѣ м. градинар; вар. врътврьтоградъ, -а м. градина; ; вар. врътврьтъ, -а м. градина; вар. врътъ; вж. и врьтоградъ
врьтъпъ, -а м. въртоп, пещера; вар. врътврьховьнъ, -ъіи прил. 1. най-горен; 2. главен, върховен
врьхоу 1. нрч. отгоре; 2. предлог с род. п. върху, отгоре; на, над; вар. връхоу
врьхосъ, -а м. насекомо, безкрил скакалец; гр. βροῦχος
врьхъ, -а м. 1. връх; 2. връх на главата, реме; вар. връхъ
врѣдити, врѣждѫ, врѣдиши несв. увредя, навредя
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врѣдъ, -а м. 1. вреда, телесно увреждане, без врѣда непокътнато, невредимо; 2. душевен недъг, вреда,
злина
врѣдьнъ, -ъіи прил. вреден
врѣждати, -аѭ, -аеши несв. вредя, причинявам болест
врѣждение, -иꙗ ср. вредене, нанясане на вреда; без врѣждениꙗ невредимо
врѣменьнъ, -ъіи прил. 1. временен, преходен; 2. непостоянен
врѣмѧ, врѣмене ср. 1. време; 2. период от време; 3. удобно подходящо време; въ ~ по време на; мало ~ за
малко, за кратко; подобьно ~ подходящо, сгодно време, благоприятен момент; вж. и годъ
врѣтище, -а ср. 1. чувал, торба; 2. дреха от груб плат
врѣщи, -врьгѫ, врьжеши несв. хвърлям
в꙽с вж. вьсвс- вж. вьсвъ предлог 1. с вин. п. (при гл. за движение), в; 2. с мест. п. (при глаголи за състояние и място) в, на;
от прасл. *vъn
въвести, -дѫ , -деши св. 1. въведа, вкарам; 2. приема
въводити, -ждѫ, -диши несв. въвеждам
въврьж-, въвръж- вж. въврѣщи
въврѣщи, -рьгѫ , -жеши св. хвърля
въвъікнѫти, -нѫ, -неши св. приуча, науча
въвѣщати, -аѭ, -аеши св. обещая
въгодьникъ вж. оугодьникъ
въгнѣздити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. загнездя се, обитавам
въградити, -ждѫ, -диши св. вградя
въграждати, -аѭ, -аеши несв. вграждам
въгрети, -бѫ, -беши (< -бт-) св. потопя
въдати, -дамь, даси св. дам, отдам; ~ сѧ отдам се, предам се
въдаꙗти, -аѭ, -аеши несв. отдавам, давам
въдвар҄ѣти сѧ, -р҄ѣѭ сѧ, -р҄ѣеши сѧ несв. настанявам се; установявам се
въдворити, -р҄ѭ, -риши св. въдворя, настаня, заселя; ~ сѧ установя се, настаня се, заселя се
въдов- вж. вьдоввьдова, -ъі ж. вдовица; вар. въдова; вж. и въдовица
вьдовица, -ѧ ж. вдовица; вар. въдовица; вж. и вьдова
въдольнъ, -ъіи прил. начупен, издълбан
въдоушевьнъ, -ъіи прил. одушевен
въдрѫжити, -жѫ, -жиши несв. закрепвам
въдъхнѫти, -нѫ, -неши св. вдъхна
въдѣти, -деждѫ, -деждеши св. пъхна, вкарам, втъкна
въжалити си, -л҄ѭ си, -лиши си (< -зж-) св. започна да тъгувам, съжаля
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въжделѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. пожелая, поискам; от въз-желѣти
въждѧдати, -аѭ, -аеши и въждѧждѫ, въждѧждеши (< възж) св. пожелая, възжелая; ~ сѧ ожъднея
въжещи, въжегѫ (въжьгѫ), въжежеши (въжьжеши) св. запаля; ~ сѧ запаля се
въжиꙃати, -аѭ, -аеши несв. запалвам
въжизати вж. въжиꙃати
въз предлог 1. с вин. п. срещу, в замяна на; за; благодать ~ благодать благодат за благодат; 2. с род. п.
срещу, на отсрещната страна
въза, възъі ж. окови
възаконити, -н҄ѭ, -ниши (< въз-з) св. узаконя, постановя със закон
възалъкати, -чѫ, -чеши св. огладнея, почувствам глад
възбивати, -аѭ, -аеши несв. 1. удрям се в знак на скръб; 2. обръщам в бягство
възбити, -иѭ, -иеши св. удрям се, заудрям се в знак на скръб; ~ прьси удрям се в гърдите при скръб
възболѣти, л҄ѭ, -лиши несв. усещам болка, изпитвам болка; вж. и болѣти
възбоꙗти сѧ, -оѭ сѧ, -боиши сѧ св. с тв. п. изпитам страх, боя се
възбранити, -нѭ, -ниши св. забраня; ~ си забраня си
възбран҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. забранявам; ~ си забранявам си
възбоудити, -ждѫ, -диши св. събудя, пробудя
възбънѫти, -нѫ, -неши св. 1. събудя се, пробудя се, събудя се; 2. свестявам се, осъзнавам се
възбѣсьнѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. разбеснея се, разлудувам се
възбѣшение, -иꙗ ср. лудост
възбѣщи, -гѫ, -жеши св. побягна
възвалити, -лѭ, -лиши св. изтърколя, претърколя (нещо) върху друг предмет
възвеличити, -чѫ, -чиши св. възвелича; ~ сѧ възгордея се
възвеселити, -л҄ѭ, -лиши св. развеселя, зарадвам; ~ сѧ зарадвам се, развеселя се
възвесел҄ѣти, -л҄ѣѭ, -лѣеши несв. развеселявам, зарадвам
възвести, -ведѫ, -ведеши св. изнеса, издигна нагоре; повдигна, вдигна; ~ очи вдигна очи; ~ сѧ бъда
въздигнат, изведен, избавен
възвирати, -аѭ, -аеши несв. извирам
възводити, -ждѫ, -диши несв. 1. извеждам, изкарвам, извличам; 2. вдигам, карам някого да стане
възвратити, -щѫ, -тиши св. 1. върна, възвърна; 2. отменя, прекратя; ~ сѧ върна се, завърна се
възвратъ, -а м. годишен сезон; ~ жѧтвьнъ, есьньнъ, зимьнии, весньнъ лято, есен, зима, пролет
възвращати, -аѭ, -аеши несв. връщам, възвръщам; ~ сѧ връщам се, завръщам се
възвращение, -иꙗ ср. връщане, завръщане
възврѣскати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. развряскам се, развикам се
възврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. хвърля върху някого, върху нещо
възвъісити сѧ, -шѫ сѧ, -сиши сѧ св. 1. издигам се нагоре, извися се; 2. възгордея се, изпитам
високомерие
възвъішати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. гордея се, изпитвам високомерие
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възвьрѣние, -иꙗ ср. завиране, закипяване
възвьрѣти, -р҄ѭ, -риши несв. завирам, закипявам
възвѣсити сѧ, -шѫ сѧ, -сиши сѧ св. обеся се
възвѣстити, -щѫ, -стиши св. извястя, съобщя, покажа
възвѣщати, -аѭ, -аеши несв. извястявам, оповестявам
възвѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. (за вятър) завея, задухам
възвѧꙃати, -жѫ, -жеши св. завържа, привържа
възгарати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. разгарям се, запламтявам
възглавьница, -ѧ ж. възглавница
възглаголати, -л҄ѭ, л҄еши св. заговоря, проговоря
възгласити, -шѫ, -сиши св. 1. извикам силно, издигна глас; 2. извикам някого
възглашати, -аѭ, -аеши несв. 1. извиквам; 2. извиквам някого
възглашение, -иꙗ ср. 1. възглас; 2. извисяване на гласа в края на песнопение или молитва
възгнѣздити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. 1. завивам гнездо; 2. заселвам се, намирам подслон
възгнѣтити, -щѫ, -тиши св. (за огън) запаля
възгнѣщати, -аѭ, -аеши несв. (за огън) запалвам
възгнѫшати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. гнуся се, отвращавам се
възгорѣти сѧ, -рѭ сѧ, -риши сѧ св. разгоря се, пламна
възградити, -ждѫ, -диши св. изградя, издигна, построя
възграждание вж. възграждение
възграждати, -аѭ, -аеши несв. ограждам
възграждение, -иꙗ ср. укрепление; вар. възграждание
възгракати, -аѭ, -аеши несв. (за гарван, врана) заграча
въздавати, -аѭ, -аеши несв. давам; въздавам
въздание, -иꙗ ср. възнаграждение, отплата; вж. и въздаꙗние
въздати, -дамь, -даси св. дам, въздам, отплатя се; ; ~ вѣсть пратя вест; ~ нарѣчие пратя писмо,
послание; ~ слово отвърна, отговоря; хвалѫ ~ благодаря
въздаꙗние, -иꙗ ср. отплата; вж. и въздание
въздаꙗти, -аѭ, -аеши несв. въздавам, оплащам се; ~ моление отправям моление, молба, моля се; ~ славѫ
прославям; хвалѫ ~ благодаря
въздвигнѫти, -гнѫ, -гнеши св. 1. въздигна, вдигна, подигна; крамолѫ ~ започна разпра; 2. вдигна на
крака, излекувам; 3. подтикна; ~ сѧ въздигна се, повдигна се
въздвижение, -иꙗ ср. възвишаване, въздигане
въздвиꙃати, -жѫ, -жеши несв. възбуждам, подклаждам
въздивити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ св. зачудя се, удивя се
въздоуховъ прил. отнасящ се до въздуха; въздушен; вж. и въздоушьнъ
въздоухъ, -а м. 1. въздух; 2. дъх, дихание
въздоушьнъ, -ъіи прил. въздушен; вж. и въздоуховъ
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въздр- вж. и възрвъздражати, -аѭ, -аеши несв. удържам, задържам, възпирам
въздразити, -жѫ, -зиши св. удържа, задържа, възпра
въздрьжание, -иꙗ ср. с род. п. въздържание, въздържаност; вж. и алъкание, алъчьба, пощение
въздрьжати, -жѫ, -жиши несв. въздържам, възпирам
възрадовати сѧ, -доуѭ сѧ, -доуеши сѧ св. зарадвам се, възрадвам се, радвам се, ликувам;
въздрадовати сѧ

вар.

възрасти, -тѫ, -теши св. израсна, порасна
възрастити, -щѫ, -стиши св. правя да порасне, да се увеличи
възрастъ, -а м. ръст, възраст
възращати, -аѭ, -аеши несв. правя да порасне, наспорявам
въздрьжание, -иꙗ ср. с род. п. въздържаност
въздрьжати сѧ, -жѫ сѧ, -жиши сѧ несв. въздържам се
въздрѣмати (сѧ), -млѭ (сѧ), -мл҄еши (сѧ) св. задремя
възрасти, -стѫ, -стеши св. нарасна, порасна; уголемя се; вар. въздрасти
възращение, -иꙗ ср. нарастване, уголемяване; вар. въздращение
възроути, -ровѫ (-ревѫ), -ровеши (-ревеши) св. изрева; вар. въздроути
възръідати, -аѭ, -аеши св. заплача, заридая; вар. въздръідати
въздрѣмати сѧ, -млѭ сѧ, -мл҄еши сѧ св. задремя
въздъхновение, -иꙗ ср.
въздъхнѫти, -нѫ, -неши св. въздъхна
въздъіхание, -иꙗ ср. 1. въздишка; 2. стенание
въздъіхати, -аѭ, -аеши несв. въздишам
въздьрати, -дерѫ, -дереши св. изтръгна, изскубна
въздѣти, -деждѫ, -деждеши и -ѣѭ, -ѣеши св. 1. простра, протегна ръце; ~ рѫцѣ вдигам, протягам ръце;
2. вдигна очи
възиграти сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. разиграя се, заиграя, затанцувам
възимание, -иꙗ ср. пристъп на болест
възимати и възьмати, -емл҄ѭ, -емл҄еши и -аѭ, -аеши несв. взимам, поемам; 2. получавам, приемам
възирание, -иꙗ ср. вид, изглед
възирати, -аѭ, -аеши несв. взирам се, наблюдавам
възискание, -иꙗ ср. търсене
възискати, -щѫ, -щеши св. с род. п. или инф. потърся, подиря, издиря
възити, възидѫ, възидеши св. 1. възляза, изкача се; вляза; 2. възнасям се; вж. и възносити сѧ; 3.
произхождам, възхождам
възлагати, -аѭ, -аеши несв. слагам, полагам, поставям; ~ рѫкѫ полагам ръка на някого при
благословия; ~ оупъвание възлагам надеждите си, упованието си; ~ обѣтование давам обет;
оутвьрждение ~ давам сила, укрепвам
възлежати, -жѫ, -жиши несв. 1. полягам; 2. храня се в полегнало положение
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възлещи, -лѧгѫ, възлѧжеши св. 1. полегна; 2. полегна при хранене
възливати, -аѭ, -аеши несв. изливам
възлиꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. излея, налея; с на и вин. п. или с врьхоу и род. п.
възложити, -жѫ, -жиши св. сложа, поставя; ~ рѫкѫ поожа ръка на някого при благословия; ~ оупъвание
възложа надеждите си, упованието си; ~ благословение дам благословия; с на и вин. п.
възлѣгание, -иꙗ ср. ядене, гощавка
възлѣсти, -зѫ, -зеши св. възкача се, покача се, възляза; с на и вин. п.
възлѣтати, -аѭ, -аеши несв. излитам, политам
възлюбити, -бл҄ѭ, -биши св. обикна, харесам; ~ сѧ целуна се, поздравя се
възлюбление, -иꙗ ср. любов
възлюбл҄енъ прил. (< прич.) любим, обичан, възлюбен
възмагати, -аѭ, -аеши несв. смогвам, успявам, в състояние съм
възможьнъ, -ъіи прил. възможен, осъществим
възмощи, -могѫ, -можеши св. 1. смогна, успея; 2. надмогна, надвия
възмѣрити, -р҄ѭ, -риши св. премеря, отмеря
възмѧсти, -тѫ, -теши св. смутя, объркам; ~ сѧ объркам се, смутя се, разтревожа се
възмѫтити, -щѫ, -тиши св. 1. объркам; 2. смутя; ~ сѧ объркам се
възмѫщение, -иꙗ ср. 1. движение, разместване; 2. вълнение; 3. смут, тревога, безпокойство
възнашати, -аѭ, -аеши несв. възкачвам се; възнасям се вж. и възити
възненавидѣти,-ждѫ,-диши св. възненавидя, изпитам ненавист
възнесение, -иꙗ ср. 1. въздигане; 2. възгордяване; 3. възнесение
възнести, -сѫ, -сеши св. повдигна, издигна; 2. възнасям се; вж. и възити; ~ сѧ 1. повдигна се, издигна се;
2. възвелича се, възгордея се
възникнѫти, -нѫ, -неши св. 1. надигна се, повдигна се; 2. изникна, появя се; 2. (за растение) поникна,
покълна
възнисти, -ньзѫ, -ньзеши св. нанижа, пробода
възносити, -шѫ, -иши несв. повдигам; възнасям; възносити жрьтвѫ, принасям в жертва; ~ сѧ, 1. повдигам
се, издигам се; 2. възгордявам се; вж. и възѧти, възимати
възоустити, -щѫ, -стиши несв. подбуждам, насърчавам.
възъ вж. въз
възъвати, -зовѫ, -зовеши св. 1. викна, призова; 2. поканя някого
възьм- вж. възѧти
възьмати, -землѭ, -земл҄еши несв. вземам, поемам
възъпити, -иѭ, -иеши св. провикна се, извикам силно
възъівати, -аѭ, -аеши несв. призовавам, повиквам
възьмати, -аѭ, -аеши несв. вземам, приемам
възьрѣние, -иꙗ ср. 1. гледане; 2. поглед, поглеждане
възьрѣти, -р҄ѭ, -риши св. погледна; с на и вин. п. погледна някого; с къ и дат. п. погледна към някого,
нещо
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възѧти, възьмѫ, възьмеши св. 1. взема, хвана, поема; 2. приема, получа; ~ мъздѫ приема пари, подкуп
3. поема, понеса
възѧтие, -иꙗ ср. отнемане
въинѫ, въінѫ нрч. постоянно, винаги; изцяло
въкоупѣ нрч. 1. заедно, вкупом; 2. едновременно
въкоусити, -шѫ, -сиши св. с или без отъ и род. п. вкуся, опитам
въкоусъ, -а м. 1. вкус, едно от сетивата; 2. вкусване; вж. и въкоушение, оукоусъ
въкоушати, -аѭ, -аеши несв. вкусвам, опитвам; с или без отъ и род. п.
въкоушение, -иꙗ ср. 1. вкусване, опитване; 2. ядене; вж. и въкоусъ, оукоусъ
въкъіснѫти, -нѫ, -неши св. вкисна, прокисна
въкъісѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. вкисвам, прокисвам
вълагалище, -а ср. кесия
вълаꙗти сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. (за кораб, лодка) разлюлявам се, блъскам се, клатя се от вълните
вълагати, -аѭ, -аеши несв. 1. влагам, слагам, поставям; 2. налагам, вменявам задължение
вълазити, -жѫ, -зиши несв. 1. влизам; 2. (за река, ручей) вливам се
вълати вж. вълаꙗти
въливати, -аѭ, -аеши несв. вливам; ~ сѧ вливам се
вълиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. влея, налея
вълогъ, -а м. галоп
въложити, -жѫ, -жиши св. вложа, сложа, поставя в
вълъръмитъ прил. пъстър, червен, пурпурен; кадифен, велурен
вълѣсти, -зѫ, -зеши св. вляза
въмести, -тѫ, -теши св. хвърля в ...
въмощи, -гѫ, -жеши (< -гт-) св. смогна
въмѣстити, -щѫ, -стиши св. вместя, сместя
въмѣстъ, -а м. ; вж. и въмѣщение
въмѣтати, -аѭ, -аеши несв. хвърлям в ...
вън҄егда съюз когато, щом
вънезаапѫ нрч. внезапно
вънести, -сѫ, -сеши св. внеса
въникати, -аѭ, -аеши несв. вникна, задълбоча се
въникнѫти, -нѫ, -неши несв. вниквам, задълбочавам се
вънимание -иꙗ ср. внимание
вънимати, -немл҄ѭ, -немл҄еши несв. 1. внимавам, пазя се от нещо; 2. схващам, разбирам, възприемам;
вж. и въникати, въникнѫти, приѧти
вънирати, -аѭ, -аеши несв. влизам, прониквам
вънити, -дѫ, -деши св. вляза; ~ въ радость радвам се, споделям радостта на някого; ~ въ напасть изпадна
в изкушение, поддам се на изкушение
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въносити, -шѫ, -сиши несв. внасям; вкарвам
въноушити1, -шѫ, -сиши св. чуя; вар. въоушити
въноушити2, -шѫ, -сиши св. втъкна; сложа, заредя стрела
вънъ нрч. (за посока) вън, навън
вънѣ нрч. (за място) вън, извън
вънѣшьн҄ь, вънѣштьн҄ь прил. външен
вънѣѭдоу нрч. отвън, извън
вънѧти, въньмѫ, въньмеши св. 1. поема, взема; 2. разбера, възприема
вънѫтрь нрч. вътре, всред
вънѫтрьн҄ь, -н҄ии прил. вътрешен
вънѫтрьѭдоу нрч. отвътре, вътре
въобразити, -жѫ, -зиши св. 1. образувам; 2. изработя, направя
въорѫжити сѧ, -жѫ сѧ, -жиши сѧ св. въоръжа се
въоушити, -шѫ, -шиши св. чуя; вар. въноушити
въпадати, -аѭ, -аеши несв. падам, изпадам
въпасти, -дѫ, -деши (< дт) св. падна в ..., изпадна в ...; изпадна, пропадна; попадна на; налетя на; ~ въ
недѫгъ разболея се; ~ въ разбоѧ извърша разбойничество, грабеж; с въ и вин. п.
въписати, -шѫ, -шеши св. опиша, напиша; вар. въпьсати
въпити, -иѭ, -иеши несв. викам, крещя
въпиѣти, въпиѭ, въпиеши несв. викам
въплоути, -пловѫ, -повеши несв. отплавам
въплътити, -щѫ, -тиши св. въплътя, придам на някого плът, човешки образ; ~ сѧ въплътя се, превърна
се в плът, добия плът; вж. и оплътити; въплъщати сѧ
въплъчити сѧ -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. опълча се, изправя се срещу някого или срещу нещо
въплъщение, -иꙗ ср. въплъщение, приемане на човешки облик; вж. и оплъщение
въпл҄ь, -ѣ и въплъ, -а м. писък; вопъл
въпрашати, -аѭ, -аеши несв. 1. питам, запитвам; 2. разпитвам, разследвам
въпросити, -шѫ, -сиши св. попитам, запитам
въпросъ, -а м. въпрос, запитване
въпрошение, -иꙗ ср. питане, запитване
въпрѣчати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. вплитам се, заплитам се, забърквам се
въпрѧꙃати, -аѭ, -аеши несв. впрягам, карам
въпрѧнѫти, -нѫ, -неши св. изтрезнявам, опомням се
въпьсати вж. въписати
въразоумити, -мл҄ѭ, -миши св. вразумя, дам разум, поуча
въринѫти, -нѫ, -неши св. побутна, изтлассна
върѣзати, -аѭ, -аеши несв. врязвам, дълбая, гравирам
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въсадити, -ждѫ, -иши св. 1. поставя, положа; въсадити пѫто желѣзьно окова, поставя окови на краката; 2.
(за растение) посадя, насадя; 3. (на кон, на магаре) посадя, кача; 4. възстановя; 5. влагам знание;
~ слоухъ възстановя слуха на някого
въсверепѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. освирепея
въселенаꙗ, -аѧ ж. вселената, обитаемият, населеният свят
въселити, -л҄ѭ, -лиши св. с въ и мест. п. заселя, поселя, вселя; ~ сѧ заселя се, поселя се
въсел҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. настанявам, вкарвам
въсиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши (< въз-с-) св. възсияя, засияя, просияя
въскладати, -аѭ, -аеши несв. 1. слагам, турям върху; 2. възлагам товар, бреме
въскланѣти сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ несв. изправям се, вдигам глава
въсклицание, -иꙗ ср. възклицание
въсклицати, -аѭ, -аеши несв. възкликвам
въсклонити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. 1. повдигна глава, погледна нагоре; 2. изправя се, вдигна се
въскорѣ нрч. скоро, наскоро
въскоурен҄ие, -иꙗ ср. пара, изпарение, течение
въскоурити, -рѭ, -риши несв. изпарявам се
въскоурѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. правя да дими
въскочити, -чѫ, -чиши св. 1. скоча в ...; 2. втурна се, вляза
въскраи предлог с род. п. при, до, край
въскрашати, -аѭ, -аеши несв. възкръсвам
въскрилие, -иꙗ ср. край, пола на дреха
въскричати, -аѭ, -аеши св. закрещя, завикам; вж. и възъвати, възъпити
въскръмити, -мл҄ѭ, -миши св. 1. отгледам, отхраня; 2. възпитам
въскръмление, -ꙗ ср. 1. отглеждане, отхранване; 2. възпитание
въскрьсение, -иꙗ ср. възкръсване, възкресение; вж. и въскрѣшение; въстание, въстанъ
въскрьсновение, -иꙗ ср. възкръсване, възкресение
въскрьснѫти, -нѫ, -неши св. възкръсна; вж. и въстати
въскрѣсити, -шѫ, -сиши св. възкреся
въскрѣшати, -аѭ, -аеши несв. възкресявам
въскрѣшение, -иꙗ ср. възкръсване, възкресение; вж. и въскрьсение
въскъіпѣти, -пл҄ѭ, -пиши св. закипя, изкипя
въскъісѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. (за хляб) вкисна, втасам
въскѫѭ (< въз-кѫѭ) нрч. поради що, защо
въслан҄ѣти сѧ, -н҄ѣѭ сѧ, н҄ѣеши сѧ несв. с дат. п. опирам се на някого, на нещо, намирам опора
въспарити, -р҄ѭ, -риши несв. въздигам се, летя нагоре, рея се
въспаръ, -а м. изпарение; вж. и въспар҄ение
въслъпати, -аѭ, -аеши несв. раздвижвам се, подскачам
въслѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. с дат. п. следвам
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въслѣдьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. следвам, вървя след някого
въслѣпати, -пл҄ѭ, -пл҄еши несв. (за вода) тека, изтичам, клокоча
въсмиꙗти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. усмихна се, засмея се
въсмрьдѣти сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. вмириша се, размириша се, засмърдя, разсмърдя се
въсмѣꙗти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. разсмея се, засмея се
въсоуе нрч. напразно, всуе
въспитание, -иꙗ ср. потомство
въспитати, -аѭ, -аеши вж. въспитѣти
въспитѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. 1. отхраня, отгледам; 2. възпитам
въсплакати, -чѫ, -чеши св. заплача; ~ сѧ разплача се
въсплащение, -иꙗ ср. отплата
въсплюнѫти, -нѫ, -неши св. намокря с плюнка, наплюнча
въспо- вж. и въспѣти
въспоминание, -иꙗ ср. спомен, спомняне, припомняне; вар. въспоминование, въспомѧновение
въспоминати, -аѭ, -аеши несв. напомням, припомням, спомням си, припомням си
въспоминавание вж. въспоминание
въспомѣнѫти, -нѫ, -неши св. спомня, припомня
въспомѧновение вж. въспоминание
въспомѧнѫти, -нѫ, -неши св. спомня (си), припомня (си)
въспоущати, -аѭ, -аеши несв. пускам гласа си, започвам да пея, запявам; пѣснь ~ запявам песен
въспрашати, -аѭ, -аеши несв. с род. п. искам, търся нещо, интересувам се от нещо
въсприимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. получавам, приемам
въсприѧти, -имѫ, -имеши св. взема, (въз)приема, получа
въпросити, -шѫ, -сиши св. поискам; помоля, измоля
въспрѣтити, -щѫ, -тиши св. 1. възпра, забраня; 2. порицая, упрекна, укоря
въспрѣщати, -аѭ, -аеши несв. 1. порицавам, упреквам; 2. заплашвам
въспрѣщение, -иꙗ ср. упрек, порицание
въспрѧнѫти, -нѫ, -неши св. 1. стана, пробудя се; 2. опомня се, съвзема се, свестя се
въспѣти, -поѭ, -поеши св. 1. запея, пропея; 2. възпея, възхваля, прославя
въспѣтие, -иꙗ ср. пропяване, запяване; коурие ~ кукуригане; по коурии възпѣтии по първи петли, на
зазоряване
въспѧтити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ св. върна се, завърна се
въспѧть нрч. обратно, назад
въставител҄ь, л҄ѣ (< -зст) м. създател
въставити, -влѭ, -виши (< -зст) св. с вин. п. 1. вдигна, повдигна; 2. възстановя; 4. възкреся; вж. и
възкрѣсити
въставл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. 1. вдигам, повдигам; 2. вдигам на бой
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въстание, -иꙗ (< -зст) ср. 1. ставане, надигане; 2. надигане, възставане срещу някого; 3. възкресение;
вж. и въскрьсение
въстанъ, -а м. 1. ставане; 2. възкресение; вж. и въскрьсение, въстание
въстань, -и ж., вж. въстанъ
въстаньнъ, -ъіи прил. 1. който възстава, настъпва, започва; 2. който се отнася до възкресението
въстати, -нѫ, -неши (< -зст-) св. 1. стана, изправя се, надигна се; 2. с на и вин. п. опълча се, възстана
срещу някого; 2. възкръсна; вж. и въскрьснѫти
въстаꙗние вж. въстание
въстаꙗти, -аѭ, -аеши несв. 1. ставам, изправям се; 2. ставам от сън
въстлапити, -пл҄ѭ, -пиши св. отклоня, попреча
въстлаплѣти, -лѣѭ, -лѣеши несв. отклонявам, възпрепятсвам
въстокъ, -а м. 1. изгрев; 2. изток, източна посока
въсточьнъ, -ъіи прил. източен
въстрепетати, -аѭ, -аеши несв. започвам да треперя, затрепервам
въстръгати, -аѭ, -аеши несв. отскубвам, откъсвам; изкоренявам
въстръгнѫти, -нѫ, -неши св. отскубна, откъсна; изкореня
въстрьꙃати, -ꙃаѭ, -ꙃаеши несв. вж. въстрьгати
въстрѫбити, -блѭ, -биши св. протръбя
въстрѧсти сѧ, -сѫ сѧ, -сеши сѧ св. разтреса се, разтърся се
вьстьщити сѧ, -щѫ сѧ, -щиши сѧ несв. загрижвам се
въстѫжити, -жѫ, -жиши св. разтъжа се, натъжа се; ~ си съжаля, наскърбя се
въстѫпати, -аѭ, -аеши несв. встъпвам, влизам
въстѫпити, -плѭ, -пиши св. встъпя, вляза; въспѧть ~ отстъпя
въсхвалити, -л҄ѭ, -лиши св. възхваля
въсхватити, -щѫ, -тиши св. 1. хвана, грабна; 2. открадна
въсхластити, -щѫ, -стиши св. обуздая; ~ похоти въздържа се от похотливи желания
въсхлащати, -аѭ, -аеши несв. обуздавам, въздържам
въсхлащение, -иꙗ ср. възпиране, обуздаване
въсходити, -ждѫ, -диши несв. вървя, отивам нагоре, възлизам
въсхождение, -иꙗ ср. 1. възлизане, въхождане; 2. духовно въздигане; 2. възнесение, възнасяне
въсхотѣние, -иꙗ ср. желание
въсхотѣти, -хощѫ, -щеши св. пожелая, поискам; вар. въсхътѣти
въсхътѣти вж. въсхотѣти
въсхъітати, -аѭ, -аеши несв. грабвам
въсхъітити, -щѫ, -тиши св. грабна, хвана, взема
въсхъіщати, -аѭ, -аеши несв. 1. вдигам нагоре, подемам; 2. грабвам, похищавам, отнасям
въсхъіщение, -иꙗ ср. похищение, ограбване, заграбване
въсчюдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. зачудя се, изненадам се; вар. въщюдити сѧ
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въсъінение, -иꙗ ср. осиновяване
въсълати, -аѭ, -аеши св. отправя, изпратя
въсъілати, -аѭ, -аеши несв. отправям, изпращам; хвалѫ ~ отправям благодарност, хвала, прославям
въсъіпати, -аѭ, -аеши несв. изсипвам
въсѣдати, -аѭ, -аеши несв. възсядам, яхвам
въсѣсти, -сѧдѫ, -сѧдеши св. с въ и вин. п. седна; с на и вин. п. възседна, яхна
въсѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. посея, засея; вж. и въсадити
вътво, -а ср. фитил
въторицеѭ нрч. втори път; повторно
въторое нрч. второ
въторопрьваꙗ сѫбота първата събота след Пасха
въторъ, -ъіи 1. числ. редн. втори; въторъіи законъ Второзаконие, последната книга от Мойсеевото
петокнижие – гр. δεθτερονόμιον; 2. второстепенен
вътрътърати, -аѭ, -аеши св. хвърля някого във вечната тъма, в тартара; гр. ταρταροῦν
вътъще нрч. напразно
въходити, -ждѫ, -диши несв. 1. влизам, пристигам; 2. възлизам; 3. промъквам се, прокрадвам се
въходъ, -а м. вход
въходьнъ, -ъіи прил. входен
въхождение, -иꙗ ср. влизане, вход
въцѣсарити сѧ, -р҄ѭ сѧ, -риши сѧ св. възцаря се
въчера и вьчера нрч. вчера
въчинити, -н҄ѭ, -ниши св. причисля
въчин҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. причислявам
въчисти, -чьтѫ, -чьтеши св. счета, приобщя, включа; ~ сѧ приобщя се, включа се
въчьловѣчение, -иꙗ ср. въплъщение, приемане на човешки облик, образ
въчловѣчити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ несв. вчовечвам се, приемам човешката природа
въчѧти, въчьнѫ, въчьнеши св. започна; спом. глагол за образуване на бъд. време, вж. и начѧти
въшед- вж. въшьд
въшьд- вж. вънити
въшьствие, -иꙗ ср. възшествие, възлизане, възнесение
въꙗхати, -ꙗдѫ, -ꙗдеши св. (с кораб) вляза в окрито море
въі мест. вие; в косвените падежи вавъі им. или вин. п. мн. ч. от тъі
въіиньнъ, -ъіи прил. постоянен, непрестанен
въінѫ нрч. винаги, постоянно
въісокъ, -ъіи прил. висок
въісота, -ъі ж. 1. висота, висина; 2. величие, извисеност
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въіспрьнъ, -ъіи прил. най-горен, най-висш
въіше прил срав. ст. от въісокъ по-горе, по-високо; ~ сѫщьства свръхсъщностен; ~ естьства
свръхестествено
вышьн҄ь, -ии прил. 1. най-горен, върховен; 2. висш, небесен; 3. всевишен; субст. въішьн҄ѣꙗ висините,
божествените селения; въ въішьн҄иихъ във висините, на небесата, в божествените селения; вж. и
съвъішьнъ
въіꙗ, въіѧ ж. шия, врат
вьз- вж. възвьсакъ вж. вьсѣкъ
вьсегда нрч. винаги, всякога
вьдова, -ъі ж. вдовица
вьдовица, -ѧ ж. вдовица
вьсеблаженъ, -ъіи (< прич.) всеблажен; вж. и вьсеблагъ, вьсеблаженьнъ
вьсевидьць, -а м. този, който всичко вижда, всевиждащ
вьсевладъіка, -ъі м. Вседържител, владетел на всички неща
вьсегда нрч. винаги, всякога
вьседрьжител҄ь, -ѣ м. вседържител
вьсемогъі вьсе и сег. деят. прич. от мощи, всемогъщ, можещ всичко
вьсемощьнъ, -ъіи прил. всемогъщ; гр. παντοδύναμος; вж. и вьсемогъі, мъногосильнъ
вьсенощьнъ, -ъіи прил. всенощ, раещ цялата нощ
вьсеплодьнъ, -ъіи прил. състоящ се само от плодове
вьсесвѧтъ, -ъіи прил. всесвет
вьсесрьдъ нрч. от цялото си сърце
вьсь1, вьси, вьсе мест. всеки, всяка, всяко; всичко; цял
вьсь2, -и ж. село
вьсьде нрч. навсякъде
вьсьма нрч. съвсем; много, твърде
вьсѣкъ, -а, -о мест. всеки, всяка, всяко
вьсѣсъжагаемъ прил. (< прич.) който изгаря напълно; гр. ὁλοκαύτωμα
вьсѣчьскъ, -ъіи мест. прил. 1. всякакъв; всячески; 2. вселенски
вьсѫдѣ нрч. всъде, навсякъде
вьчера вж. въчера
вѣ им. п. дв. ч. от азъ, ние двамата
вѣдро, -а ср. ведро, съд за течностι
вѣдомъ, -ъіи прил. (< прич.) съзнателен
вѣдьць, -а м. мъдрец
вѣдѣ алт. форма на вѣмь, вж. вѣдѣти
вѣдѣние, -иꙗ ср. знание; вж. и познание, разоумъ, разоумѣние
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вѣдѣти, вѣмь (вѣдѣ), вѣси несв. зная; не вѣдъі който не знае, без да знае; вж. и знати, познати, познавати,
разоумѣти, разоумѣвати
вѣжда, -ѧ ж. 1. клепач, клепка; 2. вежда
вѣие ср. събир. вейки, клони, клонак
вѣкъ, -а м. век; 1. време изобщо; 2. век, вечност; 3. свят, козмос; въ вѣкы вѣкомъ за вечни векове,
завинаги, во веки веков; вж. и бесконьчание
вѣмь 1 л. мн. ч. от вѣдѣти
вѣньць, -а м. венец; корона
вѣньчати, -аѭ, -аеши св. венчая, увенчавам; завърша, приключа
вѣра, -ъі ж. 1. вяра; истина; 2. религиозна вяра; благаꙗ ~ благоверие, набожност; вѣрѫ ѧти хващам
вяра, повярвам; вѣрѫ имѣти вярвам
вѣровати, -оуѭ, -оуеши несв. вярвам
вѣрьникъ, -а м. човек от същата вяра, верен човек
вѣрьнъ, -ъіи прил. 1. верен, предан; 2. вярващ; 3. вдъхващ вяра, истинен, правдив
вѣрьнѣ нрч. вярно
вѣсть, -и ж. 1. вест, известие, съобщение; 2. откровение
вѣстьникъ, -а м. вестител, известител
вѣсѧ 3 л. мн. ч. 1 сигм. аор. от вести, ведѫ
вѣтвие, -иꙗ ср. събир. вейки, клони, клонак
вѣтвь, -и ж. вейка, клонче, клонка
вѣтрило, -а ср. ветрило, платно на кораб
вѣтрица, -ѧ ж. кръвоносен съд
вѣтръ, -а м. вятър
вѣтрьница, -ѧ ж. кръвоносен съд
вѣтрьнъ, -ъіи прил. 1. ветрен; 2. кръвоносен; вѣтрьнъіѧ жилъі кръвоносни съдове
вѣчьнъ, -ъіи прил. вечен; жизнь вѣчьнаꙗ вечен живот; вж. и присьносѫщьнъ
вѣщати, -аѭ, -аеши несв. говоря; казвам
вѣꙗ, вѣѧ ж. вейка
вѧзати, вѧжѫ, вѧжеши несв. връзвам
вѧще нрч. повече
вѧщии прил. вж. и степен по-голям, по-значителен, по-висш

Г
г буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰳ
г҃ отбелязване на три, трие в кирилицата; в глаголицата ⰳ҃ съответства на цифрата 4, числ. четъіре,
четъіри
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г҃- съкр. на господгабъръ, -а м. габър; лат. Carpinuѕ betuluѕ.
гаваата или гаввата, -ъі ж. гавата, място, постлано с камъни, паваж; гр. Γαββαθᾶ от евр.
гавриилъ, -а м. л. Гавриил; гр. Γαβριήλ
гадина, -ъі ж. гадина
гадити, -ждѫ, -диши несв. наричам с гадни думи, хуля
гадъ, -а м. 1. животно; 2. влечуго
газофилак҄иꙗ и газофилак҃ии, -ѧ ж. кутия в храма, в която се пускат пари, съкровищница; гр.
γαζοφυλάκιον
галилеискъ вж. галилѣискъ
галилеꙗ вж. галилѣа
галилѣискъ, -ъіи прил. галилейски, отнасящ се до Галилия; вар. галилеискъ
галилѣа, -ѧ ж. мест. Галилея, област в Северен Израел, която граничи с Ливан; гр. Γαλιλαία от евр.
галилѣинъ, -а м. галилеянин или галилянин, жител на Галилея
ганание, -иꙗ ср. 1. загадка, гатанка; 2. гадание
гатание, -иꙗ ср. 1. предположение, догадка; 2. погрешно умозаключение
гатати, -аѭ, -аеши несв. гадая
г҃в- съкр. от господевгвоздиинъ прил. прит. на гвоздея, отнасящ се до гвоздея; ꙗзва гвоздиина рана от гвоздей
гвоздь, -и м. гвоздей, пирон
гворъ, -а м. воден мехур; балонче, появяващо се в локвите по време на дъжд
гворьць, -а м. малко водно мехурче в локвите по време на дъжд
гд҃- съкр. на господгд҃н- съкр. на господьн-, господинг҄еена, -ъі ж. геена, ад; гр. γέενα от евр.; γέενα πυρός; вар. г҄еона
г҄еона вж. геена
г҃и съкр. от господи
г҄истерьна, -ъі ж. водоем;
г҃і числото трье (три) на десѧте
гигантъ, -а м. гигант, великан; гр. γίγας, -αντος
гигантьскъ, -ъіи прил. от гигантъ, гигантски, великански.
гл҃- съкр. от глаголглава, -ъі ж. глава; болѣти главоѭ имам главоболие; пострѣщи (постризати) главѫ подстрижа се;
подстрижа се за монах; ~ бъіти стоя начело, ръководя, главен съм
главизна, -ъі ж. 1. главното, същественото, значимото; 2. глава, раздел от книга
главьникъ, -а м. главен мозък
главьнъ, -ъіи прил. 1. отнасящ се до главата;2. главен, важен; главьное мѣсто лобно място, Голгота
главьство, -а ср. 1. главното, основното, същественото; 2. глава; 3. главницата при дълг
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глаголание, -иꙗ ср. говорене
глаголати, -л҄ѭ, -л҄еши несв. 1. говоря, думам, с дат, пад.; въпрѣкъі ~, противѫ ~ възразявам,
противореча; лихо ~ говоря прекалено много, излишно; нощиѭ ~ бълнувам; прѣжде ~
предсказвам; хоулъі ~ хуля, злословя; 2. с вин. п и с втори вин. п., наричам някого някак; ~ на
кого или въ кого оплаквам се от някого, обвинявам някого 3. проповядвам
глаголивъ, -ъіи прил. бъбрив
глаголъ, -а м. 1. слово дума реч; 2. учение
гладивъ, -ъіи прил. 1. гладен; 2. лаком, ненаситен
гладити, -ждѫ, -диши несв. поглаждам
гладость, -и ж. гладкост; субст. ср. ед. гладъкое гладкото, физическо свойство на телата
гладъ, -а и гладь, -и м. глад
гладъкъ, -ъіи прил. гладък
гладѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. изглаждам, смегчавам
гласити, -шѫ, -сиши несв. викам, повиквам
гласовати, -оуѭ, -оуеши несв. викам, повиквам
глаⷭ съкр. от гласгласъ, -а м. 1. глас, говор; 2. (муз.) глас, тоналност; без гласа безгласно, мълчаливо; великомь гласомь
със силен глас, гръмко; ~ искръ плагален, паралелен глас; ~ тѧжькъ втори глас (шести тон в
църковното песнопение) ; единѣмь гласомь в един глас, единогласно
гласьнъ, -ъіи прил. от гласъ, 1. гласен, който издава глас, звук; 2. (език.) гласна
глашати, -аѭ, -аеши несв. 1. викам, повиквам; 2. назовавам
глезнь, -и ж. глезен
глоумити, -мл҄ѭ, -миши несв. забавлявам, веселя;
надсмивам се

~ сѧ 1. забавлявам се, веселя се; 2. глумя се,

глоумление, -иꙗ ср. 1. забава, развлечение; 2. празнословие; 3. скитане без цел, блуждаене
глоумъ, -а м. 1. бърборене, празнословие; 2. насмешка; без глоума без разсейване, целенасочено,
съсредоточено; глоумъі дѣꙗти подигравам се, надсмивам се
глоухъ, -ъіи прил. глух; субст. глух човек
глъбѣти, -блѭ, -биши несв. потъвам
глѣнъ, -а м. 1. мокрота, влага; 2. жлъчка, жлъчен сок, слуз
глѧдати, -аѭ, -аеши несв. гледам
глѫбина, -ъі ж. глъбина, дълбина
глѫбиньнъ, -ъіи прил. дълбочинен, дълбинен; змии ~ змеят на дълбините, дяволът
глѫбокъ, -ъіи прил. дълбок
глѫбость, -и ж. дълбочина; вж. и глѫбина, глѫбь
глѫбь, -и ж. дълбина, дълбочина; вж. и глѫбина, глѫбость
г҃н- съкр. от господин-, господьнгнафеи, иꙗ м. тепавичар, който избелва дрехи; гр. γναφεύς
гнести, -тѫ, -теши несв. притискам, гнета
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гнити, гниѭ, гниеши несв. гния, разлагам се
гнои, -ѣ м. 1. тор; 2. гнойна рана
гноинъ, -ъіи прил. покрит от гнойни рани, струпеи; гноящ
гноище, -а ср. 1. торище; 2. бунище
гньсь, -и ж. 1. гнусота, скверност, мръсотия, нечистотия; 2. гнои; 3. нечисти помисли, злоба; 4. грях
гнѣвание, -иꙗ ср. гневливост, избухливост, гняв
гнѣвати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. гневя се; с на и вин. п.
гнѣвити, -вл҄ѭ, -виши несв. гневя; сърдя, дразня
гнѣвоименитъ, -ъіи прил. наречен на гнева.
гнѣвъ, -а м. гняв; ~ дрьжати обзет съм от гняв; вж. и ꙗрость
гнѣвьливъ, -ъіи прил. гневлив, сърдит
гнѣвьнъ, -ъіи прил. гневен
гнѣздити сѧ, -ждѫ сѧ,-здиши сѧ несв. 1. гнездя; 2. обитавам; 3. намирам убежище
гнѣздо, -а ср. гнездо
гнѫсьнъ, -ъіи прил. гнусен; вар. гноусьнъ
гнѫшати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. гнуся се, отвращавам се; вар. гноушати сѧ
гобезие, -иꙗ ср. плодородие, изобилие; вар. гобьзие
гобина, -ъі ж. 1. плод; 2. изобилие; гобина имѣти
гобьзити, -жѫ, -зиши давам, раждам плод
гобьзовати, -оуѭ, -оуеши несв. живея в изобилие, в богатство
говѣиникъ, -а м. благочестив, религиоен човек
говѣинъ, -ъіи прил. достоен, тачен; изпълнен с благочестие, с достойнство
говѣиньство, -а ср., вж. говѣние
говѣние, -иꙗ ср. благочестие, благоговение
говѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. 1. говея, мълча в знак на уважение; 2. живея благочестиво
година, -ъі ж. 1. подходящо, благоприятно време; 2. час; без годинъі етеръі в неподходящо време; ~
врѣмене годишно време; годинами понякога, от време на време
годъ, -а м. 1. удобно, благоприятно време; 2. час; вж. и врѣмѧ
годьнъ, -ъіи прил. сгодно, удобно
годѣ нрч. приятно, угодно, подходящо
гождение, -иꙗ ср. воля
голѣнь, -и ж. (анат.) пищял на крака
голѫбин҄ь, -н҄ии прил. гълъбов
голѫбь, -и м. гълъб; лат. Columba
гоморьскъ, -ъіи прил. гоморски, който се отнася до Гомор
гонезнѫти, -нѫ, -неши св. спася се, избавя се
гон҄ение, -иꙗ ср. гонение, гонене, преследване
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гонити, гон҄ѭ, гониши несв. гоня, преследвам
гоньзение, -иꙗ ср. избавление, спасение
гоньзити, -жѫ, -зиши откъсвам се, освобождавам се; спасявам, освобождавам
гонѣзати, -аѭ, -аеши несв. освобожадавам се, избавям се
гонѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. стигам
гора, -ъі ж. планина
гор҄е1, гор҄ѣ ср. мъка, печал
гор҄е2 межд. с дат. п. горко
гор҄ии прил срав. ст. от гор҄ькъ
гор҄ько нрч. горчиво, горестно
горькъ, -ъіи прил. горчив
горьница, -ѧ ж. 1. стая на горния етаж в къщата; 2. високата част на планината
горьнъ, -ъіи прил. планински
горьн҄ь, -ии прил. 1. горен; 2. върховен
горьцѣ нрч. 1. горчиво; 2. горестно, скръбно
гор҄ьши ж. р. от горьни, ср. горьшее
горѣ нрч. горе
горѣти, горѭ, гориши несв. горя
горѣшьнъ, -ъіи прил. 1. горен; 2. небесен
горюшьнъ, -ъіи прил. синапен
горѧщина, -ъі ж. горещина
госль, -и ж., вж. гѫсли
господа, -ъі ж. страноприемница
господар҄ь, -р҄ѣ м. 1. господар; 2. военачалник; вж. и господинъ
господинъ, -а м. господар
господин҄ь прил. прит. принадлежащ на господаря, владетеля
господь, -и м. 1. господар, собственик, хазяйн; 2. Господ, Бог
господьнъ, -ъі прил. господен, божи
господьн҄ь прил. прит. 1. господарски, на господаря; 2. Господен, на Господа; ~ господьмъ господар на
господарите, най-велик господар
господъін҄и, -н҄ѧ ж. стопанка, господарка, владетелка; 2. госпожа
господьскъ, -ъіи прил. господен, божи
господьствиꙗ ср. мн. господства, един от небесните чинове
господьство, -а ср. 1. власт, господство; 2. мн. господьства название на един от ангелските чинове
господьствьнъ, -ъіи прил. господарски
госпожда, -ѧ ж. 1. господарка; 2. госпожа; 3. епитет на Богородица
гостиница, -ѧ ж. 1. страноприемница; 2. болница
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гостинъ, гостиньнъ, -ъіи прил. 1. който се отнася или принадлежи на госта; 2. гостоприемен
гостиньникъ, -а м. съдържател на страноприемница
гостиньць, -а м. улица, път; широк път, широка улица
гостити, -щѫ, -стиши несв. угощавам, приемам гости
гость, -и м. гост
гостьникъ, -а м. съдържател на страноприемница
готовати, -аѭ, -аеши несв. готвя, приготвям
готовизна, -ъі ж. нещо предварително подготвено
готовити, -влѭ, -виши несв. готвя, приготвям
готовъ, -ъіи прил. готов, приготвен, подготвен
гоубити, -бл҄ѭ, -биши несв. 1. губя, изгубвам; 2. погубвам, унищожавам
гоубление, -иꙗ ср. унищожение
гоумьно, -а ср. гумно, харман
гоусла, -ъі ж. гусла, струнен инструмент.
гоусльнъ, -нъіи прил. гуслен, отнасящ се до гусла.
грабити, -бл҄ѫ, -биши несв. грабя, заграбвам, отнемам
градъ1, -а м. град, селище
градъ2, -а м. град, градушка
градьникъ, -а м. гражданин
градьнъ, -ъіи прил. градски
градьць, -а м. 1. малко населено място, градец; 2. градинка
гражданинъ, -а м. гражданин, жител на град
граждение, -иꙗ ср. сграда, постройка
гракание, -иꙗ ср. грачене
гракати, -чѫ, -чеши несв. грача
грамада, -ъі ж. грамада, куп, голямо количество от нещо
грано, -есе ср. 1. стих, ред; 2. граница; вар. гранъ
гранъ, -а м., вж. грано
греб- вж. и грети
гребение, -иꙗ ср. гребане
гребище, -а ср. гробище
грезние, -иꙗ ср. грозд
грети, гребѫ, гребеши несв. 1. греба; 2. реша, сресвам
гривьна, -ъі ж. 1. гривна; 2. огърлица; 3. парична единица и монета
гробище, -а ср. гробище
гробъ, -а м. гроб
гроза, -ъі ж. заплаха, страх
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гроздъ, -а м. грозд, чепка грозде
грозновие, -иꙗ ср. грозде; вар. грезновие
грознъ, -а м. грозд, грозде
грозьнъ, -ъіи прил. страшен, ужасен
громъ, -а м. гръм
громъгласъ, -а м. гръмовен глас; гр. βροντόφωνος
гроудьнъ, -а м. ноември
грохотати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. смея се високо, веселя се
гръбѣвати, -аѭ, -аеши несв. гърбавея, прегърбвам се
гръдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. 1. гордея се; 2. възгордявам се
гръдость, -и ж. 1. гордост; 2. горделивост, високомерие
гръдъ, -ъіи прил. горделив, надменен, високомерен
гръдъін҄и, -н҄ѧ ж. 1. гордост; 2. горделивост, надменност, високомерие
гръдѣ нрч. гордо, горделиво
гръдѣти сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. гордея се
гръждение, -иꙗ ср. горделивост
грълица, -цѧ ж. гургулица; лат. ѕtreptopelia turtur.
гръличищь, -а м. гургуличе
гръмъ1, -а м. храст
гръмъ2 вж. громъ
гръмѣждь, -и ж. гурел
грънилъ, -а м. пещ за разтопяване на метал, горнило; вар. грънъілъ
грънъіль вж. грънилъ
гръньць, -а м. гърне
гръньчар҄ь, -р҄ѣ м. грънчар
гръсть, -и ж. шепа
грътань, -и м. гръклян, гърло
гръісти, -зѫ, -зеши несв. гриза
грькъ, -а м. грък; вар. грьчинъ
грьчинъ, -а вж. грькъ
грьчьскъ, -ъіи прил. гръцки
грѣховьнъ, -ъіи прил. греховен
грѣхъ, -а м. грях; вж. и прѣгрешение, съгрѣшение
грѣшьникъ, -а м. грешник
грѣшьнъ, -ъіи прил. грешен
грѣꙗти, грѣѭ, грѣеши несв. с вин. и тв. п. грея, топля някого с нещо; ~ сѧ грея се
грѧд- вж. грѧсти
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грѧсти, грѧдѫ, грѧдеши св. ида; вървя, отивам; пътувам; ~ на сънъ отивам да спя; въ грѧдѫщее врѣмѧ за
напред, в бъдеще; субст. мн. грѧдѫщее бъдещето, бъдните неща
грѫбость, -и ж. грубост
грѫбъ, -ъіи прил. 1. груб, недодялан; 2. необразован
грѫстъкъ, -ъіи прил. печален, тягостен
гъбежь, -и ж. извивка
гънати, женѫ, женеши несв. 1. следвам; 2. гоня, преследвам
гъібати, -блѭ, -бл҄еши несв. гина, загивам
гъібѣль, -и ж. гибел, унищожение
гъіжа, гъіжѧ ж. недозряло грозде.
гѫба, -ъі м. гъба
гѫгнивъ, -ъіи прил. гъгнив, говорещ носово
гѫдение, -иꙗ ср. свирене на гусла
гѫсли, гѫслии ж. мн. гусла, гъдулка
гѫсъ, -а м. гъска
гѫсти, гѫдѫ, гѫдиши несв. свиря на гусла, гъдулка
гѫсьнъ, -ъіи прил. гъши

Д
д буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰴ
д҃ знак за цифра; 1. числ. бр. в кирилицата четири, в глаголицата пет; 2. чис. ред. в кирилицата
четвърти, в глаголицата пети
д҃ съкр. от давъідда I. съюз 1. да, за да; ꙗко да и тъй че и ... да; да не да не, за да не; 2. и, та, но, и тъй; да ꙗко ... тако да и
както ... така да; да ꙗкоже ... тако и но както ... така и; II. част. 1. нека да; 2. нима
даати вж. даꙗти
давати, даѭ, даеши несв. давам
давидъ вж. давъідъ
давидов- вж. давъідовдавити, -вл҄ѭ, -виши несв. душа, стискам за гърлото
да҃в- съкр. от давъідовдавъідовъ прил. прит. Давидов, на Давид
давъідъ, -а м. л. Давид; гр. Δαβίδ, Δαυΐδ от евр.; вар. давидъ
давьнъ, -ъіи прил. 1. отколешен, отдавнашен; 2. старинен, древен
давьць, -а м. дарител, благодетел
дад- вж. и дати
дадительнъ, -ъіи прил. богат, изобилен
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дажда, -ѧ ж. даване, даруване, дар
даждь1, -а м. даване, даруване, дар
даждь2 пов. накл. от дати
даже 1. част. даже, дори; прѣжде ~ не преди дори да; вар. дажи
дажи вж. даже
дал҄е нрч. вж. и ст. по-далече, по-нататък
далече нрч. далече, отдалече; ~ сътворити с вин. п. или с отъ и род. п. отдалеча, държа настрана
дал҄ь, -и ж. далечина; по дали в далечината
дальн҄ь, -н҄ии прил. далечен
дальство, -а ср. 1. далечина; 2. продължителност
дал҄ѣ, -ѧ ж. разстояние
дамаскъ, -а м. мест. Дамаск; гр. Δαμασκός от арам.
дание, -иꙗ ср. 1. даване; подарък, дар; 2. милостиня, подаяние; 3. дарба
даниилъ, -а м. л. Даниил; гр. Δανιήλ от евр.
дань, -и ж. данък, налог
даоуидъ вж. давъідъ
дарование, -иꙗ ср. дар, дарение, благодеяние; божи ~ дар Божи, милост; мн. дарованиꙗ Светите дарове
даровати, -оуѭ, -оуеши несв. даря, дарявам, подарявам
даровьнъ, -ъіи прил. благодатен
даръ, -оу и даръ, -а м. 1. дар; награда; ~ на бѣсъі способност да се лекуват бесове, зли духове; 2. дар,
благодат
дарьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. дарявам
даси 2 л. ед. сег вр. от дати
дател҄ь, -л҄ѣ м. дарител
дати, дамь, даси св. 1. дам; 2. дам, позволя; 3. дам, наредя, назнача; ~ гласъ издам глас, извикам,
провикна се; ~ законъ постановя, създам закон; ~ славѫ 1. изразя благодарност; 2. прославя; ~
отъвѣтъ произнеса присъда; ~ дѣлание постарая се, положа усилие; ~ сѧ даден съм
дативъ, -ъіи прил. способстващ, служещ за нещо
дать, -и ж. отдаване, дар
даꙗние, -иꙗ ср. даване, отдаване; вар. даѣ(а)нье
даꙗти, даѭ, даеши несв. 1. давам; 2. давам, позволявам; ~ славѫ 1. изразявам благодарност; 2.
възхвалявам; ~ на коупли продавам, тургувам; вар. даати
д҃в- съкр. от давъдовдвалма, -ъі ж. коняр
двигнѫти, -нѫ, -неши св. движа, раздвижа; ~ сѧ раздвижа се, преместя се
движение, -иꙗ ср. подвижничество, подвизи
двиꙃати, движѫ, движеши и двиꙃаѭ, двиꙃаеши несв. движа; 2. затруднявам; ~ сѧ затруднявам се,
измъчвам се
дворъ, -а м. 1. двор; 2. дом, жилище

279

двьрь, -и ж. и двьри мн. врата, двери
двьрьникъ, -а м. вратар; вж. и вратар҄ь, вратьникъ
двьрьцѧ, -ць ж. мн. вратички; свѧтъіѩ ~ средните двери на иконостаса
дд҃- съкр. от давыддд҃в- съкр. от давыдовдебелити, -лѭ, -лиши несв. надебелявам, уедрявам
дебелие, -иꙗ ср. дебелина; вж. и дебельство
дебелость, -и ж. плътност
дебелъ, -ъіи прил. дебел, пълен
дебельство, -а ср. дебелина; вж. и дебелие
девѧтъ числ. ред. девети
девѧть, -и числ. девет; девѧть на десѧти деветнадесет; девѧть десѧтъ деветдесет
деждѫ вж. дѣти
демонъ, -а м. демон, зъл дух; гр. δαίμων
демоньскъ, -ъіи прил. демонски
день вж. дьнь
десити, дешѫ, десиши св. намеря, заваря
десница, -ѧ ж. десница, дясна ръка
деснъ и десьнъ, -ъіи прил. десен; о десьнѫѭ нрч. отдясно, от дясната страна
десѧтина, -ъі ж. 1. десетата част от нещо; 2. данък-десятък, който е бил предписан от Моисеевите
закони (Числ. 18: 21-28); 3. панихида; четъіри десѧтинъі творити правя панихида на
четиридесетия ден
десѧторина, -ъі ж. десеторно по-голямо количество
десѧтеро числ. събир. десетима, десетмина, десет души
десѧтословьница, -цѧ ж. десетте Мойсееви заповеди; гр. δεκάλογος
десѧтословьць, -а м. десетте Мойсееви заповеди; гр. δεκάλογος
десѧть, -и числ. бр. десет
диꙗ, диѧ ж. планетата Юпитер; гр. Διός
диа- вж. диꙗдивити сѧ, -влѭ сѧ, -виши сѧ несв. дивя се, чудя се, учудвам се
дивиꙗ, -иѧ ж. безрасъдство
диво, дивесе ср. чудо
дивъ, -а м. чудо, изумление
дивьно нрч. дивно, чудно
дивьнъ, -ъіи прил. дивен, чуден, чудесен; субст. дивьнаꙗ чудеса
дидрага, -ъі ж. черен дроб.
димосии, -иꙗ м. служител; гр. δημόσιος
динарии, -иꙗ м. вж. динарь
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динарь, -р҄ѣ м. динар; гр. δηνάριον
диптиха, -ъ ср. мн. диптих, поменик, списък на умрелите; гр. δίπτυχα
диꙗволъ, -а м. клеветник, дявол; гр. διάβολος; вж. и сотона, клеветьникъ, неприꙗзнь
диꙗвол҄ь прил. прит. на дявола, дяволов, дяволски
диꙗкониса, -ъі ж. дяконка, служителка в християнски храм; гр. διακόνισσα
диꙗконъ, -а м. дякон, помощник на свещеник; вж. и диꙗкъ
диꙗконство, -а ср. 1. дяконство, всички дякони; 2. ектении, четени от дякона по време на литургията
диꙗкъ, -а м. дякон, дяк; вж. и диꙗконъ, слоужител҄ь
диꙗпсалъма, -ъі ж. диапсалма; гр. διάψαλμα
длань, длани ж. длан
длъгодоушьнъ, -ъіи прил. дълготърпелив, многотърпелив
длъгословесие, -иꙗ ср. дълго говорене
длъгослоужие, -иꙗ ср. 1. отговорност, постоянство в работата; 2. продължителна и вярна служба
длъгость, -и ж. дължина; вж. и длъгота
длъгота, -ъі ж. 1. дължина; 2. продължителност
длъготрьпие вж. длъготрьпѣние
длъготрьпьнѣ нрч. дълго, продължително и търпеливо
длъготрьпьць, -а м. този, който търпи дълго, продължително
длъготрьпѣливъ, -ъіи прил. многотърпелив, дълготърпелив
длъготрьпѣльство, -а ср., вж. длъготрьпѣние
длъготрьпѣние, -иꙗ ср. 1. търпеливост; 2. великодушие; вар. длъготрьпие, длъготрьпѣльство
длъготрьпѣти, -плѭ, -пиши несв. търпя дълго, продължително
длъгъ, -ъіи прил. дълъг, продължителен
длъгъ, -а м. 1. дълг, задължение; 2. грях, прегрешение
длъжьникъ, -а м. длъжник
длъжьнъ, -ъіи прил. задължителен, полагащ се; ~ бъіти длъжен съм, подобава, достойно е
до предл. с род. п. до
доби вм. добл҄и, вж. добл҄ь
добл҄е нрч. храбро, смело; вар. добье
добл҄евати, -юѭ, -юеши несв. проявявам доблест, храброст
добл҄есть, -и ж. доблест, храброст
добл҄ь, -л҄ии прил. доблестен, храбър
добльно нрч. доблестно, храбро
добльнѣ нрч. доблестно, храбро
добльство, -а ср. доблестна постъпка, подвиг
добра дѣтель добродетелност; вж. добръ
добро1 нрч. добре
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добро2 прил. субст. 1. добро, добро дело, добра постъпка; 2. имот, имущество
добровольство, -а ср. добра воля, благоволение; вж. и благовол҄ение
добровоние, -иꙗ ср. благоухание
добровъгодьнъ, -ъіи прил. угоден, изгоден
доброговѣние, -иꙗ ср. благочестие, набожност
доброгодьнъ, -ъіи прил. угоден, приятен
добродавьць, -а м. благодетел; гр. ἀγαθός; вж. и благодавьць, благодатель
добродарие, -иꙗ ср. 1. благодарност; 2. благодарствена молитва
добродарьствие, -иꙗ ср. благодат; гр. εὐχαριστία; вж. и благодать
добродарьствьнъ, -ъіи прил. благодарствен
добродатьникъ, -а м. добротворец
добродрьзостьнъ, -ъіи прил. 1. дързък в добрите дела; 2. откровен
добродѣтѣльнъ, -ъіи прил. добродетелен
добродѣꙗние, -иꙗ ср. 1. добра постъпка, добро дело; 2. добродетел, добродетелност
добродѣꙗнъ, -ъіи прил. добродетелен
добродѣꙗти, -дѣѭ, -дѣеши несв. върша, правя добри дела
доброискоусьнъ, -ъіи прил. опитен
доброличьнъ, -ъіи прил. красив, с хубаво лице
доброобразьнъ, -ъіи прил. благоприличен
добропобъітие, -иꙗ ср. щастлив случай, успех
добропобѣдьнъ, -ъіи прил. победоносен
добропотрѣбьнъ, -ъіи прил. полезен
доброприимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. живея добре, живея здравословно
добропѫтьнѣ нрч. праволинейно, в правия път
доброразоумивъ, -ъіи прил. многомъдър, много знаещ
доброразоумивѣ нрч. мъдро, вещо
доброродьнъ, -ъіи прил. от добър род, благороден, със знатен произход
добрость, -и ж. добродетел, доброта
добросъмотрьнъ, -ъіи прил. добровиден, благовиден, добре изглеждащ
добросътвор҄ение, -иꙗ ср. добро дело, благодеяние, добродетелност
добросътворити, -р҄ѭ, -риши св. извърша добри дела, направя добро
доброта, -ъі ж. 1. доброта, добрина; 2. добродетел; 3. красота, изящество, великолепие; вж. и добръін҄и
добротьнъ, -ъіи прил. 1. дободетелен; 2. прекрасен; вж. и благовольнъ, благоизвольнъ; добродѣтельнъ
доброчьстивъ, -ъіи прил. доброчестив, набожен
доброчьстие, -иꙗ ср. набожност, богобояливост
доброчьсть, -и ж. добродетел
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добръ, -ъіи прил. 1.добър, благ, хубав; 2. добродетелен; субст. добро добро, благо; субст. добро имот,
имущество
добръін҄и, -н҄ѧ ж. 1. доброта, добрина; 2. блаженство; вж. и доброта
добрѣ нрч. добре, хубаво
добъіти, -бѫдѫ, -бѫдеши св. добия, достигна, постигна
добье вж. добл҄е
добьесть вж. добл҄есть
довести, -дѫ, -деши св. доведа, заведа
доводител҄ь, -л҄ѣ м. водач, наставник, покровител
доволити сѧ, -л҄ѭ сѧ, -лиши сѧ св. и несв. 1.доволен съм; 2. помагам, поддържам
доволъ, -а м. задоволеност, задоволство
доволь нрч. вж. довольно
довольно нрч. достатъчно; ~ бѫдетъ ще бъде достатъчно
довольнъ, -ъіи прил. с тв. п. доволен от; с инф. достатъчен
довольнѣ вж. довольно
довъльство, -а ср. доволство, задоволство
довьлѣти, -л҄ѭ, -л҄еши и -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. достатъчен съм; стигам; ~ сѧ 1. придържам се към нещо; 2.
доволен съм от нещо, задоволявам се, достатъчно ми е; с дат. п.
довѣдьнъ, -ъіи прил. познаваем
довѣдѣние, -иꙗ ср. сведение, знание
доглаголание, -иꙗ ср. донос, клевета
дожи нрч. и част. чак до
дожьдати, -дѫ, -деши св. почакам, изчакам
дозьрѣние, -иꙗ ср. съзерцание
дозьрѣти, -р҄ѭ, -риши несв. съзерцавам, наблюдавам
доид- вж. и доити
доидеже вж. доньдеже
доилица, -цѧ ж. кърмачка, бавачка
доити1, доѭ, доиши св. 1. доя; 2. кърмя
доити2, доидѫ, доидеши св. стигна, достигна, дойда
доколѣ нрч. докога, колко време
доконьчати, -аѭ, -аеши св. свърша, довърша
докосьнъ, -ъіи прил. който може да се докосне; 2. който може да се разбере
долоу нрч. долу
долоуперивъ, -ъіи прил. който отива, спуска се надолу; вж. и долоуносьнъ, долѣносьнъ
дольн҄ии прил. субст. м. мн. обитателите, жителите на долния, земния, видимия свят
долѣ нрч. долу, отдолу
домаживьць, -а м. местен жител, туземец
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домашьнъ, -ъіи прил. домашен
домащьнь вж. домашьнъ
доместикъ, -а м. доместик, висш чиновник в римската и византийската империя; гр. δομέστικος
домови нрч. у дома, вкъщи
домовитъ, -ъіи прил. стопанин, господар на дома, на имота в изрази като чловѣкъ ~, отьць ~
домовьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до дома, къщата, имота, домакинството; приставл҄ение домовьное
управление на къщата, на домакинството
домодрьжица, -ѧ ж. къщовница, стопанка на дома
домъ, -оу и домъ, -а м. 1.дом, къща, жилище; ~ отьца моего бащината къща; ~ зьдати строя къща; 2.
домочадие, семейство, челяд; съ вьсѣмь домомь твоимь с всички от твоя дом, от твоя род; 3. храм,
църква; храмъ домоу църковният храм
домъіслити сѧ, -шл҄ѭ сѧ, -слиши сѧ св. 1. разбера, досетя се; 1. представя си, помисля си
домъішл҄ение, -иꙗ ср. 1. предположение, догадка; 2. умисъл
дон҄елиже съюз (< до-н҄е-ли-же) докато, докогато
донелѣже вж. дон҄елиже
донести, -сѫ, -сеши св. 1. донеса; 2. занеса
доноудити сѧ вж. донѫдити сѧ
донъінѣ нрч. досега
доньдеже нрч. (< до-нь-де-же) докато, докле; вар. доидеже
донѫдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. и несв. изтиквам, отстранявам; ~ сѧ принудя се, бъда принуден;
страд. отвлечен съм
доогавити, -вл҄ѭ, -виши св. обезпокоя, смутя, досадя на някого
допасти, -дѫ, -деши св. попадна, изпадна
допоздѣ нрч. по-късно, до по-късно
допѣвати, -аѭ, -аеши несв. омагьосвам, омайвам някого с пеене
доразоумѣние, -иꙗ ср. предположение
доразоумѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. схвана, разбера
дорастение, -иꙗ ср. 1. възраст; 2. зрялост, пълнолетие
досадител҄ь, -л҄ѣ м. оскърбител, ругател
досадити, -ждѫ, -диши св. оскърбя, охуля, поругая, обидя
досаждати, -аѭ, -аеши несв. 1. притеснявам някого, досаждам на някого; 2. оскърбявам, хуля; 3.
заплашвам
досаждение, -иꙗ ср. 1. притеснение; 2. упрек
доселѣ нрч. досега
доспѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. 1. успея, смогна; 2. стигна, достигна
достати, -нѫ, -неши св. достигна; безл. достигне, стигне, бъде достатъчно
достигнѫти, -нѫ, -неши св. достигна, настигна
достижение, -иꙗ ср. 1. достигане; 2. схващане, разбиране
достижимъ, -ъіи прил. (< прич.) познаваем, достижим; вж. и постижьнъ
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достиꙃание, -иꙗ ср., вж. достижение
достовѣрь нрч. вярно, правилно, достоверно
достоиникъ, -а м. достоен човек
достоино нрч. достойно; както подобава, както е достойно
достоиновѣрьнъ, -ъіи прил. достоверен
достоинъ, -ъіи прил. достоен; достоинаꙗ чѧсть имѣниꙗ дял от имота, който се пада по право, по
наследство; достоино покаꙗние подобаващо, достойно покаяние; творити достоинъ смятам за
достоен
достоинѣ вж. достоино
достоꙗние, -иꙗ ср. 1. достойнство, чест; заслуга; 2. достояние, наследствен имот, наследство
достоꙗти, -оѭ, оиши несв. стоя, прилягам на нещо; безл. подобава, приляга; трябва
досьде нрч. дотук
досѧгнѫти, -нѫ, -неши св. 1. досегна, докосна; 2. достигна, дойда до; вж. и досѧщи
досѧщи, -гѫ, -жеши св. 1. досегна, докосна; 2. достигна, дойда до; вж. и досѧгнѫти
дотещи, -кѫ, -чеши св. достигна, догоня, настигна
дотолѣ нрч. дотогава, до този момент
доуксъ, -а м. дукс, военачалник
доуновение, -иꙗ ср. 1. подухване, полъхване, повей, лъх; 2. дъх, дихание
доунѫти, -нѫ, -неши св. с на и вин. п. духна
доупина, -ъі ж. кухина, дупка, проход
доупинавъ, -ъіи прил. на дупки
доупиньнъ, -ъіи прил. който има кухини, дупки, проходи
доуплина, -ъі ж. дупка, тунел
доупл҄ѣтица, -цѧ ж. светилник, лампада
доухати, доушѫ, доушеши несв. 1. духам; 2. дишам
доуховьнъ, -ъіи прил. духовен; ~ адамъ наименование на Иисус Христос
доуховьнѣ нрч. духовно
доухоносьнъ, -ъіи прил. носещ в себе си Светия дух, изпълнен със Светия дух
доухоратие, -иꙗ ср. духоборство, ерес непризнаваща божествеността на Св. дух, основана от
Македоний
доухоборьць, -а м. духоборец, последовател на ереста на Македоний
доухоратьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до духоборството
доухъ, -а м. 1. дух; ~ божии дух Божи; ~ зълъ зъл дъх, демон, бяс; ~ нечистъ нечист дух, демон; доуси
огьнии огнени духове, един от небесните ангелски чинове; доуси остѫпьнии отметналите се от
Бога духове; ~ свѧтыи Светият Дух; 2. дихание, дъх; вж. и доуша, дъіхание
доуша, -ѧ ж. душа; доуши оуспѣшьнъ душеполезен
доушевьнъ, -ъіи прил. душевен; вж. и доушьнъ
доушегоубьнъ, -ъіи прил. пагубен, гибелен за душата
доушеоуспѣшьнъ, -ъіи прил. душеполезен
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доушетьливъ, -ъіи прил. душегубен
доушьнъ, -ъіи прил. 1. душевен; 2. одушевен; вж. и доушевьнъ; одоушвл҄еньнъ
доушьство, -а ср. жива твар; вж. и дъіхание
доходити, -ждѫ, -диши несв. достигам до някъде, пристигам, доближавам се до някъде, до някого
дохъторъ, -а м. възглавница
дошьд- вж. доити2
дошьствие, -иꙗ ср. пристигане
драгма вж. драгъма
драгъ, -ъіи прил. драг, скъп, ценен; скъпоценен
драгъма, -ъі ж. драхма; гр. δραχμή
древл҄е нрч. отдавна, някога
древл҄ьнъ, -ъіи прил. древен, старинен; ~ адамъ първият човек
дробити, -бл҄ѭ, -биши несв. раздробявам, разчупвам
дробьнъ, -ъіи прил. малък, дребен, ситен
дроуга, -ъі ж. другарка, приятелка

дроугое нрч. друго, различно
дроугоиде нрч. другаде
дроугоици нрч. друг път
дроугоꙗко нрч. иначе, по друг начин
дроугоꙗмо нрч. на друго място
дроугъ1, -ъіи прил. друг; ~ дроуга, ~ на дроуга, ~ дроугоу един на друг, един друг
дроугъ2, -а м. приятел, другар
дроужина, -ъі ж. 1. дружина, ближните, близките, приятелите; 2. монашеско общежитие, монашество
дроужьба, -ъі ж. дружба, приятелство
дроужьнъ, -ъіи прил. 1. на другия, на другите; 2. на другаря, приятеля
дрочение, -иꙗ ср. горделивост, надменност, високомерие
дрочити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ несв. държа се надменно, перча се
дрьжава, -ъі ж. 1. власт, сила, мощ, могъщество; 2. държава; мн. дръжавъі власти, един от небесните
ангелски чинове
дрьжавьнъ, -ъіи прил. 1. властен, могъщ, силен; 2. държавен
дрьжание, -иꙗ ср. 1. хващане; 2. въздържание
дрьжати, -жѫ, -жиши несв. 1. държа, крепя; 2. придържам се, съхранявам, спазвам; ~ сѧ привързвам се;
държа на някого, на нещо, с род. п.
дрьꙃѣ нрч. дръзко, смело
дрьзати, -аѭ, -аеши несв. дръзвам, имам кураж, осмелявам се
дрьзновение, -иꙗ ср. 1. дръзновение, смелост; 2. дързост, нахалство
дрьзнѫти, дрьзнѫ, дрьзнеши св. дръзна, осмеля се
дрьзо нрч. смело, дръзко
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дрьзовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. дръзвам, осмелявам се; 2. говоря дръзко, открито
дрьзостити, -щѫ, -стиши несв. вдъхновявам се, въодушщевявам се
дрьзость, -и ж. дързост, смелост
дрьзъ, -ъіи прил. дързък, смел
дрьколь, -и м. тояга, сопа
дрьлѣние, -иꙗ ср. самохвалство, надменност
дрѣво, дрѣвесе ср. дърво; ~ животьное (жизньное, жизни, житиꙗ вечьнаго) дървото на живота; ~ вѣдьное
(вѣдѣнию, вѣдѣти добро и зъло, разоумѣнию доброу и зълоу и неприꙗзьниноу) дървото на познанието
на доброто и злото
дрѣводѣл҄ѣ, -ѧ м. дърводелец
дрѣвьнъ, -ъіи прил. 1. който се отнася до дърво; 2. горски
дрѣвѣнъ, -ъіи прил. дървен, направен от дърво
дрѣмание, -иꙗ ср. дремене; 2. спане; вж. и дрѣмота
дрѣмота, -ъі ж. дрямка, сънливост; вж. и дрѣмание
дрѧзга, -ъі ж. гъсталак, гора
дрѧзгнѫти, -нѫ, -неши св. ям лакомо
дрѧселовати, -оуѭ, -оуеши несв. ставам мрачен, печален
дрѧселъ, -ъіи прил. тъжен, печален
дрѧхлость, -и ж. унилост, униние; вж. и дрѧхльство
дрѧхлъ, -ъіи прил. тъжен, мрачен, опечален
дрѧхльство, -а ср. униние, скръб
дрѫгар҄ь, -р҄ѣ м. военен чин, началник на войскова част от около 1000 войници; гр. δρουγγάριος
дрѫгарьскъ, -ъіи прил. свойствен на дрѫгарь
дрѫгъ, -а м. тояга, сопа, пръчка
дрѫдъ, -а прил. неуморен; без дрѫда неуморно
дрѫчение, -иꙗ ср. затруднение, трудност
дрѫчити, -чѫ, -чиши несв. мъча, измъчвам
дх҃- съкр. от доухдш҃- съкр. от доушдъва м., дъвѣ ж. и ср. числ. два, две; дъва на десѧте дванадесет
дъвашьдъі нрч. дважди, дваж, два пъти
дъводоушие, -иꙗ ср. двоумение, раздвоеност
дъвое, на дъвое нрч. на две
дъвои, дъвоꙗ, дъвое числ. събир. двоица, двамина, двама
дъвоицеѭ нрч. дваж, два пъти
дъвоицина, -ъі ж. двуначалие, двойственост
дъвомъіслие, -иꙗ ср. 1. двойственост, раздвоеност; 2. разногласие, раздор
дъвоножьнъ, -ъіи прил. двукрак, двуног
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дъвопомоститъ, -ъіи прил. 1. двуетажен; 2. двустаен
дъвословивъ, -ъіи прил. 1. двуезичен; 2. двусмислен
дъвосъвратьнъ, -ъіи прил. обръщащ се на две страни, двоумящ се.
дъвоѧзъічьникъ, -а м. 1. говорещ два езика; 2. двуличен човек
дъгна, -ъі ж. белег от рана
дъждевьнъ, -ъіи прил. дъждовен
дъждити, -ждѫ, -диши несв. пращам дъжд
дъждь, -а м. дъжд
дъмение, -иꙗ ср. високомерие, надменност
дъмчии, -иѧ м. 1. цев; 2. ковашки мях, духало; 3. духов музикален инструмент, вид флейта;
дъна, -ъі ж. подагра
дъска вж. дьска
дъхновение, -иꙗ ср. 1. дъхване, вдъхване; 2. вдъхновение
дъщи, дъщере ж. дъщеря
дъщица, -цѧ ж. дъсчица
дъімъ, -а м. дим
дъіра, -ъі м. дупка, скъсано, пробито място
дъіхание, -иꙗ ср. дихание
дъіхати, -аѭ, -аеши несв. 1. дишам; 2. духам
дьбрь, -и ж. дол, пропаст, дебри
дьлъі, дьлъве ж. делва.
дьниѭ нрч. денем
дьньвьнъ, -ъіи прил. дневен
дьнь, дьне м. ден; великъіи ~ Великден; ~ пѧтьдесѧтьнъіи, ~ пѧтикостинъі Петдесетница; полоу дьнь
пладне
дьньница, -ѧ ж. звездата Денница, Зорница, планетата Венера; вж. и прѣходьница
дьньнъ прил. дневен; всекидневен; ꙃвѣзда дьньнаꙗ Зорница, Денница
дьньсь нрч. (< дьнь сь) днес
дьньсьн҄ь, -н҄ии прил. днешен
дьньшьн҄ь, н҄ии прил. днешен
дьрати, дерѫ, дереши несв. дера
дьска, -ъі ж. дъска; вар. дъска
дьꙗволъ вж. диꙗволъ
дѣва, -ъі ж. 1. дева, девица; 2. девойка
дѣвица, -ѧ ж. 1. девойка; 2. девица, дева
дѣвичьскъ, -ъіи прил. девически
дѣвьство, -а ср. девство, девственост
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дѣвьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. оставам девствен
дѣдъ, -а м. дядо
дѣдьнъ прил. дядов
дѣиство, -а ср. действие; вж. и дѣиствие, дѣтельство, дѣлание, дѣꙗние, дѣло
дѣиствовати, -оуѭ, -оуеши несв. действам
дѣиствьнъ, -ъіи прил. действен, активен; вж. и дѣтельствьнъ
дѣлание, -иꙗ ср. дело, работа, труд
дѣлател҄ь, -ѣ м. 1. работник; 2. земеделец; вар. дѣлательникъ
дѣлател҄ьникъ, -а м., вж. дѣлател҄ь
дѣлательница, -ѧ ж. работилница
дѣлати, -аѭ, -аеши несв. върша, правя, работя, трудя се
дѣлесьнъ, -ъіи прил. 1. отнасящ се до дело, до работа; 2. практически; 3. годен за работа; 4. деен
дѣлител҄ь, -л҄ѣ м. делител, разделител
дѣло, дѣлесе и дѣло, -а ср. 1. дело, работа, труд; 2. дейност, изпълнение; искоусити ~ проверя нечия
дейност
дѣлодател҄ь, -л҄ѣ м. работодател
дѣломѣрьнъ, -ъіи прил. измерител; ѫже дѣломѣрьное въже за измерване на земята
дѣлотворение, -иꙗ ср. творение
дѣльма задлог с род. п. заради, поради; вж. и дѣл҄ѣ, ради, радьма
дѣльникъ, -а м. 1. работник; 2. работилница
дѣльница, -ѧ ж. работилница
дѣл҄ѣ задлог с род. п. заради; вж. и дѣл҄ьма, ради, радьма
дѣтел҄ь вж. дѣтѣл҄ь
дѣтел҄ьство, -а ср. деяние, действие; вж. и дѣиство, дѣтельствие
дѣтельствьнъ, -ъіи прил. действен; вж. и дѣиствьнъ
дѣти1, дѣтъ ж. р. мн.ч. деца
дѣти2, дѣѭ, дѣеши и деждѫ, деждеши несв. дявам, турям някъде; ~ сѧ дяна се
дѣтищина, -ъі ж. детинщина, наивност, неопитност
дѣтищь, -а м. дете, детенце, младенец
дѣтогоубл҄ение, -иꙗ ср. детеубийство
дѣтьскъ, -ъіи прил. детски
дѣтьство, -а ср. детство; наивност, неопитност
дѣтѣл҄ь, л҄ѣ м. действие, въздействие; вар. дѣтел҄ь
дѣтѣльнъ, -ъіи прил. деятелен, деен
дѣꙗние, -иꙗ ср. 1. деяние, дело; 2. действие, въздействие; 3. мн. наименование на книгата от Новия
Завет Деяния на светите апостоли
дѣꙗти, дѣѭ, дѣеши несв. действам, правя, върша; мольбъі ~ моля, отправям молитва; не дѣи недей; ~ сѧ
правя себе си някакъв; милъ сѧ ~ умилостивявам, предизвиквам снизхождение, с дат. п.
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дѧгъ, -а м. 1. ремък; 2. оглавник, юзда
дѫбие, -иꙗ ср. събир. дървета
дѫбрава, -ъі ж. гора, дъбрава
дѫбравьнъ, -ъіи прил горски
дѫбъ, -а м. 1. дърво; 2. дъб
дѫга, дѫгъі ж. дъга.
дѫжьнъ, -ъіи прил. на дъгата.
дѫти, дъмѫ, дъмеши несв. духам; ~ сѧ надувам се, възгордявам се

Е
е буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰵ
е҃ знак за цифра; в кирилицата пет, пети, в глаголицата шест, шести (ⰵ҃)
е вин. п. ед. ч. ср. р. от *и, *ѣ, *е
еванг҄елие, -иꙗ ср. 1. евангелие; 2. блага вест, благовещение; 3. четириевангелие; гр. εὐαγγέλιον;
благовѣщение, писание
еванг҄елиискъ, -ъіи прил. евангелски
еванг҄елистъ, -а м. евангелист, един от четиримата предполагаеми автори на евангелията, на
евангелските разкази, свв. Матей, Марк, Лука и Йоан
еванг҄ельскъ, -ъіи прил. евангелски
еванћ- вж. еванг҄евномиꙗнинъ, -а м. последовател на ереста на Евномий, един от клоновете на арианството, който
проповядва, че Христос е подобен на Отеца не по същност, а по воля, а Духът произлиза от
волята на Отеца и действията на Сина.
евре- вж. и еврѣеврѣискъ, -ъіи прил. еврейски, юдейски
еврѣискъі нрч. по еврейски
евхи, -иѧ ж. молитва; гр. εὐχή
евъга, -ъі ж. л. Ева
евъпраксиꙗ, -иѧ ж. л. Евпраксия; гр.Εὐπραξία
егда 1. нрч. когато; 2. съюз когато, по време на, в случай на; егда како ; егда когда;
егдаже 1. нрч. когато; 2. съюз когато, по време на, в случай на
ег҄ипътъ, -а м. мест. Египет; гр. Αἴγυπτος
ег҄ипътѣнинъ, -а м. египтянин; мн. египтѣне или египтѣни
ег҄ипьтѣнъін҄и, -н҄ѧ ж. египтянка
егеровъ прил. направен от дърво; егерово масло; гр. αἰγερέλαιον
егокеръ, -а м. съзвездието и зодията Козирог; гр. Αἰγόκερως
ег҄уп- вж. египеда 1. част. нима; 2. съюз еда къгда да не би да, да не би някога да; еда ... то ако ... то; еда како, еда коли
да не би

290

единако нрч. още
единакъ, -а м. отшелник, монах
единаче 1. нрч. още, все още, докато още; 2. съюз но, та
единачьнъ, -ъіи прил. монашески, отшелнически; ~ образъ монашество, отшелничество, монашески
начин на живот
единение, -иꙗ ср. единство, цялост
единогласие, -иꙗ ср. единомислие, единодушие, съгласие
единодоушьнъ, -ъіи прил. единодушен
единоестьствьнъ, -ъіи прил. с общо естество; (за Св. Троица) единосъщен
единомъіслие, -иꙗ ср. единомислие, единодушие, съгласие
единомъіслити, -шл҄ѭ, -слиши несв. на едно мнение съм с някого, мисля по един начин с някого
единомѫдрьно нрч. единодушно, единомислено
единорожденъ, -ъіи прил. (< прич.) (за дете) единствен
единосѫщие, -иꙗ ср. обща същност; (за Св. Троица) единосъщие
единосѫщьнъ, -ъіи прил. (за Св. Троица) единосъщен
единооумьнъ, -ъіи прил. единодушен
единочѧдъ, -ъіи прил. (за син или дъщеря) единороден, единствен
единочѧдьнъ, -ъіи прил. (за син или дъщеря) единороден, единствен
единоѭ нар. веднъж, един път
единъ, едина, едино 1. числ. бр. един; 2 мест. неопр. един, някой; субст. едино едно цяло; ~ по единомоу
един по един; ~ къждо всеки един; ни ~, ни ~ же нито един, никой; ~ тъ само този, единствено
този 3. сам; вар. едьнъ, едьна, едьно
единьство, -а ср. 1. единство, цялост; 2. самотен, уединен живот
едъва нрч. едва, едвам
едьночѧдъ вж. единочѧдъ
едьнако нрч. едновременно, заедно
едьначе нрч. още
едьн- вж. единеже вж. иже; конструкцията на еже с инфинитив превежда
езеро, -а ср. езеро
еи част. да
еи дат. п. ед. ч. от мест. ꙗ
еиже дат. п. ед. ч. от мест. ꙗже
ећюп- вж. египеклисиастъ, -а м. Еклисаст, старозаветна библейска книга; гр. Ἐκκλησιαστής; вж. и съборьникъ,
црькъвьникъ
ексархъ, -а м. църковна длъжност
елень, -е м. елен
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елен҄ь прил. прит. еленов
елеонъ, -а м. мест. Елеон, Елеонската планина
елеоньскъ, -ъіи прил. елеонски, отнасящ се до планината Елеон; елеоньска гора Елеонската планина,
хълм
ели съюз ако
елие, елиꙗ ср. ела; елак
елижди нрч. всеки път когато, колчем
елико нрч. колкото; ~же ... толико колкото ... толкова; ~ сила можетъ според силите, според възможностите
еликоже нрч. колкото
еликъ мест. колкото голям; еликъ ... толико; толико ... еликъ
елинъ, -а м. елин, грък; гр. ἕλλην
елинъін҄и, -н҄ѧ ж. 1. гъркиня; 2. езичница
елиньникъ, -а м. елин, грък; гр. ἕλλην
елиньскъ, -ъіи прил. 1. гръцки, елински; 2. езически
елиньскъі нрч. по елински, по гръцки
елисаветь, -и ж. л. Елисавета; гр. Ἐλισάβετ от евр.
елисѣи, -ѣꙗ м. л. Елисей; гр. Ἐλισσαῖος от евр.
елькратъ нрч. колкото пъти
ельма нрч. тъкмо; колкото
ельмаже нрч. доколкото
ельми нрч. доколкото
ельмиже нрч. доколко
елѣ нрч. едва; елѣ живъ едва жив, полумъртъв
елѣи, -а м. елей, масло, дървено масло, маслиново олио; гр. ἔλαιον; вар. елѣи; вж. и дрѣвѣномаслие,
маслодрѣвие
емати емл҄ѭ, емл҄еши несв. вж. имати; вѣрѫ ~ хващам вяра, вярвам
емоу дат. п. ед. ч. м. или ср. род на *и, *ѣ, *е
емъ мин. деят. прич. I от ѧти
еноуарь вж. ꙗноуарь
епархъ, -а м. епарх, управител на област; гр. ἔπαρχος
епаршьскъ, -ъіи прил. епаршески, наместнически
епендитъ, -а м. наметало, плащ; гр. ἐπενδύτος
епиоусинъ, -ъіи прил. насъщен, жиьнено необходим; гр. ἐπιούσιος; вж. и бъітьнъ, насѫщьнъ, надьневьнъ
епископиꙗ, -иѧ ж. епископство; гр. ἐπισκοπή
епископл҄ь прил. прит. епископски
епископъ, -а м. епископ; гр. ἐπίσκοπος; вар. епискоупъ
епискоуп вж. епископепископьскъ, -ъіи прил. епископски
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епископьство, -а ср. 1. епископски сан; 2. събир. епископство; 3. къщата, домът на епископа; гр.
ἐπισκοπή
епистоли вж. епистолиꙗ
епистолиꙗ, -иѧ ж. послание; гр. ἐπιστολή; вар. епистоли; вж. и посълание
епитимиꙗ, -иѧ ж. епитимия; гр. ἐπιτιμία
еп҃п- съкр. от еписко(у)пердан- вж. иорданересевии, -иѧ ж. главня, болест по житните растения; гр. ἐρυσίβη
ересь, -и ж. лъжеучение, ерес; гр. αἵρεσις
еретикъ, -а м. еретик; вар. еретигъ; гр. αἱρετικός
еретичьскъ, -ъіи прил. еретически
ермии, -ꙗ м. планетата Меркурий; гр. Ἑρμῆς; вар. ермисъ
ермисъ вж. ермии
еродовъ прил. прит. отнасящ се до чаплата
еросалим- вж. иероусалимероусалим- вж. иероусалимеръмоуньскъ, -ъіи прил. отнасящ се до планината Ермон; гр. Ἀερμών от евр.
есеньнъ, -ъіи прил. есенен
еси вж. бъіти
есмь вж. бъіти
есперина, -ъі ж. вечерня, вечерна служба
ест- вж. бъіти
естьствие, -иꙗ ср. природа
естьство, -а ср. природа, естество, материя, същност
естьствословити, -вл҄ѭ, -виши несв. говоря за природните, естествените, видимите неща
естьствьникъ, -а м. природник, естествоизпитател
естьствьнъ, -ъіи прил. 1. природен, естествен; 2. същностен
етеръ мест. един, някой, някой си; ~ инъ някой друг; съ врѣменемь етеромь след (някакво) време; без
годинъі етеръі в неопределено време, в неопределен момент; вж. и гр. ἕτερος
етеръ, -а м. етер, един от градивните елементи на материята; гр. αἰθήρ
етерьскъ, -ъіи прил. отнасящ се до етера
етиръ вж. етеръ
еу- вж. евеу҃- съкр. от еуангл-, вж. еванглефесеи, -еꙗ м. ефесянин, жител на Ефес; гр. Ἐφέσιος
ефимериꙗ, -иѧ ж. дежурство, дневна или седмична служба на свещеници; гр. ἐφημερία
ефоудъ, -а м. вид дреха; гр. ἐφουδ.
ефремъ, -а м. л. Ефрем; гр. Ἐφραίμ
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еффата неизм. Отвори се! гр. ἐφφαθά от арам.
ефьтимъ, - а м. л. Евтим, Евтимий; гр. Εὐθύμιος
ехидьна, -ъі ж. ехидна, змия усойница; гр. ἔχιδνα
еша част. нима
еще нрч. още; не тъкъмо ... нъ еще не само ..., но и
ею род. или мест. п. дв. ч. на *и, *ѣ, *е
еу- вж. ев-

Ж
ж буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰶ
ж҃ транслитерация на глаг. ⰶ꙯ със значение седем, седми
жаба, жабъі ж. жаба; лат. Anura
жалити, -л҄ѭ, -лиши несв. жаля, скърбя; ~ сѧ жалвам се; ~ си споделям жалбата си, тъгата си
жаловати, -оуѭ, -оуеши несв. жаля, тъжен съм, скърбя
жалость, -и ж. ревност
жалостьнъ, -ъіи прил. жалостен, скърбен, горестен
жаль, жали ж. гроб; мн. ч. жали гробища
же I част. 1. (за усилване) непреводима или именно, тъкмо, дори, де; 2. (след въпр. мест.) ли; 3.
(формант) за образуване на отн. мест. и наречия; II. съюз енкл. 1. а, пък; 2. ала, обаче; 3. щом;
аще ~, аще ~ и ако пък, ако пък и; еще ~, еще ~ и освен това; ~ и еще но ... още; ~ оубо впрочем, и
тъй; акъі ~ като, както; егда ~ но когато; не тъчиѭ ~ ... нъ и не само ... но и; толикъ ... еликъ ~
колкото ... толкова и
жег- вж. и жещи
жегъ, -а м. жега, горещина
жегъзоулинъ, -ъіи прил. кукувичи
жезлъ, -а м. пръчка, бастун
желание, -иꙗ ср. желание
желаньнъ, -ъіи прил. желан
желати, -аѭ, -аеши несв. желая, искам
желъвина, -ъі ж. костенурка; лат. Teѕtudineѕ
желѣꙁо, -а ср. желязо; железен предмет, оръжие; мн. желѣꙁа окови
желѣзьнъ, -ъіи прил. железен; ѫже желѣзьно верига; окови
желѣние вж. желание
жел҄ѣ, жел҄ѧ ж. скръб, горест, печал
желѣтва, -ъі ж. печал, горест
желѣти вж. желати
жена, -ъі ж. 1. жена; 2. съпруга
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женарие, -иꙗ ср. съб. родственици по женска линия
жен҄ение, -иꙗ ср. женене, женитба, брак
женима, -ъі ж. 1. държанка; 2. наложница, любовница
женитва, -ъі ж. 1. женитба; 2. брак, съпружество; вж. и бракъ, женение, женитво
женитво, -а ср. брак; вж. и бракъ, женение, женитва
женити, женѭ, жениши несв. женя; ~ сѧ женя се
жениховъ прил. прит. от женихъ женихов, който принадлежи или се отнася до жениха
женихъ, -а м. жених, младоженец
женишь прил. прит. женихов, който принадлежи или се отнася до жениха
женишьство, -а ср. брак
женьнъ, -ъіи прил. женски
женьскъ, -ъіи прил. женски; женьскъіи полъ женски пол, женската половина на човечеството
женьство, -а ср. 1. женски пол; 2. женска природа, женственост
жеравъ, -а м. жерав; лат. Gruidae
жестовъ, -ъіи прил. упорит
жестоколѣгальникъ, -а м. който спи на твърдо легло; вар. жестоколѣганьникъ
жестоколѣганьникъ, -а м. който спи на твърдо легло; вар. жестоколѣгальникъ
жестокъ, -ъіи прил. жесток; немилостив
жестоносьнъ, -ъіи прил. тежък, труден за носене
жестопобѣдьнъ, -ъіи прил. който се побеждава трудно
жестосрьдие, -иꙗ ср. коравосърдечност, немилосърдие
жестосрьдъ, -ъіи прил. коравосърдечен, немилосърден
жестость, -и ж. суровост, жестокост
жестота, -ъі ж. суровост, твърдост, жестокост
жестоцѣ нрч. жестоко
жесточати, -аѭ, -аеши несв. втвърдявам се
жесточити, -чѫ, -чиши несв. втвърдявам
жестошииць, -а м. 1. който има твърда шия; 2. упорит
жещи, жьгѫ, жьжеши несв. 1. изгарям; 2. горя, вдигам температура
жив- вж. и жити
живити, живлѭ, живиши св. и несв. 1. оживя(вам), давам, дам, вдъхвам, подарявам живот, съживявам; 2.
оставям някого или нещо да живее
живл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. оживявам, подарявам на някого живот
живорастьнъ, -ъіи прил. живорастящ
живосътворити, -р҄ѭ, -риши
животворивъ, -ъіи прил. животворен; гр. ζωοποιός; вар. животворьнъ
животворити, -р҄ѭ, -риши несв. оживявам, съживявам, създавам живот
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животворьнъ, -ъіи прил. животворен; гр. ζωοποιός; вар. животворивъ; вж. и живодаровьнъ, живодарьнъ,
жизньнъ, живоносивъ, живоносьнъ
животъ, -а м. 1. живот, съществуване; 2. животно, живо същество; 3. спасение, щастие; вж. и жизнь,
житие
животьнъ, -ъіи прил. 1. отнасящ се до живота, жизнен; 2. животински, див; субст. животьное животно; 3.
животворящ; вж. и звѣрьнъ, звѣрьскъ; звѣринъ, звѣрининьнъ, звѣриньскъ
живъ, -ъіи прил. жив, живеещ; ~ бъіти жив съм, живея
жид- вж. и жьджидовинъ, -а м. евреин, юдеин
жидовьскъ, -ъіи прил. еврейски, юдейски
жидость, -и ж. течност
жидъ, -а м. евреин
жидъкъ, -ъіи прил. 1. течен; 2. мек
жизнь, -и ж. 1. живот, живеене; ~ си, нъінѣшьн҄ѣꙗ, настоѧщиꙗ ~ този, земният, свят, живот; ~ вѣчьнаꙗ,
бѫдѫщиꙗ, грѧдѫщиꙗ, небесьнаꙗ вечният живот, небесният рай; 2. начин на живот; божиꙗ ~
живот, отдаден на Бога; вж. и животъ, житие
жизньникъ, -а м. съжител, близък човек
жизньнъ, -ъіи прил. жизнен; дрѣво жизньное дървото на живота
жизьникъ, -а вж. жизньникъ
жила, -ъі ж. 1. жила, сухожилие; 2. нерв; кроваваꙗ ~ кръвоносен съд; вѣтрьнаꙗ ~ дихателен канал;
ослабл҄енъ жилами парализиран
жилище, -а ср. жилище
жировати, -оуѭ, -оуеши неся. ям, поглъщам
жиръ, -а м. 1. пасбище; 2. (за рани) разяждане, разпространение
жителинъ, -а м., вж. жител҄ь
жителищанинъ, -а м., вж. жител҄ь
жител҄ь, -л҄ѣ м. жител; вар. жителинъ, жителищанинъ
жити, живѫ, живеши несв. живея
житие, -иꙗ ср. 1. живот, съществуване; 2. водене на определен начин на живот; 3. житие, разказ за
светец; ~ имѣти живея, пребивавам някъде; ~ отънѫдьное отвъден живот; бесврьньно и оугодьно
житие чист и богоугоден живот; говѣино ~ житие достоен живот, благоговеен живот, живот във
въздържание; се ~, нъінѣшьное ~ пребиваване на земята, земен живот; вж. и жизнь, животъ
житиискъ, -ъіи прил. житейски
жито, жита ср. 1. храна; 2. плод; 3. жито; жита земли плодовете на земята
житомѣрение, -иꙗ ср. дажба от храна
жить, -и ж. живот
житьница, -ѧ ж. житница, хамбар
житьнъ1, -ъіи прил. жизнен
житьнъ2, -ъіи прил. хранителен
жище, жища ср. жилище
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жоу- вж. жюжладьба, -ъі ж. вреда, загуба
жласти вж. жлѣсти
жлѣсти, -дѫ, -деши несв. и св. 1. възмездя, възстановя; 2. върна дълг; 3. повредя, нанеса вреда
жлътѣница, -цѧ ж. шафран, шафранов минзухар, цикория; лат. Crocus sativus
жльна, -ъі ж. кълвач; лат. Picidae
жрьдь, -и ж. кол, пръчка
жрьнъвъ, -а м. воденичен камък
жрьнъвьнъ, -ъіи прил. воденичен
жрьнъі, жрьнъве ж. мелница
жрьтва, -ъі ж. жертва; възносити (дати, приноси, творити) жрьтвѫ принасям в жертва, извършвам
жертвоприношение
жрьтвьникъ, -а м. жертвоприносител.
жрьти вж. жрѣти
жрьтие, -иꙗ ср. жертвоприношение
жрьць, -а м. свещеник
жрѣбии, -иꙗ м. жребий
жрѣбьць, -а м. жребец – конче, магаренце
жрѣбѧ, жрѣбѧте ср. жребче, конче, магаренце, осле
жрѣло, -а ср. глас, гърло
жрѣти, жьрѫ, жьреши несв. жертвам, принасям жертва
жьвати, жюѭ, жюеши несв. дъвча
жьдати, жьдѫ, жьдеши и жидѫ, жидеши несв. чакам
жьжение, -иꙗ ср. 1. горене; 2. пожар; 3. възпаление
жьзлъ, -а м. 1. жезъл; 2. тояга, прът
жьзльнъ, -ъіи прил. отнасящ се до тояга, жезъл
жьрание, -иꙗ ср. лакомия
жьрьць, -а м. жрец; свещеник, свещенослужител; старѣишина жьрьцемъ върховен жрец, първосвещеник;
вж. и иерѣи
жюжелець, -а м бръмбар
жюжел҄ь, -л҄ѣ м. бръмбар
жюпелъ, -а м. жупел, гореща сяра
жюпилище, -а ср. гробница
жюпище, -а ср. гробница
жѧдание, -иꙗ ср. 1. жажда; 2. желание
жѧдати, жѧждѫ, жѧждеши и жѧдаѭ, жѧдаеши несв. 1. жадувам, жаден съм; 2. силно желая, жадувам,
петимен съм
жѧдьнъ, -ъіи прил. жаден
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жѧдѣнъ, -ъіи прил. жадуван, желан
жѧжда, -ѧ ж. 1. жажда; 2. желание, стремеж
жѧжел҄ь, -л҄ѣ м. верига, синджир за врата
жѧло, жѧла ср. жило
жѧтва, -ъі ж. 1. жътва, жетва; 2. сезонът лято, времето за жътва
жѧтвьнъ, -ъіи прил. жетварски
жѧтел҄ь, -л҄ѣ м. жетвар
жѧтел҄ѣнинъ, -а м. жетвар
жѧти1, жьмѫ, жьмеши несв. стискам
жѧти2, жьн҄ѭ, жьн҄еши несв. жъна; с вин. п.
Ꙃ, Ѕ
ꙃ буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰷ
ꙃ҃ транслитерация на глаг. ⰷ҃ със значение осем, осми
ѕ҃ цифрата 6 в кирилицата; числ. шест, шести
ꙃвѣзда -ъі ж. звезда
ꙃвѣздозьрьць, -а м. звездоброец, гадател по звездите, астролог
ꙃвѣздочьтение, -иꙗ ср. звездобройство, астрология, астрономия
ꙃвѣздьникъ, -а м. астролог
ꙃѣло нрч. много, твърде
ꙃѣлъ, -ъіи прил. твърде голям, прекомерен

З
з буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰸ
з҃ цифрата 7 в кирилицата; числ. седем, седми; в глаг. ⰸ҃ е със значение на девет, девети
за предлог 1. с вин. п. за, заради, поради; 2. с тв. п. зад; 3. с род. п. по причина на; за оутра на сутринта,
в зори
заалкати, -чѫ, -чеши св. огладнея
заапѣние, -иꙗ ср. догадка
заапѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. гледам с недоверие, подозирам; ~ сѧ съмнявам се, подозрителен съм
заблѫдити, -ждѫ, -диши св. заблудя, объркам; ~ сѧ 1. заблудя се, объркам се, изгубя се; 2. отклоня се
от правия път, от вяра, от убеждения
заблѫждение, -иꙗ ср. заблуда, заблуждение, объркване
забрало, -а ср. зъбец на крепостна стена, на градско укрепление
забральникъ, -а м. защитник, закрилник
забъвение, -иꙗ ср. забрава, забвение
забъдѣние, -иꙗ ср. бдение, безсъние
забъдѣньнъ, -ъіи прил. отнасящ се до бдението, безсънието; молитва забъдѣньнаꙗ молитва при бдение
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забъдѣти, -бъждѫ, -бъдиши св. остана буден
забъівати, -аѭ, -аеши несв. забравям
забъіти, -бѫдѫ, -бѫдеши св. забравя; ~ сѧ забравя се, объркам се
забъітие, -иꙗ ср. забрава
забъіть, -и ж. забрава, забвение
забъітьливъ, -ъіи прил. лесно забравящ, разсеян
завида, -ъі ж. завист
завидьливъ, -ъіи прил. завистлив
завидѣти, -ждѫ, -диши св. завидя
зависть, -и ж. завист
завистьливъ, -ъіи прил. завистлив
завлъвити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ св. попреча, възпрепятствам
завои, -ꙗ м. 1. извивка; 2. израстъци на лоза, мустачки
завоивъ, -ъіи прил. имащ завои, лъкатушещ
завоитъ, -ъіи прил. имащ завои, лъкатушещ
завора, -ъі ж. мандало, резе
заврѣти, -вьрѫ, -реши св. затворя, преградя пътя
заврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. захвърля; за плещи ~ оставям зад себе
завѣса, -ъі ж. завеса, преграда
завѣсити, -шѫ, -сиши св. скрия, обгърна, преградя със завеса
завѣтрьн҄ь, -н҄ии прил. който е на завет, подветрен
завѣтъ, -а м. 1.завет, закон, завещание; 2. книгите на Новия и Стария Завет; новъіи ~ Новият Завет;
ветхъіи ~ Старият Завет; 3. заповед, наредба; съблюдение завѣта придържане към наредбите,
закона
завѣтьнъ, -ъіи прил заветен, принадлежащ на завета, част от завета
завѣщавати, -аѭ, -аеши несв. завещавам
завѣщати, -аѭ, -аеши св. завещая
завѧзати, -аѭ, -аеши несв. завързвам; (рибарска мрежа) кърпя
загвоздити, -ждѫ, -диши св. закова, прикрепя, прикова с гвоздеи
загладити, -ждѫ, -диши св. 1. загладя; 2. изтрия, излича
загорѣти сѧ, -р҄ѭ сѧ, -риши сѧ несв. подпаля се, изгоря
заградити, -ждѫ, -диши св. заградя, преградя, препреча
заградьнъ, -ъіи прил. заграден; заградьное градина
задавити, -вл҄ѭ, -виши св. задуша
зади нрч. 1. отзад; най-често в съч. съ зади; 2. назад, зад нещо, някого
задлъжити, -жѫ, -жиши св. продължа?
задоушити сѧ, -шѫ сѧ, -шиши сѧ св. задуша се, остана без дъх
задьнь, -ъіи прил. предишен
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задѣвати, -аѭ, -аеши несв. възлагам, определям, задавам; дѣла ~ определям дела, задачи
задѣти, задеждѫ, задеждеши и задѣѭ, задѣеши св. 1. сложа отгоре натоваря; 2. възложа на някого нещо,
принудя някого, натоваря някого; ~ сѧ задена се, заметна се
задѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши вж. задѣвати
зажда, -ѧ ж. гръб; дати заждѫ побягна, дам гръб на някого
заждь, -а м. задник
зажег- вж. зажещи
зажещи, -гѫ, -жеши св. запаля, подпаля, изгоря
зажиꙃати, -аѭ, -аеши несв. паля, запалвам, подпалвам
зазирати, -аѭ, -аеши несв. 1. заглеждам, взирам се в някого в нещо; 2. укорявам, упреквам, подозирам
зазнаменати, -аѭ, -аеши св. запечатам
зазоръ, -а м. 1. недоверие, подозрение; 2. укор, обвинение
зазорьнъ, -ъіи прил. 1. подозрителен, съмнителен; 2. достоен за порицание; 3. позорен
зазьрѣти, -р҄ѭ, -риши св. 1. загледам, взра се в някого в нещо; 2. упрекна, укоря
заимати, заемлѭ, заемл҄еши несв. вземам на заем, получавам в заем, заемам; ~ сѧ предпазвам се
заимодавьць, -а м. който дава в заем, заемодавец
заимъ, -а м. заем
заити, заидѫ, заидеши св. 1. замина, отдалеча се; 2. (за слънцето) зайда, спусна се; 3. заваря някого
закалати, -аѭ, -аеши несв. с вин. и дат. п. заколвам, коля
заклание вж. закол҄ение
заклати, закол҄ѭ, закол҄еши св. 1. заколя; 2. пробода, пронижа
закленѫти, -кленѫ, -кленеши (< за-клеп-н-) св. затворя, заключа
заклинание, -иꙗ ср. заклинание
заклинати, -аѭ, -аеши несв. заклевам, проклевам
заклѧти, кльнѫ, -кльнеши св. закълна някого
заключити, -чѫ, -чиши св. заключа; ~ сѧ заключа се
закол- вж. и заклазакол҄ение, -иꙗ ср. 1. заколване; 2. заколение, принасяне в жертва на животно; вар. заклание
законодание, -иꙗ ср. законодателство
законоположение, -иꙗ ср. законодателство
законопрѣстѫпл҄ение, -иꙗ ср. престъпление
законооучител҄ь, -л҄ѣ м. тълкувател на Закона, на Свещения Закон, на Свещеното предание
законъ, -а м. 1. закон; 2. правило; въторъіи ~ Второзаконие, последната книга от Мойсеевото
петокнижие; новъіи ~ Новият Завет; ветхъіи ~ Старият Завет; ~ дати (положити, поставити)
създавам закон; съхранити ~ спазя закона; ходити въ законоу изпълнявам закона, правилото
законьникъ, -а м. 1. учител, познавач на Мойсеевия Закон; 2. свещенник
законьнъ, -ъіи прил. законен, отговарящ на закона
законьнѣ нрч. законно, съгласно закона, отговарящ на закона
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закровъ, -а м. 1. покров, покрив; 2. укритие
закръівати сѧ, -аѭ, -аеши сѧ несв. закривам се, покривам се; с тв. п.
закръіти, -ръіѭ, -ръіеши св. закрия
закъла вж. заклати
закъхеовъ прил. прит. на Закхей, който се отнася до Закхей, Закхеев
залазъ, -а м. опасност, заплаха
залазьнъ, -ъіи прил. опасен, заплашителен
заложити, -жѫ, -жиши св. преградя; ~ сѧ да се заситя, подложа си
залѣсти, -лѣзѫ, -лѣзеши св. вляза
замазати, -жѫ, -жеши св. замажа, намажа; с вин. и тв. п.
заматорѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. застарея, остарея
заморити, -р҄ѭ, -риши св. уморя, измъча до смърт
замъіслъ, -а м. замисъл, намерение
замъішл҄ение, -иꙗ ср. замисъл, намерение
замѫдити, -ждѫ, -диши св. забавя
зан҄е съюз понеже; защото; тъй като; вж. и ꙁан҄еже
зан҄еже съюз, усил. форма на зан҄е
занести, -сѫ, -сеши св. занеса
заножие, -иꙗ ср. залив
заоутра нрч. на сутринта, в зори
заоутро, -а ср. утро, сутрин
заоутрьн҄ь, -н҄ии прил. утринен, сутрешен
заоутрьн҄ѣ, -н҄ѧ ж. утреня, заутреня, утринна църковна служба
заоутрьн҄ѣꙗ, -ѣѧ вж. заоутрьн҄ѣ
заоушание, -иꙗ вж. заоушение
заоушение, -иꙗ ср. плесница, зашлевяване, шамар
заоушити, -шѫ, -шиши св. ударя шамар, плесница
западъ1, -а м. 1. запад, западна страна; 2. (на слънцето) залез
западъ2, -а м. 1. пропадане, гибел; 2. бездна, преизподня
западьскъ1, -ъіи прил. западен
западьскъ2, -ъіи прил. адски
запалити, -л҄ѭ, -лиши св. запаля, опожаря
запечатьлѣвати, -аѭ, -аеши несв. 1. запечатам, поставям печат; 2. заверявам
запечатьлѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. 1. запечатя, поставя печат; 2. заверя
запинати, -аѭ, -аеши несв. 1. спъвам; 2. измамвам, надхитрявам някого
запльвание, -иꙗ ср. заплюване
запльвати, -л҄юѭ, -л҄юеши св. заплюя; с вин. и дат. п.
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заповѣдание, -иꙗ ср. 1. заповед, нареждане; 2. забрана
заповѣдати, -дамь, даси несв. 1. възлагам, поръчвам; 2. заповядвам, нареждам; с дат. и вин. п.
заповѣдь, -и ж. 1. заповед, закон, наставление; ~ господьн҄ѣ, божиꙗ Божия заповед, заповеди, Божи
закон, закони; 2. наставление за покаяние към изповядалия се
заповѣдѣти, -вѣмь, -вѣси св. 1.заповядам, наредя; 2. възложа, поръчам; с дат. п. и инф.
запона, -ъі ж. 1. завеса; 2. преграда
запоуслошати, -аѭ, -аеши несв. свидетелствам
запоустѣние, -иꙗ ср. 1. запустение; 2. опустошение
запоустѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. запустея
запрътъкъ, -а м. запъртък
запрьва нрч. отначало, най-напред
запрѣтити, -щѫ, -тиши св. с дат. п. и инф. забраня, заповядам
запрѣщати, -аѭ, -аеши несв. с дат. и тв. п. забранявам, заповядвам
запрѣщение, -иꙗ ср. 1. забрана, заповед; 2. запрещение, епитимия; вж. и епитимиꙗ
запьрати, -перѫ, -переши св. стъпча, погазя
запѧти, -пьнѫ, -пьнеши св. 1. спъна, запъна; 2. хвана, уловя; с дат. п. поставя капан на някого, подведа,
измамя; ~ сѧ заподозра, усъмня се
запѧтие, -иꙗ ср. спънка, пречка, препятствие
запѧтъ нрч. след
заразити, -жѫ, -зиши св. поразя
заревъ, -а м. месец август
зарещи, -кѫ, -чеши св. 1. заръчам; 2. поканя; 3. заповядам
зарокъ, -а м. 1. заръка; 2. определено време, срок, граница
заръдѣти сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. почервенея
зарꙗ, зарѧ ж. заря, сияние
заскопивъ, -ъіи прил. лукав, коварен
заскопие, -иꙗ ср. коварство
застоꙗти, -стоѭ, -стоиши св. измъча, досадя, додея
застѣнь, -и ж. сянка
застѫпати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. застъпвам се за някого, защитавам някого, пазя някого; 2.
отстъпвам назад;
застѫпание, -иꙗ ср. застъпничество
застѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. застъпя се, защитя
застѫпл҄ение, -иꙗ ср. застъпничество, защита
застѫпъ, -а м. 1. застъпничество, защита; 2. застъпник, защитник
застѫпьникъ, -а м. застъпник, защитник
засъвѣдѣтельствовати, -оуѭ, -оуеши несв. засвидетелствам; с дат. п.
засълати, -л҄ѭ, -л҄еши св. изпратя
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засъхнѫти, -нѫ, -неши св. изсъхна
засѣдьникъ, -а м. 1. човек, поставен в засада; 2. доносник
засѣдѣти, -ждѫ, -диши несв. защитавам, охранявам
затвар҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. с дат. и вин. п. затварям; ~ сѧ с дат. п. затварям се
затвор҄ение, -иꙗ ср. затваряне, заключване
затворити, -р ҄ѭ, -риши св. с вин. и дат. п. или с о и мест. п. затворя ; течение кръви ~ спирам
кръвотечение; ~ пѫти въходьнъіѧ закривам пътищата за влизане, закривам пътищата за
развитието на болестта; ~ сѧ затворя се
затворъ, -а м. 1. резе, ключалка, затвор; 2. затвор, тъмница; 3. тъмница
затъкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. затъкна, запуша; 2. оградя
затъікати, -аѭ, -аеши несв. затъквам, запушвам
затъчение, -иꙗ ср. запушване, подуване, отичане.
затѧзати, -аѭ, -аеши несв. стягам
захаждати, -аѭ, -аеши несв. (за слънцето) залязвам, скривам се, захождам
захариинъ прил. прит. Захариев, на Захария
заходити, -ждѫ, -диши несв. 1. (за слънцето) захождам, залязвам; 2. (за рана) заздравявам
заходъ, -а м. (за слънцето) залез
заходьн҄ь, -н҄ии прил. залязващ; заходьнаꙗ звѣзда Вечерница, планетата Венера; вж. и вечерьница,
деньница, прѣходьница
зацѣдити, -ждѫ, -диши св. 1. изцедя; 2. напоя, наквася устните на някого; с вин. и тв. п.
зачинати, -аѭ, -аеши несв. започвам
зачрьмьнѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. зачервя се, поруменея
зачѧло, -а ср. 1. начало; 2. зачало – откъс от Светото Писание, което се чете при богослужение
зачѧти, -чьнѫ, -неши св. 1. започна; 2. зачена, забременея; с инф.; ~ сѧ зачевам се, заченат съм
зачѧтие, -иꙗ ср. зачеване, зачатие, забременяване
защититель, -ѣ м. защитник
защитити, -щѫ, -тиши св. защитя; с вин. п.
заѧти, заимѫ, заимеши св. заема, дам на заем
заѧць, -а м. заек
заѧчина, -ъі ж. заешко месо
звиздати, звиждѫ, звиждеши несв. (за птици) пея, чуруликам

звонъ, -а м. звън
звьнѣти, -н҄ѭ, -ниши несв. звъня
звѣринъ прил. прит. животински; звѣрино лице лице на звяр
звѣрокръмьникъ, -а м. човек, хранещ, отглеждащ (диви) зверове
звѣроꙗдимъ, -ъіи прил. който е плячка, храна за зверовете
звѣрь, -и м. звяр
звѧкъ, -а м. звук
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звѧцати, -аѭ, -аеши несв. звънтя, звъня
звѧщи, звѧгѫ, звѧжеши несв. разгласявам
звѫкъ, -а м. звук
зеведеовъ прил. прит. , Зеведеев
зеленина, -ъі ж. 1. зеленина; 2. зелени, неузрели плодове
зеленовати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. раззеленявам се
зелень, -и ж. 1. зеленина; 2.неузрял плод
зелие, -иꙗ ср. съб. зелена растителност, зеленище, зеленчук
земе- вж. землеземл҃- съкр. от землземл҄елѣгание, -иꙗ ср. лягане на земята, спане на земята
земл҄емѣрие, -иꙗ ср. землемерство
земл҄ьнъ, -ъіи прил. земен
земльскъ, -ъіи прил. земен
земл҄ѣ, -л҄ѧ ж. земя, суша; покланѣти сѧ до землѧ покланям се при покаяние; прѣисподьн҄ии землѧ изпод
земята, от преизподнята
земѣ вж. земл҄ѣ
земьнъвж. земл҄ьнъ
зигъ, -а м. зодия Везни; гр. ζυγός
зижд- вж. и зьдати
зиждител҄ь, -л҄ѣ м. строител, създател, съзидател, творец; вар. зьдател҄ь, зьдител҄ь
зиждьникъ, -а м. строител, създател, съзидател, творец
зизание, -иꙗ ср. плевел, бурен
зима, -ъі ж. 1. зима; 2. студ, мраз
зимьнъ, -ъіи прил. 1. зимен; 2. студен, мразовит; зимьное ралие зимно оране
зимѣ нрч. зиме
зинѫти, зинѫ, зинеши св. зина, отворя широко устата
зиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. зея, зинал съм
злакотворьнъ, -ъіи прил. сътворяващ растителност
злакъ, -а м. злак, зеленина, растителност
златикъ, -а м. жълтица, златна монета; вж. и златица, златьникъ, златьница
златица, -ѧ ж. жълтица, златна монета; вж. и златикъ, златьникъ, златьница
злато, -а ср. злато
златол҄юбица, -ѧ ж. тази, която обича златото
златол҄юбл҄ение, -иꙗ ср. любов към златото, към богатството
златоносивъ, -ъіи прил. носещ златни украшения
златъ, -ъіи прил. златен
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златьникъ, -а м. златица, златна монета; вж. и златикъ, златица
златьница вж. златица
злъбъ, -а м. злина, зло
злъчь, -и ж. 1. жлъчка, жлъчен сок; 2. горчиво питие
змиевъ прил. прит. змиев, който принадлежи на змията
змии, -иꙗ ср. 1. змей; дракон; змия; мъногообразьнъіи ~ многолика, многоглава змия; 2. дияволът;
глѫбиньнъіи ~ змеят от бездната, дяволът
змирна, -ъі ж. смирна, благовонно масло
змиꙗ, змиѧ ж. 1. змия; 2. змей, дракон
змрьна, -ъі ж. змирна, смирна, благовонно масло
змрьньнъ, -ъіи прил. отнасящ се до змирна
знаемъ, -ъіи прил. (< прич.) известен
знаменати, -аѭ, -аеши несв. 1. начертавам, нарисувам; 2. запечатвам; 3. правя кръстно знамение; ~ сѧ
ознаменувам се, отбелязвам се, обозначавам се; с на и вин. п. или въ и вин. п.
знамение, -иꙗ ср. 1. знак, белег; 2. знамение
знаменитъ, -ъіи прил. 1. означен с някакъв знак, белег; 2. знаменит, прочут
знаньство, -а ср. знание, познание
знати, знаѭ, знаеши несв. зная; вж. и вѣдѣти
зноевьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до зноя, жегата
знои, зноꙗ м. горещина, зной
зобати, -бл҄ѭ, бл҄еши несв. (за птица) зобам, кълва
зов- вж. и зъвати
зодии, -иꙗ м. зодиакално съзвездие, зодия; гр. ζῴδιον
зодиискъ, -ъіи прил. зодиакален
зорити, -р҄ѭ, -риши несв. зрея
зор҄ѣ, зор҄ѧ ж. зора, разсъмване
зракъ, -а м. 1. зрение; пакъі приѧти ~ прогледна отново; 2. поглед, взор; 3. вид, форма
зрачьнъ, -ъіи прил. зрителен
зрьно, -а ср. зърно
зрьцало, -а ср. огледало
зрьцание, -иꙗ ср. гледане
зъвание, -иꙗ ср. 1. вик, зов; 2. призвание, звание
зъванъ, -ъіи прил. (< прич.) преопределен, призван; ~ бъіти поканен съм, призован съм
зъвати, зовѫ, зовеши несв. 1. зова, викам, призовавам; 2. назовавам, наричам; с вин. п.
зъвѧщи, зъвѫ, зъвеши почитам
зъданъ, -ъіи прил. глинен
зъло, -а ср. субст. зло, злина; мн. зъла, зълаꙗ зли дела
зълоба, -ъі ж. злоба, злина
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зълобити, -бл҄ѭ, -биши несв. хуля, обиждам
зълобовати, -оуѭ, -оуеши несв. върша злини
зълобѣсьнъ, -ъіи прил. обхванат от зъл бяс
зъловѣрие, -иꙗ ср. лъжива вяра, ерес
зълогостивъ, -ъіи прил. негостоприемен
зълодѣи, -ѣꙗ м. злодей, който върши зли деяния, престъпник; старъіи ~ старият злодей, дяволът
зълокъзние, -иꙗ ср. коварство, лукавство
зълокъзньнъ, -ъіи прил. коварен, лукав
зълопостѫпьнъ, -ъіи прил. постъпващ зле
сълострадание, -иꙗ ср. страдание, тегло, мъка
зълострастие, -иꙗ ср. тежко страдание
зълосъмрьтьнъ, -ъіи прил. 1. заслужаващ позорна смърт; 2. осъден на мъчителна смърт
зълохъітръ, -ъіи прил. коварен, ловък в нечестните средства
зълочьстьнъ, -ъіи прил. окаян, безбожен
зълъ, -ъіи прил. зъл, лош, нечестив; субст. м. лош човек, лошо дело; субст. ср. зълое зло, злина;
субст. ср. мн. зълаꙗ злини, зли дела; ~ доухъ зъл дух, бяс, демон; ~ начѧльникъ зачинателят на
злото, дяволът; ~ смрадъ зловоние; зълаꙗ вѣра ерес; испрьва зълъ определение за сатаната; гр.
ἀρχέκακος; вж. и зъло, зълоба
зъль, -и ж. злина
зълѣ нрч. зле, лошо; ~ гоубити погубвам, унищожавам
зъмии, -иѧ ж. змия; водна змия; вж. и змии
зъмиинъ прил. прит. змиин, змиев; зъмиинъ млѣчии млечка, сок от мак
зъібание, -иꙗ ср. клатене, люлеене
зъібати, -аѭ, -аеши несв. люлея, клатя; ~ сѧ 1. люлея се, клатя се; 2. колебая се
зъібъ, -а м. вълнение, люшкане, клатене
зьдание, -иꙗ ср. 1. здание, нещо съградено, сграда, жилище; 2. сътворение, създаване, съзидание; вьсе
~ целият свят, целият мир, целокупното творение; вж. и зьданое, миръ, оутварь, съзидание,
съзьдание, сътвор҄ение, тварь
зьданъ, -ъіи прил. (< прич.) създаден, съграден; субст. ср. зьданое сътворение, съзидание
зьдател҄ь, -л҄ѣ м. строител, създател; вар. зиждител҄ь, зьдител҄ь
зьдител҄ь вж. зиждител҄ь, зьдател҄ь
зьдати, зиждѫ, зиждеши несв. с вин. п. 1. зидам, строя, градя, изграждам; 2. създавам, сътворявам,
съграждам
зьдъ, -а м. 1. глина; 2. глинен съд; 3. керемида; 4. зид, стена
зьдъчии, -иꙗ м. зидар, строител
зьдѣнъ, -ъіи прил. глинен
зьрѣние, -иꙗ ср. 1. зрение; 2. поглед
зьрѣти, ꙁьр҄ѭ, ꙁьриши несв. с вин. п. или на с вин. п. гледам, наблюдавам
зѣница, -цѧ ж. зеница; просвѣтити зѣницѫ върна, възвърна зрението на някого
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зѧбсти вж. зѧти
зѧбнѫти, -нѫ, -неши несв. пониквам
зѧти, зѧбѫ, зѧбеши несв. късам, скубя
зѧть, -и м. зет
зѫбъ, зѫба м. зъб
зѫбьнъ, -ъіи прил. зъбен, отнасящ се до зъбите

зугъ вж. зигъ

И
и буквен знак в кирилицата; в глаголицата обикновено транслитерира ⰻ
и҃ цифрата 8 в кирилицата; числ. осем, осми; в глаг. ⰻ҃ със значение на 20
и1 съюз 1. и, а; 2. или; 3. нито и; 4. и така
*и, *ѣ, *е мест. анаф. 1. употребява се само в косвена падежна форма; 2. във функция на прит. мест. за
3 л. ед., дв. и мн. ч.
иа ср. мн. ч. теменужка; гр. τὰ ἴα
иаковъ, -а м. собств. Иаков, Яков: 1. (в Стария Завет) патриарх, син на Исаак (Исак); 2. (в Новия
Завет) баща на Иисус и съпруг на Мария; гр. Ἰακῶβ, от евр.
иасписъ, -а м. скъпоценният камък яспис; гр. ἴασπις
ибо съюз 1.защото, понеже, тъй като; 2. въпреки че, макар че; 3. така че; 4. но, ала; 5. наистина,
действително
ивлъга, -ъі ж. авлига, ивлига, златен кос, чичопей; лат. Oriolus oriolus
иг҄емонъ, -а м. хегемон, управител; гр. ἡγεμών
иг҄ета, -ъі ж. йота
иго, -а ср. 1. ярем, хомот; 2. иго, робство; възѧти ~ съглася се, поема върху себе си нечие господство
игоумениꙗ, -иѧ ж. игуменка, наставничка на монахини; гр. ἡγούμενη
игоуменъ, -а м. водач, наставник, а от там и игумен, наставник на монаси; гр. ἡγούμενος
игоумен҄ь прил. прит. от игоуменъ, на игумена, игуменов
игра, -ъі ж. игра
играние, -иꙗ ср. 1. игра, забава; 2. играчка
играти, -аѭ, -аеши несв. 1. играя; 2. танцувам; 2. веселя се, забавлявам се
игрище, -а ср. 1. забава; 2. място на забавата, на играта, игрище
игрь, -и ж. игра, забава, забавление

игрьнище, -а ср. 1. подиум, сцена; 2. театър
игълинъ, -ъіи прил. иглен
иде вж. идеже
идеже I. нрч. където; дето; II. съюз 1. където; 2. понеже, тъй като, щом като; ~ аще където и да е; ~
колижьдо където и да е, навсякъде
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идоложрьтвьнъ, -ъіи прил. жертван заради идолите
идолослоужител҄ь, -л҄ѣ м. идолопоклонник, езичник
идолъ, -а м. 1. фигура, статуя; 2. идол; гр. εἴδωλον
идольскъ, -ъіи прил. идолски, езически, отнасящ се до идол
идрихои, -ꙗ м. съзвездие и зодиакален знак Водолей; гр. ὐδρηχοός
иеврѣискъ вж. еврѣискъ
ие҃м- съкр. от иерусалим-

иереи вж. иерѣи
иеремиꙗ, -иѧ м. л. Иеремия; гр. Ἰερεμίας от евр.
иерихонъ, -а м. мест. Йерихон
иер҃м- съкр. от иеро(у)салимиерониꙗ, -иѧ ж. л. Иерония; гр. Ἰερωνία
иеросолимитѣнинъ вж. иеросолимл҄ѣнинъ
иеросолимл҄ѣнинъ, -а м. жител на Йерусалим; вар. иеросолимитѣнинъ
иеросалим и иероусалимъ, -а м. мест. Йерусалим; гр. Ἱεροσόλυμα и Ἱερουσολήμ oт евр.
иеръдановъ прил. прит. йордански, който се отнася до река Йордан
иеръданъ, -а м. мест. река Йордан; гр. Ἰορδάνης от евр.
иерданьскъ, -ъіи прил. йордански, който се отнася до река Йордан
иерѣи, -ѣꙗ м. свещеник, иерей; гр. ἱερεύς
иерѣискъ, -ъіи прил. свещеннически, иерейски
иерѣиство, -а ср. свещенничество
ижде нрч. където
иждегъ, -а м. изгаряне
иждеже нрч. и съюз където; когато
иждеконьнъ, -ъіи прил. изначален, изконен
ижден- вж. и изгънати
иждещи, иждегѫ, иждежеши св. изгоря, запаля, подпаля
иждив- вж. и иждити
иждиꙃание, -иꙗ ср. изгаряне
иждимати, -аѭ, -аеши несв. процеждам, попивам през нещо, протичам през нещо; изстисквам
иждити, -вѫ, -веши св. 1. преживея; 2. разпилея, прахосам
иждьжение, -иꙗ ср. изгаряне
иже, ꙗже, еже мест. 1. отн. който, която, което; 2. който и да е; 3. показ. такъв, такава, таково; 4. прит.
на когото, чийто
ижь вариант на иже
ижица, -ѧ ж. основа на тъкан, нишки
из предлог с род. п. из; от
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избава, -ъі ж. избавление, освобождение
избавител҄ь, -л҄ѣ м. избавител, спасител
избавити, -вл҄ѭ, -виши св. избавя, освободя, спася; ~ сѧ избавя се, спася се с род. п. или с отъ и род. п.
избавл҄ение, -иꙗ ср. избавление, спасение
избавл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. с отъ и род. п. избавям, спасявам; ~ сѧ избавям се, спасявам се
избавъ, -а м. избавител, спасител
избавьникъ, -а м. спасител, избавител
избадати, -аѭ, -аеши несв. избождам
избесѣдование, -иꙗ ср. изказване, коментар
избесѣдовати, -оуѭ, -оуеши св. изкажа, изрека мислите си
избивати, -аѭ, -аеши несв. избивам, убивам; ~ потъ потя се
избирати, -аѭ, -аеши несв. избирам
избити, -бьѭ, -бьеши и -биѭ, -биеши св. с вин. п. избия, убия, умъртвя
избльвати, -бл҄юѭ, -бл҄юеши св. с вин. п. повърна
изблѧд- вж. изблѧсти
изблѧсти, -дѫ, -деши св. измисля лъжливи неща, планове
изборивъ, -ъіи прил. 1. сборен; 2. съборен
изборъ, -а м. избор; ~ добръ добродетел; вж. и избьрание
изборьникъ, -а м. сборник, избрани текстове в книга
изборьнъ, -ъіи прил. избран; евангелие изборьное изборно, служебно евангелие
избрати вж. избьрати
избрести, -дѫ, -деши св. 1. изплувам; 2. избавя се от беда
избъівание, -иꙗ ср. изобилие
избъівати, -аѭ, -аеши несв. 1. в изобилие съм; 2. избавям се от беда
избъіти, -бѫдѫ, -бѫдеши св. 1. иде ми в повече, в излишък, избавя се; ~ сѧ избавя се, освободя се
избъітие, -иꙗ ср. избавление, освобождение
избъітъковати, -оуѭ, -оуеши несв. с въ и мест. п. изобилствам
избъітъкъ, -а м. изобилие, излишък
избъітъчьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. с въ и мест. п. изобилствам
избьрание, -иꙗ ср. избиране, избор; вж. и изборъ
избьранъ, -ъіи прил. (< прич.) избран
избьрати, -берѫ, -береши св. с вин. п. избера, подбера
избѣгати, -аѭ, -аеши несв. избягвам
избѣгнѫти, -нѫ, -неши св. с из и род. п. 1. избягам; 2. спася се
избѫд- вж. избъіти
извалити, -лѭ, -лиши св. изхвърля; ~ сѧ изваля се, изсипя се
извал҄ѣти,-л҄ѣѭ, л҄ѣеши несв. изхвърлям
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извед- вж. и извести, изведѫ
извез- вж. и извести, извезѫ
извести1, -дѫ, -деши св. с вин. п и с отъ и род. п. 1. изведа, извася; отведа; 2. избавя, спася
извести2, извезѫ, извезеши св. извозя, изкарам с превозно средство
изветъшати, -аѭ, -аеши несв. овехтявам, остарявам
извити, извиѭ, извиеши св. извия, преплета, сплета
извитие, -иꙗ ср. 1. извивка; 2. свод; 3. сплитане
извлачити, -чѫ, -чиши св. и несв. 1. извличам, изтеглям; 2. извличам, спасявам
извлѣщи, -кѫ, -чеши св. 1.извлека, изтегля; 2. извлека, спася
изводимъ, -ъіи прил. (< прич.) производен; субст. ср. ед. производно
изводити, -ждѫ, -диши несв. 1.извеждам; 2. избавям, освобождавам
извол҄ение, -иꙗ ср. намерение, желание
изволити, -л҄ѭ, -лиши св. с инф. 1. пожелая, благоволя; 2. избера; 3. предпочета
изврагъ, -а м. 1. помятане; 2. недоносче, мъртво родено дете
извратити, -щѫ, -тиши св. извъртя
извратъ, -а м. изменение, изменчивост; вж. и извращение, прѣвращение, прѣложение
извратьнъ, -ъіи прил. изменчив, променлив, подлежащ на изменение, промяна; вж. и измѣньнъ,
прѣложьнъ, съвратьнъ
изврачевати, -аѭ, -аеши несв. излекувам
извращати сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ несв. изменям се, търпя изменение, поврат; вж. и измѣнити сѧ, измѣн҄ѣти
сѧ, прѣложити сѧ
изврьгати, -аѭ, -аеши несв. изхвърлям
изврьтѣти, -щѫ, -тиши св. избода, извадя
изврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. с вин. п. изхвърля, хвърля навън; ~ отрочѧ пометна; ; ~ сѧ с род. п. лиша от
сан отвергна, низвергна
извъноу нрч. отвън
извънѫдоу нрч. отвън
извънѫтрь нрч. отвътре
извъпрашание, -иꙗ ср. изучаване, изследване
извъікнѫти, -нѫ, -неши св. науча, изуча
извѣдѣти, -вѣмь, -вѣси несв. узнавам
извѣстити, -щѫ, -стиши св. известя, съобщя; ~ сѧ позная, разбера
извѣсто нрч. 1. сигурно; 2. грижливо, старателно
извѣстование, -иꙗ ср. убеждение, увереност в нещо
извѣстовати, -стоуѭ, -стоуеши несв. 1. известявам, съобщавам; 2. свидетелствам
извѣстъ, -ъіи прил. известен, познат
извѣсть, -и ж. 1. вест, известие; 2. искреност
извѣстьно нрч. грижливо; несъмнено; точно
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извѣстьнъ, -ъіи прил. извѐстен, познат
извѣстьнѣ вж. извѣстьно
извѣстѣ нрч. прилежно
извѣтъ, -а м. 1. причина, повод; 2. провинение
извѣщати, -аѭ, -аеши несв. и св. 1. съобщавам, съобщя; 2. изричам, изрека
извѣщение, -иꙗ ср. вест, донесение
извѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. пръсна по вятъра, извея
извѧзати, -аѭ, -аеши св. навържа
изган҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. изгонвам
изглаголати, -л҄ѭ, л҄еши св. изрека, произнеса, кажа
изгладити, -ждѫ, -диши св. изгладя; ~ памѧть изтрия паметта, забравя
изгльбнѫти, -нѫ, -неши св. потъна, затъна
изгнилъ, -ъіи прил. (< прич.) изгнил
изгнои, -ꙗ м. възпаление
изгноити, -ноѭ, -ноиши св. изгния
изгон҄ение, -иꙗ ср. изгонване, прогонване
изгонити, -н҄ѭ, -ниши несв. изгонвам, изпъждам, пропъждам
изгонъ, -а м. изгонване, прогонване
изгорѣти, -р҄ѭ, -риши св. изгоря
изгоубити, -бл҄ѭ, -биши св. 1. изгубя; 2. погубя, унищожа
изгрѣбь, -и ж. кълчища, подпалки
изгрѣзити, -жѫ, -зиши св. разбъркам, объркам
изгънание, -иꙗ ср. 1. изгнание, изгонване; 2. преследване
изгънанъ, -ъіи прил. (< прич.) изгонен, прогонен
изгънати, ижденѫ, ижденеши св. с вин. п. и из, отъ и род. п. изгоня, прогоня, изпъдя
изгъібати, -аѭ, -аеши и -бл҄ѭ, -бл҄еши несв. загивам, погивам
изгъібнѫти, -нѫ, -неши св. изгубя се, изчезна
изгъібѣль, -и ж. погибел, гибел
издалече нрч. отдалече, издалече
издати, -дамь, -даси св. издам, предам
издаꙗти, -аѭ, -аеши несв и св. давам, раздавам
издиꙃати, -аѭ, -аеши несв. изгарям
издобрити, -р҄ѭ, -риши св. украся
издр- вж. изриздрьжати, -жѫ, -жеши св. издържа
изрьждавѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. ръждясам, поръждавея
издъхнѫти, -нѫ, -неши св. издъхна, умра

311

издъіхание, -иꙗ ср. издихание; до послѣдьн҄ѣего издъіханиꙗ до края на живота си, до смъртта си
издъіхати, -аѭ, -аеши несв. издъхвам, умирам
издьрати, -рѫ, -реши св. 1. издера; 2. изтръгна
издѣлати, -аѭ, -аеши св. издялам
издѣꙗти, -аѭ, -аеши несв. 1. образувам; 2. (за растение) пускам корени, кълнове
изид- вж. изити
изимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. изваждам, измъквам
изискати, изищѫ, изищеши св. потърся, поискам
изити, -дѫ, -деши св. 1. излезна напусна; 2. замина; мин. деят. прич. I ишьд- (< изшьд-)
изитие, -иꙗ ср. изгнание, изселване
излагати, -аѭ, -аеши несв. излагам, показвам
излазити, -жѫ, -зиши несв. излизам
изл҃в- съкр. от израелевизл҃ев- съкр. от израелевизлещи, -лѧгѫ, -лѧжеши св. излюпя, измътя
изливати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. и с на и вин. п. изливам, изсипвам
изливъ, -а м. сок, течност
излиха нрч. в повече, без мярка, извънредно много; ~ имѣти което е в повече, което е извънредно
много, силно
излихвовати, -оуѭ, -оуеши несв. давам с лихва
излиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. излея, разлея; ~ сѧ излея се, разлея се
изложение, -иꙗ ср. излагане, изложение
изломити, -мл҄ѭ, -миши св. изломя, поломя, строша, счупя; ~ сѧ сломя се, съкруша се, пропадна
излѣзение, -иꙗ ср. излизане
излѣсти, -зѫ, -зеши св. 1. изляза; тръгна; 2. сляза
излѣчение, -иꙗ ср. излекуване
излѣчити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. излекувам се
измаилитьскъ, -ъіи прил. присъщ, отнасящ се към измаилитите, потомците на Измаил, т.е. арабите
измакати, -аѭ, -аеши несв. попивам, изсмуквам, извличам
измести, -тѫ, -теши св. изхвърля
изметати, -щѫ, -щеши св. изхвърля
измирати
измлъкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. млъкна, замлъкна; 2. пресипна, прегракна
изморити, -р҄ѭ, -риши св. изморя, уморя, погубя
измрьзнѫти, -нѫ, -неши св. измръзна
измрѣти, -мьрѫ, -мьреши св. измра
измъвение, -иꙗ ср. 1. измиване; 2. ритуал на ритуално очистване; вж. и мъітие
измъждати, -аѭ, -аеши несв. изтощавам се, отслабвам
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измъіти, -ъіѭ, -ъіеши св. измия; ~ сѧ измия се, умия се
измѣна, -ъі ж. 1. замяна; 2. откуп; 3. измяна
измѣн҄ение, -иꙗ ср. промяна, изменение; без измѣниꙗ без промяна, без изменение; вж. и измѣнъ
измѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. п. изменя, променя; ~ сѧ изменя се, променя се; с въ и вин. п. сменя си
дрехата, преоблека се ~ въ ризъі преоблече се с връхна дреха
измѣновати сѧ, -оуѭ, -оуеши несв. изменям се, променям се; вж. и измѣнѣти (сѧ)
измѣнъ, -а м. изменение, промяна; без измѣна без промяна, без изменение; вж. и измѣн҄ение
измѣнѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. изменям, променям; ~ сѧ 1. променям се; 2. преобличам се; вж. и
измѣновати сѧ, прѣмѣн҄ѣти
измѣньнъ, -ъіи прил. изменяем
измѣрити, -р҄ѭ, -риши св. с вин. и тв. п. измеря, отмеря
измѫдрѣвати, -аѭ, -аеши несв. помъдрявам
измѫтити, -щѫ, -тиши св. смеся
измѫтъ, -а м. смесване
изнаповати, -оуѭ, -оуеши несв. осигурявам
изнемагати, -аѭ, -аеши несв. изнемогвам, изнемощявам
изнемощи, -гѫ, -жеши св. изнемогна
изнести, -несѫ, -несеши св. изнеса на показ, изведа, произведа, създам
изница нрч. косо, накриво
изницати, -чѫ, -чеши несв. изниквам, израствам
износити, -ношѫ, -сиши несв. изнасям
износьнъ, -ъіи прил. произнесен, изнесен, изречен
изноурити, -р҄ѭ, -риши св. грабна, хвана, заловя
изноур҄ение, -иꙗ ср. плячка
изобати, -блѭ, -биши св. иззобам, изям
изобличати, -аѭ, -аеши несв. разкривам
изобрѣсти, -щѫ, -теши св. изобретя, изнамеря
изобрѣтение, -иꙗ ср. изобретение, откриване
изобрѣтьникъ, -а м. изобретател, откривател
изокъ1, -а м. месец юни
изокъ2, -а м. щурец, цикада
изоумити сѧ, -мл҄ѭ сѧ, -миши сѧ св. обезумея, полудея
изоумѣние, -иꙗ ср. изумление
изоумѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ несв. лишавам се от памет, обезумявам
изоуньшина, -ъі ж. подобрение
изоучати, -аѭ, -аеши несв. изучавам
изоучити, -чѫ, -чиши св. изуча
израилевъ прил. прит. израилев, който се отнася до Израел
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израил҄ь, -л҄ѣ м. мест. Израел, народът на Израел; гр. Ἰσραήλ от евр.
израстити, -щѫ, -стиши св. 1. (за растения) родя, израстя, отгледам; 2. създам
изрещи, -кѫ, -чеши св. изрека
изривати и изрѣвати, -аѭ, -аеши несв. изхвърлям, изтласквам
изриновенъ, -ъіи прил (< прич.) изгонен
изродъ, -а м. потомък, рожба
изроутити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ св. рухна
изръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. изрина, изровя
изрѧдие, -иꙗ ср. изрядност
изрѧдьно нрч. извънредно, изключително
изрѧдьнъ, -ъіи прил. извънреден, изряден
изрѧдьнѣ вж. изрѧдьно
изънѫтрь нрч. извътре, отвътре
изъꙗснити, -н҄ѭ, -ниши св. 1. проясня; 2. очистя, излекувам; 3. направя да прогледне
изьм- вж. и изѧти
изѣд- вж. и изѣсти
изѣдати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. изяждам
изѣкръ, -ъіи прил. светлосин, гълъбовосин
изѣсти, -ѣмь, -ѣси св. с вин. п. 1. изям; 2. прахосам
изѧбение, -иꙗ ср. измръзване
изѧти, изьмѫ, изьмеши св. 1. взема, извадя, измъкна; 2. отнема, лиша; 3. избавя, освободя, спася
изѫтри вж. изѫтрь
изѫтрь и изѫтри нрч. отвътре
изѫтрьѭдоу нрч. отвътре
ић- вж. иг҄икона, и икоуна, -ъі ж. 1. образ, изобразено подобие; 2. икона; гр. εἰκών; вж. и образъ, образование
икономъ, -а м. домоуправител, домакин, иконом; гр. οἰκονόμος
иконьнъ, -ъіи прил. образен, фигуративен
ил҃- съкр. от иеро(у)салимили1 съюз или; ли ... или или ... или; вж. и ли
или2 част. нима; дали; аще ли ... то или ако ли ... то нима
илиꙗ, -ѧ м. л. Илия; гр. Ἠλίας, от евр.
ил҃м- съкр. от иерусалимилосъ, -а м. вредител; гр. ὕλλος
илъ, -а м. 1. глина; 2. тиня; гр. ἰλύς
има дат. и тв. п. дв. ч. от *и, *ꙗ, *е
имамь вж. имѣти
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имание вж. имѣние
имати, емл҄ѭ, емл҄еши и имаѭ, имаеши несв. хващам, вземам

име- вж. и ѧти
имельникъ, -а м. птицелов
имельнъ, -ъіи прил. от имел
именьмь вж. имѧ
именовати, -оуѭ, -еши несв. именувам, назовавам, наричам; (сѧ)
именотворие, -иꙗ ср. именуване, даване на име
имъ1 дат. пад. мн.ч. от *и, *ꙗ, *е
имъ2 мин. деят. прич. от ѧти
имъі сег. деят. прич. имѣти
имьже съюз защото, понеже, тъй като
имѣние, -иꙗ ср. имущество, имот, собственост, притежание
имѣньнъ, -ъіи прил. имуществен
имѣти, имамь, имаши несв. 1. имам, притежавам; с вин. п.; вражьдѫ ~ враждувам; естъ имъі имотен,
благосъстоятелен; лѣтъ ~ станал съм на определена възраст, имам години; не ~ нямам; ~ чѧда,
ѫжикъі имам деца, близки; 2. спом. глагол за бъд. вр.; с инф.
имѧ, имене ср. 1. име; название; 2. дума; 3. (грам.) съществително име; именьмь по име, на име; въ ~ в
името на някого, заради някого; по имени поименно; ~ нарещи дам име, кръстя някого; имѧ рекъ
еди кой си, израз в богослужението, който трябва да се замести със съответното име; ~ творити
измислям име
инако нрч. инак, иначе
инакъ, -ъіи прил. инакъв, друг
инамо нрч. другаде
иначе нрч. иначе, инак
индиктионъ вж. инъдикътъ
иние, -ꙗ ср. тил, тилна кост; гр. ἰνίον
иногда нрч. някога
иногъ, -а м. грифон, митологично летящо чудовище с тяло на лъв и глава на орел
инодоушьно нрч. единодушно
инокость, -и ж. странстване
инокоупьнъ, -ъіи прил. съвместен
инокъ1, -а м. монах, отшелник
инокъ2, -а м. глиган; гр. μονιός
иномъішл҄ение, -иꙗ ср. единомислие, единодушие
иноплеменьникъ, -а м. 1. другородец, чужденец; 2. езичник
иноплошь нрч. изцяло, напълно
инорогъ, -а м. еднорог
инородьнъ, -ъіи прил. разнороден
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инорожь прил. прит. от инорогъ, принадлежащ, присъщ на еднорога
инословие, -иꙗ ср. иносказание, алегория
иностань нрч. постоянно, непрестанно
иностаньнъ, -ъіи прил. постоянен, непрестанен
иностраньникъ, -а м. чуждоземец, чужденец
иносъказемъ, -ъіи прил. (< прич.) иносказателен, алегоричен
иносѫщьнъ, -ъіи прил. с различна същност, разнороден
инотѧжь нрч. постоянно, непрекъснато
иночьство, -а ср. иночество, монашество
иночѧдъ, -ъіи прил. единороден, който се отнася до единствената рожба; вж. и единочѧдъ
иноѧзъічьникъ, -а м. другоземец, чуждеземец, чужденец
инъ, ина, ино мест. прил. друг; различен, инакъв; ~ етеръ някой друг; инъ ... инъ един ... друг; инъ ... овъ ...
дроугъ един ... друг ... трети
инъде нрч. другаде, на друго място
инъдикътъ, -а м. място на годината в кръг от 15 години; гр. ἴνδικτος, ἰνδικτίων
инъжде нрч. другаде, на друго място
инѫдоу нрч. от друго място, по друг път
инѫдѣ нрч. от друго място, по друг път
иоанъ, -а м. л. Иоан (в църковните книги), Йоан, Иван; гр. Ἰωάννης, от евр.
иорданъ, -а м. мест. река Йордан; гр. Ἰορδάνης, от евр.
иорданьскъ, -ъіи прил. Йордански, отнасящ се до река Йордан
иосифъ, -а м. л. Йосиф; гр. Ἰωσήφ от евр.
ипокритъ, -а м. лицемер; гр. ὑποκριτής
ипостасъ, -а м. 1. същност, материя; 2. съществуване; гр. ὑπόστασις
иринѣи и иринеи, -еꙗ м. собст. Ириней; гр. Εἰρηναῖος; вар. иринѣи
ир҃м- съкр. от иеро(у)салимирмосъ, -а м. ирмос, първата строфа и модел на църковно песнопение; гр. εἰρμός
иродиꙗ, -ѧ и иродиꙗда, -ъі ж. л. Иродиада; гр. Ἡρωδιάς
иродовъ прил. прит. от иродъ, Иродов, на Ирод
иродъ, -а м. л. Ирод; гр. Ἠρῴδης
ирѣи вж. иерѣи
ис форма на предлога и представката изъ пред беззвучни съгласни
ис҃- съкр. от исоус-, иисоусисавовъ прит. прил. Исавов, на Исав
исавъ, -а м. л. Исав; гр. Ἰσαύ от евр.
исааковъ прил. прит. Исаков, Исааков, на Исак
исаакъ, -а м. л. Исаaк; гр. Ἰσαάκ от евр.
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исаиꙗ, -ѧ м. Исаия; гр. Ἠσαΐας от евр.
ис҃в- съкр. от и(и)соусов-, и(и)соухристовисказа, -ъі ж. загуба, щета
исказити, -жѫ, -зиши св. увредя, повредя
исказьнъ, -ъіи прил. повреден
искание, -иꙗ ср. търсене, дирене
искариотьскъ, -ъіи прил. искариотски
искати, ищѫ, ищеши несв. търся
исклати, -кол҄ѭ, -кол҄еши св. изколя, заколя
искльвати, -кльвѫ, -кльвеши св. изкълвя, избода; вар. исклювати
исклъсмьтво, -а ср. връх, възвишение
исклъсмие, -иꙗ ср. повърхност
исклъсмъ, -а м. който се отнася до възвишение, връх, който се издига
исклювати вж. искльвати
искони нрч. в началото, най-напред; от край време, отдавна
исконьнъ, -ъіи прил. изконен, изначален, първоначален
исконьчавати, -аѭ, -аеши несв. 1. изпълвам; 2. загивам, умирам; ~ сѧ 1.изпълвам се; 2. изчерпвам се,
отслабвам, залинявам
исконьчати, -аѭ, -аеши св. свърша, завърша; ~ сѧ (безл.) свърши се, довърши се
ископати, -аѭ, -аеши св. изкопая
искоренити, -н҄ѭ, -ниши св. изкореня, изтръгна из корен
искоупити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. и отъ и род. п. изкупя; ~ сѧ откупя се, издължа се
искоуповати, -оуѭ, -оуеши несв. изкупувам, откупувам
искоупъ, -а м. изкупление
искоусител҄ь, -л҄ѣ м. изкусител, подбудител
искоусити, -шѫ, -сиши св. изпитам, подложа някого на изпитание; изкуша, въведа в изкушение; ~ сѧ
изпитам себе си, проверя силите си, способностите си; изкуша се
искоусъ, -а м. 1. изпитание; 2. изкушение; вж. и искоушение; блазнъ, съблазнъ
искоусьникъ, -а м. 1. проверител, наблюдател; 2. изкусител
искоусьнъ, -ъіи прил. 1. изпитан, проверен; 2. опитен, вещ
искоушание вж. искоушение
искоушати, -аѭ, -аеши несв. 1. изяждам; 2. изкушавам, изпитвам, проверявам
искоушение, -иꙗ ср. 1. изпитание, проверка; 2. изкушение, съблазън
искочити, -чѫ, -чиши св. изскоча; 2. изляза бързо, покажа се, изляза наяве
искра, -ъі ж. искра
искрасти, -дѫ, -деши св. окрада, ограбя
искрачание, -иꙗ ср. мъчение чрез разкрачване, разпъване
искрачило, -а ср. уред за мъчение

317

искроботати, -аѭ, -аеши несв. изсъхвам, ставам чуплив
искропъітание, -иꙗ ср. старателност, внимание към подробностите, към детайла
искропъітьнѣ нрч. точно, старателно
искрь1 нрч. близко, близо
искрь2 предлог с род. п. близо до
искрь3 прил. подобен, близък; в църковното пеене подобен, сходен, плагален глас; гласъ ~ плагален,
подобен глас, лад; гр. πλάγιος
искрьн҄ь, -н҄ии прил. ближен, близък; (субст.) близък човек, приятел
искрьн҄ѣꙗ, -ѣѧ ж. близка, приятелка
искрѣпати сѧ, -пл҄ѭ сѧ, -пл҄еши сѧ св. вцепеня се
искъідати, -аѭ, -аеши св. и несв. 1. изхвърля; 2. излея, изсипя
искъіпѣти, -пл҄ѭ, -пиши св. изкипя
ислѣдити, -ждѫ, -диши (< из-с) св. изследвам, проуча
исоунѫти, -нѫ, -неши (< из-с) св. изсуля, извадя, измъкна
исоусовъ прил. прит. Иисусов, който се отнася до Иисус
исоусъ, -а м. собст. Иисус; гр. Ἰησοῦς, от евр.
исоухристовъ прил. прит. на Иисус Христос
исоухристъ, -а м. л. Иисус Христос
исоушити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. изсуша
исофъ, -а м. исоп; гр. ὕσσωπος, лат. Hyssopus officinalis
испадати, -аѭ, -аеши несв. изпадам
испасти, -падѫ, -падеши св. изпадна, падна отнякъде; отпадна
испахнѫти, -нѫ, -неши св. изригна
испивати, -аѭ, -аеши несв. изпивам
исписати, -пишѫ, -пишеши св. 1. изпиша; 2. изрисувам, украся; вар. испьсиспити, -пиѭ, -пиеши св. изпия
исплести, -тѫ, -теши св. изплета
исплетъ, -а м. сплитане, преплитане
исплън҄ение, -иꙗ ср. 1. изпълване, напълване; 2. изпълнение
исплънити, -н҄ѭ, -ниши св. изпълня, напълня; ~ сѧ 1. с тв. или род. п. изпълня се с нещо или от нещо: ~
доухомь изпълни се със (Светия) дух; ~ отъ доуха изпълни се от (Светия) дух ; 2. безл. (за време)
настъпи, настане
исплън҄ь1 прил. неизм. изпълнен, пълен
исплън҄ь2 нрч. напълно, изцяло
исплън҄ѣти, -н҄ѣѭ, н҄ѣеши несв. изпълвам, запълвам; ~ сѧ изпълвам се
исплъчити, -чѫ, -чиши св. опълча, изправя; ~ сѧ опълча се, изправя се срещу някого
исплѣти, -плѣвѫ, -плѣвеши св. изплевя, оплевя
исповѣдание, -иꙗ ср. 1. разказ, изповед; 2. вероизповедание; 3. обещание, обет
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исповѣдати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. изповядвам; ~ сѧ изповядвам се, покайвам се, признавам си; ~ сѧ
имени прославям името; вж. и повѣдати
исповѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. изповядвам
исповѣдь, -и ж. изповед
исповѣдьникъ, -а м. този, който се изповядва, изповедник
исповѣдьнъ, -ъіи прил. изповядан; ~ бъіти изповядам се
исповѣдѣти, исповѣмь, исповѣси св. изповядам; призная; ~ сѧ изповядам се, призная си; с дат. п.
исподьн҄ь, -н҄ии прил. долен; земл҄ѣ исподьн҄ѧѧ преизподнята, адът
испожда нрч. отдолу, изотдолу
исполинъ, -а м. исполин, великан
исполоу нрч. наполовина
исполъ, -а м. исполин, великан
испоустити, -щѫ, -тиши св. с вин. п. 1. пусна, освободя; изпусна; ~ доухъ издъхна; 2. пролея, оставя да
потече
испоущати, -аѭ, -аеши несв. пускам някого, нещо; изпускам; ~ доушѫ издишам с шум, изпускам дъха
си
испоущение, -иꙗ ср. изпускане; ~ доуха умиране
испочити, -иѭ, -иеши св. отдъхна, почина си, отпочина
исправител҄ь, -л҄ѣ м. ръководител
исправити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. п. изправя; оправям правилно извърша нещо
исправл҄ение, -иꙗ ср. 1. поправка, изправяне; правилно извършване на нещо; 2. подвиг, постижение
исправл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. изправям, поправям, променям; с вин. п.; ~ сѧ заздравявам, поправям се
испразнити, -жн҄ѭ, -зниши св. изпразня
испрахнѣлъ, -ъіи прил. превърнат, превърнал се в прах
испрахнѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. превърна в прах
испроврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. 1. преобърна, катурна, съборя; 2. разруша, унищожа
испрометание, -иꙗ ср. превръщане, изменение
испросити, -шѫ, -сиши св. с вин. п. измоля; изпрося
испрь нрч. в израза въ испрь нагоре
испрьва нрч. в началото, най-напред; от начало; отдавна; вж. и искони
испрьвъ, -ъіи прил. изначален, първоначален
испрѧꙃати, -аѭ, -аеши несв. разпрягам
испъітание, -иꙗ ср. 1. проучване; 2. изпитание, затруднение; съ испъітаниемь старателно, прилежно
испъітати, -таѭ, -таеши несв. и св. с вин. п. 1. разпитвам, разучавам 2. (закон) изпълня, спазя
испъіть, -и ж. изследване, разследване
испьрѣ, -ѧ ж. извинение, оправдание
испьсати вж. исписати
испѣти, -поѭ, -поеши св. изпея
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истаити, -аѭ, -аиши св. разтопя, изтопя, стопя
истапати, -аѭ, -аеши несв. потъвам
истапл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. потопявам
истачати, -аѭ, -аеши несв. източвам, изтакам, пускам да изтече
истаꙗти, -аѭ, -аеши св. разтопя, стопя, отслабна; ~ сѧ стопя се, отслабна
истек- вж. истещи
истечение, -иꙗ ср. изтичане, отделяне; вж. и истокъ, истѣкание
истещи1, -текѫ, -течеши св. изтека
истещи2, -текѫ, -течеши св. изтичам, избягам
истина, -ъі ж. истина; по истинѣ и въ истинѫ наистина; не по истинѣ не както трябва, не както следва,
неправилно
истиненъ вж. истиньнъ
истиньно нрч. истинско, точно, достоверно, наистина
истиньнъ, -ъіи прил. истински, действителен; виноградъ ~ истинската лозница, название на Иисус
Христос; вж. и истовъ, истъ
истиньнѣ вж. истиньно
истьньчити, -чѫ, -чиши св. изтъня се, отслабна
исто, истесе ср. 1. бъбрек; 2. утроба, вътрешности
истовие, -иꙗ ср. точност, старателност
истовъ, -ъіи прил. 1. истински, действителен, същински; 2. верен; искрен
истока, -ъі ж. извор
истокъ, -а м. извор, източник; вж. и истечение, истѣкание
истонѫти, -нѫ, -неши (< -пн-) св. потъна
истопити, -пл҄ѭ, -пиши св. 1. потопя; 2. потъна; ~ сѧ 1. потопя се; 2. удавя се
истоукати, -аѭ, -аеши несв. (за склуптура, статуя) вая, изсичам
источити, -точѫ, -точиши св. източа, оставя да изтече, пролея; с вин. п.
источьникъ, -а м. 1. извор, източник, кладенец; ~ кръве кръвотечение; 2. източник, причина, начало
источьнъ, -ъіи прил. 1. изворен, течащ; 2. текущ
истрошити, -шѫ, -шиши св. потроша пари, похарча, прахосам
истръгание, -иꙗ ср. изтръгване, разкъсване
истръгати, -аѭ, -аеши св. с вин. п. изтръгна, разкъсам
истръгнѫти, -нѫ, -неши св. с вин. п. извадя, избавя, спася
истрьти, -тьрѫ, -тьреши св. изтрия, изтребя; вар. истрѣти
истрѣбити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. п. 1. изтребя, прогоня, унищожа нещо, някого; 2. очистя, изцеря
някого от нещо;~ сѧ очистя се
истрѣбл҄ение, -иꙗ ср. прочистване, очистване
истрѣбл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. изтребвам, прогонвам, изчиствам; 2. очиствам, излекувам някого от нещо
истрѣзвити, -влѭ, -виши св. изтрезнея
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истрѣзвл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. изтрезнявам
истрѣти, -тьрѫ, -тьреши вж. истрьти
истрѧсти, -сѫ, -сеши св. изтърся, отърся; ~ сѧ разтърся се, изтърся се
истъ, -ъіи I. прил. 1. истински; 2. същински; II. прил. мест. сам, сама, само; ~ тъ самият (той), същият;
вж. и истиньнъ
истъкати, -тъчѫ, тъчеши св. изтъка
истъкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. изтъка; 2. избода
истьщати, -аѭ, -аеши несв. опразвам, изпразвам
истьщевати, -аѭ, -аеши несв. изпразвам
истьщити сѧ, -щѫ сѧ, -щиши сѧ св. понеса загуба
истьлити, -л҄ѭ сѧ, лиши сѧ св. предам на изтление, на смърт; погубя
истьлѣние, -иꙗ ср. тление, тленност
истьлѣти, -ѣѭ, ѣеши св. 1. стопя се; 2. ръждясам
истьнити, -н҄ѭ, -ниши св. изтъня
истьнъчити, -чѫ, -шиши несв. изтънявам
истьнъчитие, -иꙗ ср. изтъняване, отслабване
истѣкати, -аѭ, -аеши несв. изтичам, извирам
истѧжити, -жѫ, -жиши св. изтегна, опъна
истѧꙃати, -жѫ, -жеши св. с вин. п. и отъ и род. п. 1. изискам, поискам; 2. поискам сметка, отговорност
от някого; 3. разпитам
истѧꙃати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. изисквам, поисквам
истѧскнѫти, -нѫ, -неши св. 1. избледнея, загубя цвят; 2. отслабна
истѫпати, -аѭ, -аеши несв. отстъпвам, отдръпвам се
истѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. 1. отстъпя, отдръпна се; 2. изстъпя се, изляза пред някого; ~ оума обезумея,
загубя разсъдъка си
истѫпл҄ение, -иꙗ ср. изстъпление, безумие
истѫпъ, -а м. изумление
исх҃в- съкр. от и(и)соухристовисхватити, -щѫ, -тиши св. издърпам, измъкна, извадя
исходатаи, -ꙗ м. ходатай, застъпник; вж. и ходатаи
исходатаꙗти, -аѭ, -аеши несв. ходатайствам, издействам
исходити, -ждѫ, -диши несв. 1. излизам; 2. произлизам, произхождам; 3. (за река, поток) извирам
исходище, -а ср. изход; ~ пѫтьи кръстопът
исходъ, -а м. 1. изход, излизане; 2. Изход, част от Мойсеевото петокнижие; 3. извор; вж. и истокъ,
истечение
исходьнъ, -ъіи прил. изходен, начална точка на нещо; причѝнен
исхождение, -иꙗ ср. излизане, изход; напускане; вж. и исходъ
исхъітити, -щѫ, -тиши св. изтръгна, извадя от; похитя; с вин. п. и отъ и род. п.
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исцѣлевати, -юѭ, -юеши несв. лекувам, изцелявам
исцѣл҄ение, -иꙗ ср. изцеление, излекуване, оздравяване
исцѣлител҄ь, -л҄ѣ м. изцелител, лечител
исцѣлити, -л҄ѭ, -лиши св. излекувам; вар. ицѣлити
исцѣльба, -ъі ж. изцеление, излекуване
исцѣлити, -л҄ѭ, -лиши св. излекувам, изцеря
исцѣл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. изцелявам, излекувам; с вин. п. и тв. п. и отъ с род. п.
исч- вж. и ищисъхнѫти, -нѫ, -неши св. изсъхна
исъіпати, -пл҄ѭ, -л҄еши св. изсипа
исѣчение, -иꙗ ср. изсичане, посичане
исѣщи, -кѫ, -чеши св. изсека
исѧкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. пресекна; 2. пресъхна
исѫчати, -аѭ, -аеши несв. изсушавам
исѫчение, -иꙗ ср. печене, варене
исѫчити, -чѫ, -чиши св. 1. пресуша; 2. (за храна, пиене) омета, изям, изпия всичко
ити, идѫ, идеши несв. 1. вървя; 2. идвам, пристигам; 3. отивам, отдалечавам се; мимо ити отминавам;
шьд- основа на мин. деят I прич.; ~ по, ~ въ слѣдъ следвам, вървя след (по) някого; ~ прѣдъ
вървя пред някого, предшествам; ~ на дѣло хващам се, залавям се работа; ~ въ манастъірь
замонашвам се
ицѣл- вж. исцѣлишьд-, ишьл- вж. изити
ишьствие, -иꙗ (< изш-) ср. излизане, напускане
ищезнѫти, -нѫ, неши (< исч-) св. изчезна, изгубя се
ищисти, ищьтѫ, ищьтеши (< исч-) св. преброя, изброя
ищистити, ищищѫ, ищистиши (< исч-) св. изчистя
ищрьпати, -пл҄ѭ, -пл҄еши (< исч-) св. изчерпя
ищѧдие, -иꙗ (< исч-) ср. изчадие, изрод
июда, -ъі м. л. Иуда, Юда; гр. Ἰοῦδα от евр.
июде- вж. июдѣиюдовъ прил. прит. юдин, на Юда, Иуда
июдѣꙗ, -ѧ и июдѣа, -ѧ ж. мест. Иудея или Юдея, средната част на Палестина; гр. Ἰουδαία от евр.
июдѣи, -ꙗ м. юдей, евреин; гр. Ἰουδαῖος
июдѣискъ, -ъіи прил. юдейски
иꙗковл҄ь прил. прит. на Яков, който се отнася до Яков
иꙗковъ, -а м. л. Иаков, Яков; гр. Ἰακώβ от евр.
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І
і буквен знак в кирилицата; в глаголицата обикновено транслитерира ⰹ
і҃ цифрата 10 в кирилицата; числ. десет, десети; в глаг. ⰹ҃ със значение на десет
вж. и

К
к буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰽ
к҃ числ. дъва десѧти в кирилицата и четыре десѧте в глаголицата – ⰽ҃
каганъ, -а м. владетел, кан, хан
кагръличищь, -а м. гургуличе
кадило, -а ср. 1. благовоние, кадене, тамян; 2. кадилница
кадильнъ, -ъіи прил. който се отнася до кадило, кадилен
кадити, -ждѫ, -диши несв. кадя
каждение, -иꙗ ср. кадене
каженикъ, -а м. евнух, скопец
каженичьство, -а ср. евнушество
казание, -иꙗ ср. 1. указание, наставление; 2. наказание
казател҄ь, л҄ѣ м. наставник
казати, кажѫ, кажеши несв. 1. показвам; 2. поучавам, наставлявам
казител҄ь, -л҄ѣ м. вредител, този, който вреди, пакости, изопачава
казити, -жѫ, -зиши несв. 1. повреждам, развалям; 2. кастрирам
казнити, -н҄ѭ, -ниши несв. наказвам
казнь, -и ж. 1. разпореждане, заповед; 2. наказание; 3. риск, опасност
каиꙗфа, -ъі м. л. Каяфа; гр. Καϊάφας от евр.
каиꙗфинъ прил. прит. на Каяфа, който се отнася до Каяфа
како нрч. как; како не да не би да, нима
какоже нрч. как, по какъв начин
каковъ мест. мест. какъв
какъ мест. какъв, какъвто и да е
каланьдъі, -ъ ж. мн. календи, първи ден на всеки месец у римляните; гр. Καλάνδαι от лат. calendae
калище, -а ср. локва с кал
калъ, -а м. кал, пръст, земя
кальнъ, -ъіи прил. направен от пръст, от земя, кален
калѣти сѧ, кал҄ѭ сѧ, калиши сѧ несв. окалвам се, калям се
камара, -ъі ж. 1. свод; извивка; 2. купа; гр. καμάρα; вар. камора, комара
камарьнъ, -ъіи прил. имащ форма на купа
камен- вж. и камъі
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камение, -иꙗ ср. събир. камъни, камънак, скали

камилъ, -а м. камила; гр. κάμηλος
камо нрч. накъде
камора вж. камара
камъі, камене м. камък; ~ драгъ, ~ свѣтьлъ скъпоценен камък; ~ ѫгъльнъ крайъгълен камък; вар.
камъікъ
камъікъ, -а м. камък; вж. и камъі
камъічьць, -а м. камъче
камѣнъ, -ъіи прил. каменен
кана галилѣискаꙗ ж. нескл. мест. Кана Галилейска
канагалилѣискъ прил. прит. който се отнася до Кана Галилейска
канонъ, -а м. 1. канон, правило; 2. богослужебна песен; гр. κανών; вж. и правило, правл҄ение, оуправл҄ение
канъдило, -а ср. 1. кандило; 2. лампа, лампада
кападокиꙗ, -ѧ ж. мест. Кападокия; гр. Καπαδοκία
капати, капл҄ѭ, капл҄еши и капаѭ, капаеши несв. капя
капикларии, -иꙗ м. тъмничар, ключар в затвора; гр. καπικλάριος от лат. clavicularius
капище, -а ср. 1. колона, стълб; 2. статуя; 3. капище, езически храм
капищьница, -ѧ ж. капище, езически храм
капищьнъ, -ъіи прил. езически
капл҄ѣ, -ѧ ж. капка
капоуста, -ъі ж. зеле
капь1, -и ж. образ, облик, изображение
капь2, -и ж. ножница, капия
каръвана, -ъі ж. съд, в който се оставят пари в църквата; гр. κορβανᾶς
каръкинъ, -а м. зодиакалното съзвездие Рак; гр. Καρκίνος; вар. каръкиносъ; вж. и ракъ
касати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. 1. докосвам се; 2. отнасям, обръщам се до някого
касиꙗ, -иѧ ж. канела; гр. κασία
катапетазма, -ъі ж. завеса; гр. καταπέτασμα
катаросъ, -а м. бръмбар, торен бръмбар; гр. κάνθαρος; вар. катааросъ
католик҄ии прил. прит. вселенски, всеобщ, който се отнася до вселенската църква; гр. καθολικός
катъ, -а м. стан, лагер
качьство, -а ср. качество; вж. и прѣтворъ, творитво
кашица, -ѧ ж. каша, кашица
каꙗ им. п. ж. р. ед. ч. от къіи
каꙗзнь, -и ж. разкаяние
каꙗние, -иꙗ ср. покаяние
каꙗти сѧ, каѭ сѧ, каеши сѧ несв. кая се; разкайвам се
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квасъ, -а м. квас, ферментирала алкохолна напитка
квасьникъ, -а м. пияница
квасьнъ, -ъіи прил. който се отнася до квас, квасен; ѧꙃа квасьнаꙗ заболяване, причинено от пиянство
квочити, -чѫ, -чиши несв. лаская, ухажвам
к҄енътоурионъ, -а м. стотник, предводител на сто души; гр. κεντυρίων от лат. centurio
к҄есаревъ прил. прит. на кесаря, принадлежащ на кесаря; вж. и цѣсаревъ
к҄есар҄ь, -р҄ѣ м. кесар, титла на римския император; гр. καῖσαρ от лат. Caesar
к҄ивотъ, -а м. кивот; ~ завѣта ковчеже, в което се пазят Божиите заповеди; вж. и ковьчегъ, скрин҄ѣ
к҄иминъ, -а м. кимион; гр. κύμινον
к҄ирилъ, -а м. л. Кирил; гр. Κύριλλος
к҄инъсъ, -a м. данък; гр. κῆνος от лат. census; вар. киньсъ
киньсъ вж. кинъсъ
к҄итъ, -а м. кит; лат. Cetacea
клада, -ъі ж.
кладиво, -а ср. чук
кладѧжьнъ, -ъіи прил. кладенчов
кладѧꙃь, -ꙃа м. кладенец
кладѧꙃьнъ, -ъіи прил. кладенчов
клан҄ѣние, -иꙗ ср. 1. кланяне, покланяне; 2. поклонение
клан҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. накланям; ~ сѧ кланям се, прекланям се, почитам; с дат. п.
класовьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до класовете на растенията
класти, -дѫ, -деши несв. турям, клада, подреждам нещо едно върху друго
класъ, -а м. (за житно растение) клас
клати, кол҄ѭ, кол҄еши несв. коля
клевета, -ъі ж. клевета, хула
клеветар҄ь, р҄ѣ м. 1. клеветник; 2. обвинител
клеветьникъ, -а м. 1. клеветник; 2. едно от наименованията на сатаната
клеврѣтъ, -а м. слуга при същия господар, другар по робство; лат. collibertus
клеврѣтьнъ, -ъіи прил. който се отнася до слугата при същия господар
клеи, клеꙗ вж. кълѣи
клекътание вж. клечетание
клепание, -иꙗ ср. клепане
клепати, -пл҄ѭ, -пл҄еши несв. клепя
клечетание, -иꙗ ср. крясък, вик на птица; вж. и клекътание, клечьтъ
клечьтъ, -а м., вж. клечетание
кликновение, -иꙗ ср. ликуване
кликнѫти, -нѫ, -неши св. завикна, провикна се
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клименътъ, -а м. л. Климент; гр. Κλήμης, в косв. п. Κλημεντ-; вар. климентъ
клинъ, -а м. клин; вдълбнатина, вътрешност
клирикъ, -а м. клирик, човек от клира; гр. κληρικός
клиросъ вж. клиръ
клиросьникъ, -а м. духовник, свещеник, църковник; гр. κληρικός
клиръ, -а м. клир, духовенство, свещеничество; гр. κλῆρος; вар. клиросъ
клицати, -аѭ, -аеши несв. (човек) викам; (птица) кликам, чуруликам, пея; клицати гласомь
кличь, -а м. 1. вик; 2. гълчава
клокотати, -аѭ, -аеши несв. клокоча, кипя
клонити, -н҄ѭ, -ниши несв. отклонявам; ~ сѧ наклонявам се, навеждам се
клопотивъ, -ъіи прил. сладкопоен, мелодичен
клопотъ, -а м. грохот, трясък
клоснь, -и ж. недъг
клосьнъ, -ъіи прил. сакат, недъгав
кльн- вж. клѧти
кльцати, -аѭ, -аеши несв. размишлявам, обмислям
кльчьтати, -аѭ, -аеши несв. карам да трака, да чука
кльчьтъ, -а м. (при болест, треска) тракане със зъби
клѣтъка, -ъі ж. стаичка
клѣть, -и ж. 1. стая; 2. малка къщичка
клѣщати, -аѭ, -аеши несв. стеснявам се, ставам тесен
клѣщити, -щѫ, -щиши несв. 1. притискам, стягам; 2. приклещям, притеснявам, измъчвам
клюкати, -аѭ, -аеши несв. хлопам, чукам
клюсѧ, клюсѧте ср. конче, магаренце, катърче, осле
ключаемъ прил. (< прич.) удобен, подходящ
ключание, -иꙗ ср. 1. случай; 2. годност, полза
ключати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. случа се; безл. случи се, стане
ключедрьжьць, -а м. ключар
ключити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. случа се; аще ключитъ сѧ ако се случи
ключь, -а м. 1. ключ; 2. (анат.) ключица
клѧпъішь, -а м. бадем
клѧтва, -ъі ж. клетва
клѧти, кльнѫ, кльнеши несв. кълна, проклинам; клѧтъ бъіти занимавам се със заклинания; с вин. п.; ~ сѧ
кълна се в някого, в нещо; ~ лютѣ лъжесвидетелствам; с тв. п.
клѧчати, -чѫ, -чиши несв. клеча, заставям на колене, коленича
кобение, -иꙗ ср. прокобяване, гадаене
кобь, -и ж. прокоба, съдба
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ковати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. кова; 2. плета козни, коварства
ковачь, -а м. ковач; вж. коузньць, сьреброкоузньць, кръчии
коврига, -ъі м. обреден хляб
ковъ, -а м. 1. нещо ковано; 2. сплетня, интрига, зла умисъл, коварство
ковъчегъ вж. ковьчегъ
ковъчежьць вж. ковьчежьць
ковьникъ, -а м. интригант, заговорник
ковьчегъ, -а м. 1. сандък; 2. ковчег, саркофаг; вар. ковъчегъ
когда нрч. кога; да не когда да не би да; вар. къгда
кого род. п. м. и ср. р. от къто
кодранътъ, -а м. монета кондрант, четвърт ас; гр. κοδράντης, от лат. quadrans
кое им. и вин п. ср. р ед. ч. от къіи
кожа, кожѧ ж. кожа
кожеперьнъ, -ъіи прил. (за насекомо) ципокрил
козорожьць, -ца м. съзвездие и зодия „Козирог“; гр. Αἰγόκερος.
козьлина, -ъі ж. козя кожа
козьлищь, -а м. козле
козьлогласование, -иꙗ ср. гуляй, пиршество
козьлъ, -а м. козел
козьл҄ь прил. прит. на козела, козелски
козьлѧ, козьлѧте ср. козле; яре
кокотоглашение, -иꙗ ср. кукуригане, пеене на петли
кокотъ, -а м. петел; вж. и коуръ, пѧтелъ
кокошь, -и ж. кокошка, квачка
кола, -ъі ср. мн. 1. кола; 2. съзвездието „Голяма Мечка“, „Колата“; вж. коло
кол҄ение, -иꙗ ср. клане, заколване, заколение
колесьница, -ѧ ж. колесница
колеснѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. докосна се
коли 1. нрч. кога; когато; някога, понякога; 2. съюз кога; еда ~ да не би да, за да не
колижьди нрч. колко пъти
колижьдо нрч. понякога
колико мест. с род. п. колко; (за лица) колцина; колико паче колко повече
коликоже нрч. и съюз колкото
коликъ 1. мест. какъв; 2. съюз колко голям
колимогопоставл҃ение, -иꙗ ср. построяване на шатрите (евр. празник); гр. σκηνοπηγία
количьскъі нрч. колко пъти
количьство, -а ср. количество; вж. и количьствие
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колишьдъі нрч. колко пъти
коло, колесе ср. колело, коло; вж. и кола
коль нрч. колко; като първа част на прилагателни и наречия: колькратъ, колькратъі колко пъти
кольма вж. кольми
кольми нрч. колко; ~ паче колко повече; вар. кольма
колѣбание, -иꙗ ср. поклащане
колѣбати, -бл҄ѭ, -бл҄еши несв. люлея, клатя; ~ сѧ колебая се
колѣно, -а ср. 1. коляно; поклон҄ение колѣнома падане на колене, коленичене; 2. коляно, род, потекло
колѧда, -ъі ж. първият ден на всеки месец, календи; лат. calendae
комара вж. камара
комаръ, -а м. комар; лат. Culicidae
коментарисии, -иꙗ м. тъмничар, надзирател в тъмница, в затвор; гр. κομενταρήσιος
комиса, -ъі м., вж. комисъ
комисии, -иꙗ м., вж. комисъ
комисъ, -а м. управител на провинция; гр. κόμης, κόμητος, от лат. comis, comitis; вар. комиса, комита,
комисии
комита, -ъі м., вж. комисъ
комоу дат. п. ед. ч. м. и ср. р. от къто
комоужьдо дат. п. ед. ч. м. и ср. р. от къжьдо
комъкание, -иꙗ ср. комкане, причастие, причастяване; гр. κοινωνία
комъкати, -аѭ, -аеши несв. давам причастие, причестявам; лат. communicare
комърогъ, -а м. глинен съд
комь мест. п. ед. ч. м. и ср. р. от къто
коновъ, -а м. казан
констанътинъ, -а м. л. Константин
константин҄ь прил. прит. Константинов, на Константин;
Константинопол

~ градъ градът на Константин,

конъ, -а м. начало; отъ кона отначало, в началото
кон҄ь, кон҄ѣ м. кон
коньскъ, -ъіи прил. конски
коньць, -а м. край, завършек; ~ вѣка свършекът на света; вж. и коньчина, коньчание, съконьчание
коньчание, -иꙗ ср. завършек, край
коньчати, -аѭ, -аеши несв. свършам, завършвам; с вин. п; ~ сѧ осъществявам се, сбъдвам се
коньчина, -ъі ж. край, кончина; завършек
коньчьнъ, -ъіи прил. краен, последен; пределен
коньчьнѣе нрч. най-сетне, най-накрая
копание, -иꙗ ср. ров, изкопано място
копати, -аѭ, -аеши несв. копая
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копие, -иꙗ ср. копие
копииникъ, -а м. копиеносец
копище, -а ср. копие
копосание, -иꙗ ср. семеизтичане
коприна, -ъі ж. коприна
копръ, -а м. копър, анасон
корабиць вж. корабл҄иць
корабл҄иць, -а м. корабче, лодка
корабл҄ь, -л҄ѣ м. кораб; гр. ; вар. корабъ
корабл҄ьникъ, -а м. моряк; старѣишина корабльникомъ капитан на кораба, кърмчия
корабл҄ьчии, -иꙗ м. строител на кораби; вж. и корабьчии, корабл҄ьникъ
корабъ, -а вж. корабл҄ь
корабьникъ вж. корабл҄ьникъ
корабьчии, -иꙗ м. 1. строител на кораби; 2. моряк
корванъ, -а м. 1. курбан, дар на бога; 2. църковна дарохранителница; гр. κορβᾶν
корение, -иꙗ ср. събир. 1. коренище; 2. правене на магии с корени, гадаене, врачуване
корень, корене м. 1. корен; 2. билка; 3. корен, източник, начало
користь, -и ж. корист
корити, -р҄ѭ, -риши несв. коря, укорявам
корица, -ѧ ж. канела; лат. Cinnamonum verum
коркодилъ, -а м. крокодил; лат. Crocodilia
коръ, -а м. кор, мярка за зърнени храни при евреите, около 312 л.; гр. κόρος, от евр.
корьць, -а м. умал. от коръ
косение, -иꙗ ср. докосване
коснѫти, -нѫ, -неши св. докосна; ~ сѧ докосна се до нещо, до някого; с мест. п.
кость, -и ж. кост
костѣнъ, -ъіи прил. костен
котеръіи вж. которъіи
которание, -иꙗ ср. неспокойство
которати, -аѭ, -аеши несв. 1. заяждам се; 2. порицавам; ~ сѧ споря, карам се
которичь, -чии прил. свадлив, заядлив
которъіи мест. отн. който; которъіи любо, которъіждо който и да е, кой и дае, всеки който; аще ~ ако
някой
которъіижьдо мест. всеки, всякакъв
которьнъ, -ъіи прил. свадлив, заядлив
котъка, -ъі ж. котва
котъіга, -ъі ж. риза, долна дреха; лат. cotuca
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котьлъ, -а м. котел
коудити, -ждѫ, -диши несв. хуля, порицавам
коузньць, -а м. ковач; вж. и ковачь, сьреброкоузньць
коуиба, -ъі ж. завист, ревност
коукол҄ь, -л҄ѣ м. качулка, монашеска качулка; гугла
коумировъ прил. идолски.
коумиролюбица, -ѧ ж. тази, която обича кумирите, идолите
коумирослоужение, -иꙗ ср. идолопоклонство
коумиръ, -а м. идол, кумир; коумиромъ слоужити, моля се, принасям жертва на идолите; вж. и идолъ
коумирьница, -ѧ ж. езически храм
коумирьскъ, -ъіи прил. идолски, който се отнася до идола, до кумира
коупити, -пл҄ѭ, -пиши св. купя
коупл҄ьнъ, -ъіи прил. търговски
коуплꙗ, -ѧ ж. търговия; коуплѭ дѣꙗти (творити, сътворити) търгувам
коуповати, -аѭ, -аеши несв. купувам
коупъ, -а м. куп, купчина; въ коупѣ вкупом, заедно
коупьница, -ѧ ж. съучастница
коупьно нрч. 1. вкупом, заедно; 2. едновременно
коупьномъіслие, -иꙗ ср. единомислие, единодушие
коупьносильнъ, -ъіи прил. притежаващ голяма сила
коупьнособьнъ, -ъіи прил. съгласен, на едно мнение с другите
коупьноу нрч. едновременно, заедно с това; с дат. п.
коупьнъ, -ъіи прил. общ, съвместен
коупьць, -а м. търговец
коур҄ение, -иꙗ ср. дим, изпарение, пара
коурии прил. прит. петльов, отнасящ се до петела; коурие възпѣтие кукуригане на петел; по коурии
възпѣтии по първи петли, на зазоряване
коурити, -р҄ѭ, -риши несв. пуша, димя
коуроглашение, -иꙗ ср. 1. кукуригане, пеене на петли; 2. времето, през което пеят петлите
коуръ, -а м. петел; ~ морьскъ паун; вж. и кокотъ
коурѣлъкъ, -а м. 1. образ, вид; 2. форма, калъп
коурѧ, коурѧте ср. пиле, ярка
коусити, -шѫ, -сиши св. кусна, вкуся
коустодиꙗ, -иѧ ж. стража; гр. κουστωδία от лат. custodia
коуциꙗ, -иѧ ж. коливо, варено жито за помен
коуꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. роптая
ко҃ц съкр. от коньць
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коцьл҄ь, -л҄ѣ м. л. Коцел, панонски княз
кошь, -а м. кош
кошьница, -ѧ ж. кошница
кошьничица, -ѧ ж. кошничка
кощюна и кощоуна, -ъі ж. измислица; вж. и баснь
кощюновати, -аѭ, -аеши несв. измислям си, говоря измислици
кощюнословьць, -а м. който говори измислици, който си съчинява нелепици
кощюнотворити, -рѭ, -риши несв. измислям си, съчинявам небивалици
кощюньникъ, -а м. който говори измислици, който си съчинява нелепици; вж. кощюнословьць
кощюньнъ, -ъіи прил. измислен, съчинен
крагоуи, -иꙗ м. крагуй, ястреб кокошкар, голям ястреб; лат. Accipiter gentilis
крагоуилъ, -а м., вж. крагоуи
крад- вж. и красти
крада, -ъі ж. 1. клада, купчина дърва; наложити крадѫ напаля огън; 2. пещ
крадоводити, -ждѫ, -диши несв. подмамвам, прелъстявам
краегранесие, -иꙗ ср. акростих
краеобрѣзание, -иꙗ ср. обрязване
краи, краꙗ м. 1. край; 2. област, страна; 3. бряг, крайбрежие
краинии прил. краен, външен
крамола, -ъі ж. 1. крамола; 2. бунт, метеж
краниевъ прил. черепен, лобен; краниево мѣсто лобно място
краиникъ, -а м. човек от същия край, местен човек, туземец
краса, -ъі ж. 1. украшение, накит; 2. красота; вж. и доброта, красота, лѣпота
красити, -шѫ, -сиши несв. украсявам; ~ сѧ 1. украсявам се; 2. наслаждавам се
красовати, -оуѭ, -оуеши несв. украсявам; ~ сѧ 1. украсявам се; 2. наслаждавам се
красолюбие, -иꙗ ср. страст към украшенията
красота, -ъі ж. красота, хубост
краста, -ъі ж. 1. рана; 2. струпей; 3. (болест) краста
краставъ, -ъіи прил. 1. покрит със струпеи, рани; 2. крастав
красти, крадѫ, крадеши несв. крада
крастѣль, -и ж. пъдпъдък; лат. Coturnix coturnix
красьнъ, -ъіи прил. красив, прекрасен
кратирь, -р҄ѣ м. чаша, бокал; 2. съд за смесване на виното с вода, кратера; гр. κρατήρ
кратъ, -а м., в изрази като дъва кратъі два пъти, мъного кратъі много пъти, коль кратъі колко пъти
кратъкъ, -ъіи прил. кратък
крачь, -а м. препирня, вражда, крамола
кривина, -ъі ж. лукавство
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кривъ, -ъіи прил. крив
крижма, -ъі ж. миро; вар. кризма
крижьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до кръста
кризма вж. крижма
крило, -а ср. 1. крило; 2. стряха, покрив
криница, -ѧ ж. глинен съд, гърне
кринъ, -а м. лилия, крин; гр. κρίνον.
криосъ, -а м. съзвездие „Овен“; гр. Κριός.
крипида, -ъі ж. 1. вид обувка, сандал; 2. крипида, първото стъпало към олтара; гр. κρηπίς, κρηπῖδος
крирати, -аѭ, -аеши несв. чуруликам, пея; крирати гласомь
кричава, -ъі ж. гълчава, шум
кричати, -чѫ, -чиши несв. викам, крещя
кричь, -а м.1. вик; 2. вопъл, плач
кровомь нрч. скришом, тайно
кровъ, -а м. покрив; покров
кроение, -иꙗ ср. 1. кроене, изрязване; 2. обрязване
кромѣ 1. нрч. вън, далече; ~ бъіти извън нещо, някакво събитие съм, отсъствам; ~ сътворити отлъча 2.
предлог с род. п. извън, вън от, встрани; 3. съюз освен
кромѣшьнъ, кромѣщьнь прил. външен
кронъ, -а м. л. планетата Сатурн; гр. Κρόνος
кропити, -плѭ, -пиши несв. ръся; ~ сѧ (страд.) поръсвам, ръся
кропл҄ение, -иꙗ ср. ръсене, поръсване
кропл҄ѣ, -л҄ѧ ж. капка
кротафъ, -а м. слепоочие; гр. κρόταφος
кротити, -щѫ, -тиши несв. 1. укротявам някого, нещо; 2. покорявам; с дат. п. ; ~ сѧ укротявам се,
покорявам се
кротолюбьць, -а м. кротък, благ човек
кротость, -и ж. кротост
кротъко нрч. кротко
кротъкъ, -ъіи прил. кротък, смирен
кротьцѣ нрч. кротко
кроуна, -ъі ж. корона; лат. corona
кроупа, -ъі ж. троха
кроупица, -ѧ ж. трохица, трохичкa
кроуподоухъ, -ъіи прил. малодушен
кр҃ст- съкр. от крьсткр҃стл- съкр. от крьстителкръвавица, -цѧ ж. кръвоносен съд
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кръвоточивъ, -ъіи прил. имащ, страдащ от кръвотечение
кръвоточити, -чѫ, -чиши несв. имам, страдам от кръвотечение
кръвоточица, -ѧ ж. жена, страдаща от кръвотечение
кръвоꙗдение, -иꙗ ср. кръвожадност
кръвоꙗдивъ, -ъіи прил. кръвожаден, хищен.
кръвь, крьве ж. кръв; плъть и ~ божиꙗ виното при тайнството Евхарисия
кръкнѫти, -нѫ, -неши св. гъкна, издам звук с гърлото
кръгъіга вж. кръкъіга
кръкъіга, -ъі ж. 1. носилка; 2. кола
кръма1, -ъі ж. 1. кърма, храна
кръма2, -ъі ж. 1. кърма на кораб; 2. кормило
кръмило, -а ср. кормило
кръмильство, -а ср. 1. кормуване, управление на кораб; 2. управление, ръководство
кръмител҄ь, -л҄ѣ м. 1. кърмител, който дава храна; 2. възпитател; 4. кормчия
кръмительница, -ѧ ж. място за храна
кръмити1, -мл҄ѭ, -миши несв. кърмя, храня; ~ сѧ храня се
кръмити2, -мл҄ѭ, -миши несв. кормувам, водя, управлявам кораб
кръмл҄еникъ, -а м. 1. кърмаче; 2. питомец, възпитаник
кръмл҄ꙗ, -л҄ѧ ж. храна
кръмьникъ, -а м. кормчия; вар. кръмьчии
кръмьчаꙗ, -аѧ ж. кормчая, сборник от християнско-правни текстове, номоканон; съкр. от кръмьчаѧ
кънигъі
кръмьчии, -иꙗ м., вж. кръмьникъ
крънъ, -ъіи прил. 1. осакатен, накърнен, на който му липсва нещо; 2. с отрязано ухо; 3. недовършен
кръчагъ, -а м. стомна
кръчии, -иѧ м. ковач; вж. и ковачь, коузньць, сьреброкоузьньць
кръчьмьникъ, -а м. 1. кръчмар; 2. сараф
кръчьмьница, -ѧ ж. кръчмарка
кръіти, -ъіѭ, -ъіеши несв. крия; ~ сѧ крия се, укривам се
крьстел҄ь, -л҄ѣ м. кръстител
крьстило, -а ср. купел, съд за кръщаване
крьстител҄ь, -л҄ѣ м. 1. кръстител, кръстник; 2. прозвище на Йоан Кръстител
крьстити, -щѫ, -стиши несв. прекръствам, правя кръстен знак; с вин. и тв. п.; ~ сѧ св. покръстя, извърша
тайнството кръщение
крьстиꙗнъ и крьстиꙗнинъ, -а м. християнин; гр. χριστιανός
крьстиꙗньскъ, -ъіи прил. християнски, отнасящ се до хритиянин
крьстиꙗньскъі
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крьстъ, -а м. 1. кръст; вж. и крьстьць; 2. разпятие; творити крьстъі правя кръстен знак; вж. и пропѧло,
распона, распонъ, распѧло
крьстьнъ, -ъіи прил. кръстен, отнасящ се до кръста
крьстьць, -а м. кръст, кръстче; вж. и крьстъ
крьщати сѧ, -аѭ сѧ, -еши сѧ несв. 1. кръщавам; 2. приемам тайнството кръщение
крьщение, -иꙗ ср. кръщение, кръщаване, покръстване
крѣпл҄ение, -иꙗ ср. здравина
крѣпость, -и ж. сила, здравина
крѣпъ, -ъіи прил. крепък, як, силен
крѣпъко нрч. 1. крепко, силно; 2. основно, задълбочено
крѣпъкъ, -ъіи прил. силен, здрав
крѧтати, -аѭ, -аеши несв. кретам, движа се бавно
крѫгомь нрч. наоколо
крѫгъ, -а м. кръг, цикъл; кръговрат; ~ ꙃвѣздьнъ зодиак
крѫжилие, -иꙗ ср. 1. небосвод; 2. съзвездието Орион
крѫчина, -ъі ж. 1. жлъч; 2. епилепсия, делириум
крѫчиньствовати, -оуѭ, -оуеши несв. изпадам в (епилептични) припадъци
к҃ц съкр. от коньць
къ предлог с дат. п. към ; при, на, до; спрямо
къбьлъ, -а м. ведро; вж. и кръчагъ.
къгда нрч. някога
къде нрч. къде, где, де
къдеже съюз 1. когато; 2. където
къжьдо мест. всеки; единъ ~ всеки един
къзновати, -оуѭ, -оуеши несв. правя, изработвам
къзнь, -и ж. 1. занятие, занимание; 2. способ; 3. коварен замисъл, сплетня, интрига
къзньство, -а ср. умение, сръчност
къікъін҄ь, -н҄ѧ ж., вж. къікъін҄ѣ
къікъін҄ѣ, -н҄ѧ ж. (анат.) пищял; вар. къікъінь
кълии, кълиꙗ вж. клѣи
кълѣи, клѣꙗ м. клей; вар. кълии, клеи
къмотра, -ъі ж. кума; лат. commater
къмотръ, -а м. кум
кън҄игъчии, -иꙗ м. книжник, книжовник, писар
кън҄игъі, -гъ ж. мн. 1. букви, писмо, писменост; 2. документи; ~ распоустьнъіѧ документи за развод; 3.
библейските свещените книги; ветъхъіѧ ~ Старият завет
кънижица, -ѧ ж. грамота, послание, писмо
кънѧгъін҄и, -н҄ѧ ж. княгиня
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кънижьникъ, -а м. 1. книжник, книжовник, писар; 2. познавач на свещените книги
кънѧꙃь, -а м. княз, владетел
къснѣти, -шн҄ѭ, -ниши несв. закъснявам, бавя се
къто мест. въпр. кой; ~ любо някой
къізнь, -и ж. козни, коварство, злоумишлени дела
къізньникъ, -а м. създател, творец, строител
къіи1 мест. въпр. кой; ~ любо който и да е, всеки; ~ чловѣкъ отъ васъ кой от вас
къіи2, къіꙗ м. чук
къіижьдо мест. всеки
къіка, къікъі ж. кичур коса
къіпръ, -ъіи прил. шуплест
къіпѣти, -плѭ, -пиши несв. кипя; 2. кипя от, изобилствам; с тв. п.
къість, -и ж. 1. грозд; 2. (анат.) сливица
къісѣлъ, -ъіи прил. кисел
къісѣльство, -а ср. кисел вкус, киселост
къіти, къіѭ, къіеши несв. кимам
къічение, -иꙗ ср. кичене, надуване, перчене
къічивъ, -ъіи прил. горделив, надут
кѫдоу нрч. (на)къде; отъ ~ откъде; вж. и кѫдѣ
кѫдравъ, -ъіи прил. къдрав
кѫдѣ нрч. откъде, къде, накъде
кѫкол҄ь, -л҄ѣ м. къклица, плевел; лат. Agrostemma
кѫпетра, -ъі ж. етърва
кѫпина, -ъі ж. къпина
кѫпѣль, -и ж. 1. къпалня, водоем, водоизточник; 2. купел
кѫсъ, -ъіи прил. къс
кѫща, кѫщѧ ж. 1. къща, дом; 2. шатра
кѵ-, ку- вж. к҄и-

Л
л буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰾ
л҃ числ. тридесет, тридесети в кирилицата; в глаголицата ⰾ҃ е 40
лаваан- вж. лаванлавановъ прил. прит. Лаванов, на Лаван
лаванъ, -а м. л. Лаван, тъст на Яков от Стария Завет; гр. Λάβαν от евр.

335

лавра, -ъі ж. голям православен манастир; гр. λαύρα
лагодьнъ, -ъіи прил. 1. приятен; 2. умерен
ладии, -иѧ ж. ладия, лодка; вар. алъдии
ладиица, -ѧ ж. ладийка, лодка, корабче
ладьнъ, -ъіи прил. подобен
лазаръ, -а вж. лазар҄ь
лазар҄ь, -р҄ѣ м. л. Лазар; гр. Λάζαρος; вар. лазо(а)р҄ь(ръ)
лазити, -жѫ, -зиши несв. лазя, пълзя
лазор҄ь, -р҄ѣ вж. лазарь
лаино, -а ср. 1. тухла, кирпич; 2. лайно
лакати, -чѫ, -чеши вж. алъкати
лакомие, -иꙗ ср. лакомия
лакомъ, -ъіи прил. 1. лаком, ненаситен; 2. алчен
лакомьство, -а ср. лакомство
лакъть, -и м. лакът
лакътьница, -ѧ ж. мярка за дължина, лакът
лалока, -ъі ж. 1. мъжец, езиче в дъното на гръкляна; 2. мекото немце; 3. глътка
лани нрч. лани, миналата година
ланита, -ъі ж. буза, страна на лицето, ланита; бити по ланитѣ (ланитама), оударити за ланитѫ удрям
плесница
ларь, лар҄ѣ м. сандък
ласка, -ъі ж. ласка
ласкавъ, -ъіи прил. ласкав, любезен
ласкавьникъ, -а м. ласкател
ласкание, -иꙗ ср. 1. ласкателство; 2. подмамване
ласкати, -аѭ, -аеши несв. 1. лаская, галя; 2. мамя, заблуждавам
ласкръдие, -иꙗ ср. лакомия, чревоугодничество
ласкръдъ, -ъіи прил. лаком, ненаситен в яденето
ласкръдь, -и ж. чувствено влечение, желание, похот
ласкъчии, -иꙗ м. ласкател, прелъстител, лъстец
ластовица, -цѧ ж. лястовица; лат. Hirundinidae
латинськъ, -ъіи прил. латински
лачьба, -ъі ж. алчност
лаꙗние, -иꙗ ср. 1. гонене, преследване; 2. засада
лаꙗтел҄ь, л҄ѣ м. който дебне, стой в засада
лаꙗти, лаѭ, лаеши несв. 1. лая; 2. гоня, преследвам
лебедъ, -а м. лебед; лат. Cygnus
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левитинъ вж. левьг҄итинъ
левитъ вж. левьг҄итъ
левъ вж. львъ
левъг- вж. левьглевьг҄ии, -иꙗ м. л. Левий; гр. Λευγίς, Λευΐς
левьг҄итинъ, -а м., вж. левьг҄итъ
левьг҄итъ, -а м. левит, потомък на Левий; гр. Λευγίτης, Λευΐτης, от евр.; вар. левълег҄еонъ, -а м. легеон, легион; гр. λεγεών от лат. legio
легъко вж. льгъко
ледъ, -оу и -а м. лед
лежага, -ъі ж. кит; вж. и лежахъ, к҄итъ
лежати, лежѫ, лежиши несв. 1. лежа, намирам се; 2. лежа, съдържам се; 3. лежа болен, боледувам
лежахъ, -а м. кит; вж. и к҄итъ, лежага
ленътии, -иꙗ м. ленено платно, кърпа; гр. λέντον от лат. linteum
лепъта, -ъі ж. лепта, дребна монета; гр. λεπτόν
летѣти, лещѫ, летиши несв. летя
лещи, лѧгѫ, лѧжеши св. легна в, легна на; с въ или на и мест. п.
леѵ-, леу- вж. левли 1. част. ли; 2. съюз или; ли ... или или ... или; аще ~ ако ли; егда ~ когато
либо вж. любо
ливанъ, -а м. дървото ливан, от което се добива тамян; гр. λίβανος
ливра, -ъі ж. ливра, мярка за тегло, около 500 гр.; гр. λίτρα
лиѳо- вж. литолик҄инии, -иꙗ м. л. Ликиний
ликовати, -оуѭ, -оуеши несв. ликувам, шумя от радост
ликовьнъ, -ъіи прил. танцов
ликъ, -а м. 1. пеене, хор; 2. игра, хоровод; ~ мънишьскъ монашеството
ликъствовати, -оуѭ, -оуеши несв. ликувам, тържествувам
лисии прил. прит. лисичи
лисица, -ѧ ж. лисица; лат. Vulpes
листвие, -иꙗ ср. шума, листак
листогонъ, -а м. месец октомври
листопадъ, -а м. месец октомври
листъ, -а м. лист
лисъ, -а м. лисица, лисунгер
лисѧ, лисѧте ср. лисиче, малкото на лисицата
литаниꙗ, -иѧ ж. лития, шествие, процесия; вж. и литиꙗ
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литиꙗ, -иѧ ж. лития, шествие, процесия; гр. λιτή
литострата, -ъі ж. каменна настилка, мозайка; гр. λιθόστωτον; вар. лит(ѳ)остра(о)т(ѳ)а(ъ)
литра, -ъі ж. мярка за тежест, равна на 12 унции или около 328 г.; гр. λίτρα
лихва,-ъі ж. лихва
лихновати, -оуѭ, -оуеши несв. говоря излишно
лихновица, -ѧ ж. излишък, изобилие
лихновьнъ, -ъіи прил. изобилен
лихновьць, -а м. дявол
лихнѫти, -нѫ, -неши св. 1. превиша, надхвърля; 2. превъзмогна
лихо нрч. излишно много
лихование, -иꙗ ср. лишаване, отнемане
лиховати, -оуѭ, -оуеши несв. отнемам, лишавам; ~ сѧ лишавам се
лиходѣльница, -ѧ ж. злосторница
лиходѣльнъ, -ъіи прил. злосторен
лихоемьство, -а ср. скъперничество, алчност
лихоемьць, -а м. скъперник
лихоимание, -иꙗ ср. алчност, користолюбие
лихоимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. мамя, примамвам
лихоимьникъ, -а м. скъперник
лихоимьство, -а ср. алчност, желание за повече притежание
лихоклѧтва, -ъі ж. лъжлива клетва
лихомъіслити, -шл҄ѭ, -слиши несв. имам лоши намерения, планове, мисля някому зло
лихопитие, -иꙗ ср. пиянство
лихосътвор҄ение, -иꙗ ср. зло дело, грях
лихосътворити, -р҄ѭ, -риши св. направя, сторя нещо лошо, зло
лихосъітие, -иꙗ ср. пресищане, преяждане
лихотъкъ, -а м. излишък, изобилие
лихоть нрч. в повече, в излишък
лихоть, -и ж. неравност, грапавост
лихотьнъ, -ъіи прил. безпътен, разпуснат
лихоꙗдение, -иꙗ ср. преяждане, пресищане, лакомия
лихъ, -ъіи м. 1. прекомерен, излишен; лихаꙗ ѣдь лакомия, преяждане; ~ бъіти бивам лишен от нещо; 2.
подъл, зъл
лице, -а и личеса ср. лице; без лица безсрамно; въ ~, прѣмо лицоу в лицето, направо; звѣриномь лицемь в
животински образ; зьрѣти (сѫдити) на лице съобразявам се, имам предвид; ~ къ лицоу лице в
лице, пряко; на лица зьрѣние предубеждение, пристрастност; обиновати сѧ лица преструвам се
лицедѣи, -ѣꙗ м. лицемер
лицезорие, -иꙗ ср. лицеприятие, пристрастие
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лицекръіи, -ъіꙗ м. който крие лицето си, играе роля, актьор
лицемѣрие, -иꙗ ср. лицемерие
лицемѣръ, -а м. 1. лицемер; 2. актьор
лицемѣрьствие, -иꙗ ср. лицемерство
лицетворие, -иꙗ ср. олицетворение; гр. προσωποπιϊα
лицетворити, -р҄ѭ, -риши несв. олицетворявам
личение, -иꙗ ср. вид
личие, -иꙗ ср. 1. светлина, блясък; 2. великолепие
лишати, -аѭ, -аеши несв. лишавам; ~ сѧ лишавам се от нещо, липсва ми нещо, търпя лишения; с род.
п.
лишвьникъ, -а м. лихвар
лишение, -иꙗ ср. лишение, недостиг
лишии (лишьи), лишьши, лише вж. и ст. от лихъ, по-голям
лишити, -шѫ, -шиши св. лиша от, оставя без; ~ сѧ лиша се от нещо; с род. п.
лиꙗние, -иꙗ ср. леене
лиꙗти, лѣѭ, лѣеши несв. лея, изливам
лобъ, -а м. череп
лобъзание, лобъізание -иꙗ ср. целувка, желуване
лобъзати, -жѫ, -жеши несв. целуна, целувам; с вин. п.
лобъізати, -аѭ, -аеши несв. целувам; с вин. п.
лобьнъ, -ъіи прил. лобен; лобьное мѣсто лобно място, мястото, където е разпънат Иисус Христос
ловитва, -ъі ж. 1. лов, ловуване, лов; 2. улов
ловити, вл҄ѭ, -виши несв. ловя, ловувам
ловище, -а ср. място за ловуване
ловъ, лова м. лов
ловьць, -а м. ловец; ~ ръібамъ рибар, вж. и ръібар҄ь
ловьчь прил. прит. ловен, ловджийски
логиꙗ, -иѧ ж. нагръдно украшение у еврейските свещеници
ложе, -а ср. 1. легло, ложе; носилка; 2. обиталище на животно – леговище, бърлога, гнездо; 3. утроба
ложесна, -снъ ср. мн. ч. утроба; вар. ложесно
ложесно, -а ср., вж. ложесна
ложьница, -ѧ ж. спалня
лоза, -ъі ж. лоза
лозие, -иꙗ ср. събир. лоза; лозови клонки
лозьнъ, -ъіи прил. лозов
локъі, локъве ж. локва
лома, ломъі ж. ресна на облекло, обшивка; гр. λῶμα
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ломити, -млѭ, -миши несв. ломя, чупя; ~ сѧ 1. блъскам се, лутам се; 2. страд. разломявам, чупя на
парчета
лоно, -а ср. лоно, скут, пазва; ~ авраамово, ~ авраамл҄е лоно Авраамово, мястото, отредено за
праведниците
лопата, -ъі ж. лопата
лопотивъ, -ъіи прил. заекващ
лотовъ прил. прит. Лотов, който се отнася до Лот
л҃оу- съкр. от лоука
лоужа, -ѧ ж. 1. локва; 2. застояла вода, блато
лоука, -ъі м. л. Лука; гр. Λουκᾶς
лоукъ, -а м. лук, кромид лук; лат. Allium, Allium cepa
лоуна, лоунъі ж. луна
лоунъ, -а м. лешояд; лат. Aquilinae
лоуска, -ъі ж. люспа, ципеста обвивка
лоуспа, -ъі ж. люспа, ципеста обвивка
лоуча, -ѧ ж. лъч; светлина; вж. и лоучь
лоучаи, -аꙗ м. случай; стечение, съвпадение; вж. и сълоучаи
лоучати сѧ, -аѭ сѧ, -аещи сѧ несв. случвам се
лоучии, лоучьши, лоуче прил. срав. ст. по-добър; субст. мн. лоучьшаꙗ добрини
лоучити, лоучѫ, лоучиши св. случа, намеря; ~ сѧ безл. случи се, с дат. п. и инф.
лоучь, -а м. лъч; светлина; вж. и лоуча
лъбъ, -а м. череп, лоб
лъбьнъ, -ъіи прил. лобен; лъбьное мѣсто лобно място
лъгати, -жѫ, -жеши несв. лъжа
лъжа, -ѧ ж. лъжа
лъжеименитъ, -ъіи прил. лъжлив; субст. самозванец
лъжепослоушьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. лъжесвидетелствам
лъжесловесьникъ, -а м. лъжец
лъжесловьць, -а м. лъжец
лъживъ, -ъіи прил. лъжлив
лъжипослоухъ, -а м. лъжесвидетел
лъжь, -ии прил. лъжлив, лъжовен; ~ послоухъ лъжесвидетел; субст. лъжец
лъжьнъ, -ъіи прил. 1. лъжлив, лъжовен, 2. неверен, недействителен
лъісто, -а ср. 1. (анат.) пищял; 2. наколенник
лъсть, -и ж. 1. заобляне, извивка; 2. свързване; (анат.) става.
львовъ прил. прит. лъвов, лъвски
львъ, льва м. 1. лъв; 2. зодиалното съзвездие Лъв
льгота, -ъі ж. лекота
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льгость, -и ж. лекота
льготь, -и ж. лекота
льгъко нрч. 1. леко; 2. лесно
льгъкъ, -ъіи прил. 1. лек; 2. лесен, поносим; търпим
льгъчити, -чѫ, -чиши несв. облегчавам
льгъін҄и, -н҄ѧ ж. 1. лекота; 2. облегчение
льꙃѣ нрч. възможно е
льнъ, -а м. лен
лѣность, -и ж. леност, мързел
льнѣнъ, -ъіи прил. ленен
льстивъ, -ъіи прил. 1. блуждаещ; 3. заблуден; 3. измамен, измамлив, лъжлив; блазномь ~ който
съблазнява с изкушения; 4. коварен, лукав; субст. дяволът
льстити, -щѫ, -стиши несв. прелъстявам, мамя, съблазнявам; с вин. п.
льсть, -и ж. измама, съблазън
льстьнъ, -ъіи прил. измамен, измамлив, съблазняващ; похоть льстьна ꙗ съблазняващо изкушение;
субст. мн. льстьнаꙗ съблазни, изкушения
льстьць, -а м. 1. ласкател; 2. измамник; 3. дяволът, сатаната
льстьчь прил. прит. присъщ на измамника, отнасящ се до измамника, измамнически, изкусителен
льщание, -иꙗ ср. 1. лъскавина, блещене; 2. блясък
льщати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. лъщя, блестя
льщение, -иꙗ ср. измама, коварство
лѣвъ, -ъіи прил. ляв; о лѣвѫѭ (странѫ) от ляво
лѣгальница, -ѧ ж. спалня
лѣгати, -жѫ, -жеши несв. лягам
лѣкование, -иꙗ ср. лекуване; лекарство, лек
лѣнение, -иꙗ ср. 1. леност, мързел; 2. немарливост
лѣнивъ, -ъіи прил. 1. бавен; 2. ленив, мързелив
лѣнити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ несв. леня се, мързи ме
лѣность, -и ср. леност, ленивост, мързел; без лѣности неуморно
лѣнъ, -ъіи прил. ленив, мързелив
лѣпо нрч. добре, хубаво, красиво; вар. лѣпѣ
лѣпота, -ъі ж. красота; безъ лѣпотъі несправедливо, неправилно; въ лѣпотѫ справедливо, правилно, с
право; по лѣпотѣ както подобава
лѣпотьнъ, -ъіи прил. 1. красив, хубав; 2. добър
лѣпъ, -ъіи прил. хубав, красив; лѣпо естъ редно е, правилно е, подобава; нелѣпо естъ не е редно, не е
правилно, не подобава
лѣпьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. изпъквам, отличавам се
лѣпѣ вж. лѣпо
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лѣса, лѣсъі ж. скара от дървени или железни пръти
лѣствица, -ѧ ж. стълба
лѣствичьникъ, -а м. Лествичник, прозвище на Йоан Синайски, автор на книгата „Лествица“
лѣсъ, лѣса м. гора, лес; ~ лѫжьнъ дъбова гора, светилище
лѣсьнъ, -ъіи прил. горист
лѣто, -а ср. 1. време; 2. година, едногодишен период
лѣтописьць, -а м. 1. летописец; 2. летопис
лѣторасль, -и ж. издънка, леторасъл, млада клонка
лѣть ж. в изразите ~ естъ възможно е, нѣстъ лѣть и нѣ лѣтъ не трябва, не е позволено, не е възможно
лѣтьнъ, -ъіи прил. 1. временен; 2. годишен
лѣха, -ъі ж. леха
лѣчьба, -ъі ж. лечение, лекуване; вж. и цѣльба
любивъ, -ъіи прил. обичащ
любимикъ, -а м. любимец, любим, любим човек
любимъ, -ъіи прил. (< прич.) любим, обичан
любити, -бл҄ѭ, -биши несв. 1. обичам; 2. желая; чаръі л҄юбѧ любител, привърженик на магическите
цярове; ~ сѧ обикна се с някого, сприятелявам се с някого
любление, -иꙗ ср. обич, любов; вж. и любъі
любо1 1. част. след отн. мест. щеш, щете; къто ~, къіи ~ който щеш, който щете, някой, който и да е;
2. съюз или ~ ... ~ или ... или
любо2 нрч. добре, угодно
любоблѧдивъ, -ъіи прил. словоохотлив, бъбрив
любовластие, -иꙗ ср. властолюбие
любовъікати, -чѫ, -чеши несв. проявявам любопитство
любовь вж. любъі
любодоброта, -ъі ж. добротолюбие, любов към добротата
любодѣи, -ѣꙗ м. блудник, развратник, прелюбодеец; вар. любодѣиць; вж. и блѫдьникъ
любодѣинъ, -ъіи прил. блуднически, развратнически
любодѣица, -ѧ ж. и м. блудница, развратница; блудник, развратник
любодѣиць, -а м., вж. любодѣи
любодѣичищь, -а м. извънбрачен син, извъбрачно дете
любодѣꙗние, -иꙗ ср. любодейство, блуд
любоимѣньнъ, -ъіи прил. който иска да притежава в името на всичко, алчен, сребролюбив
любомѫдрие, -иꙗ ср. 1. целомъдрие, въздържание; 2. склонност към знанието, мъдростта
любооучение, -иꙗ ср. ученолюбие
любоплътьнъ, -ъіи прил. привързан към материалното; гр. φιλόσαρκος
любопьривъ, -ъіи прил. обичащ да спори, свадлив, заядлив
любосластвивъ, -ъіи прил. сластолюбив; гр. φιλήδονος
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любослъішание, -иꙗ ср. 1. склонност към внимателно слушане; 2. любознателност
любострание, -иꙗ ср. гостоприемство
любостраньнъ, -ъіи прил. гостоприемен
люботроуждение, -иꙗ ср. трудолюбие
любочьловѣчьскъ, -ъіи прил. човеколюбив; гр. φιλάνθρωπος; вж. и чьловѣколюбивъ, чьловѣколюбьствьнъ,
любочьловѣчьнъ, чьловѣколюбьнъ
любъ, -ъіи прил. обичан, приятен, мил, угоден; любо естъ приятно е, угодно е; ~ и драго мило и драго
любъвьнъ, -ъіи прил. любещ, обичащ, привързан към някого или нещо
любъі, любъве ж. любов, обич; ~ дѣꙗти (творити, сътворити) правя любов; ~ чѧстьнаꙗ сладострастие; на
~ приити изпитвам желание, копнеж; вж. и любьство, възлюбл҄ение
любьзно нрч. с любов, с желание, ласкаво, с грижа; вар. любьзнѣ
любьзнъ, -ъіи прил. 1. дружески; 2. благ, приятно; любьзное даꙗние щедрост, великодушие
любьзнѣ вж. любьзно
любьнъ, -ъіи прил. любим, обичан, желан
любьство, -а ср. любов; вж. и любъі
любьць, -а м. любител; ~ страньникомъ страннолюбец, гостоприемен човек
людие, -ии м. мн. хора; човеци; народ; нови людие новопокръстени хора
людинъ, -а м. 1. човек; 2. мирянин; простъ людинъ прост човек, от неблагороден произход; мирянин
людьскъ, -ъіи прил. от людье, 1. народен, хорски; 2. обществен; 3. светски
люто, лютесе ср. 1. зло, злодеяние; 2. ярост, гняв
лютость, -и ж. 1. студ, мраз; 2. жестокост, суровост
лютъ, -ъіи прил. 1. лют; 2. силен; 3. страшен
лютъін҄и, -н҄ѧ ж. 1.лютост; 2. жестокост, суровост
лютьць, -а м. жесток, суров човек
лютѣ1 нрч. 1. люто, страшно, жестоко; 2. тежко, трудно
лютѣ2 межд. уви, горко! с дат. п.
лющии, лющьши, люще вж. и ст. от лютъ
лѧдвинъ, -ъіи прил. бъбречен
лѧдвиѧ ж. мн. 1. бъбреци; 2 вътрешности; 3. хълбоци, слабини
лѧдина, -ъі ж. необработена земя, леда, ледина
лѧжаꙗ, -аѧ ж. квачка
лѧцати, -чѫ, -чеши несв. поставям капани
лѫгъ, -а м. 1. гъсталак, горичка; 2. ливада, лъка
лѫжьнъ, -ъіи прил. горски
лѫка1, лѫкъі ж. 1.долина, низина; 2. залив; 3. блато
лѫка2, лѫкъі ж. хитрост, лукавство
лѫкавъ, -ъіи прил. лукав, коварен; субст. лѫкавъіи дяволът
лѫкавьно нрч. лукаво, подло, коварно
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лѫкавьновати, -оуѭ, -оуеши несв. постъпвам лукаво, подло, коварно
лѫкавьнъ, -ъіи прил. лукав, коварен, зъл
лѫкавьствие, -иꙗ ср. лукавство
лѫкавьство, -а ср. лукавство, коварство
лѫкъ, лѫка м. лък
лѫчати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. бягам
лѫчити, -чѫ, -чиши несв. разлъчвам, отделям, разделям; ~ сѧ отделям се, страня
лѫща, лѫщѧ ж. копие

М
м буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⰿ
м҃ числ. 40 в кирилицата; в глаголицата ⰿ҃ е 60
магъ, -а м. маг, магьосник, вълшебник
мазати, -жѫ, -жеши несв. мажа; 2. извършвам тайнството миропомазване; вж. и помазати
мала нрч. в съч. мала не едва не, без малко
малак҄иꙗ1, -иѧ ж. кошница; гр. μαλάκιον
малак҄иꙗ2, -иѧ ж. 1. изнеженост; 2. слабост, безволие; гр. μαλακία
малечько нрч. малко, мъничко
малити, -л҄ѭ, -лиши несв. омаловажавам
мало нрч. малко, незначително; потомь ~, ~ потомь, посемь ~ скоро, след известно време; с род. п.
маловрѣменьнъ, -ъіи прил. кратък, кратковременен
маловѣръ, -а м. неверник
малогодьнъ, -ъіи прил. кратковременен, преходен
маложивъ, -ъіи прил. живеещ малко
малолѣтьнъ, -ъіи прил. непродължителен, кратък
маломощь, -и м. бедняк, сиромах
маломь нрч. наблизо, недалече
малописание, -иꙗ ср. сянка, силует
малоприѧтие, -иꙗ ср. малко вземане, доход, печалба
малословие, -иꙗ ср. немногословност
малосъпание, -иꙗ ср. недоспиване, бодърстване
малотрѣбие, -иꙗ ср. задоволяване с малко
малъ, -ъіи прил. малък; въ малѣ, на малѣ за малко, за кратко време; ~ чьто нещо малко, дреболия; о малѣ
чрез малко, в малкото; по малоу, по малѣ постепенно, немного; по малѣхъ дьньхъ след малко дни,
след няколко дена
малъженъ, -а м. съпруг; малъжена дв. ч. съпрузи
малъженьство, -а ср. брак, съпружество
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малъі нрч. малко, в малка степен; прѣди ~, прѣжде ~, прѣдъ симь ~ малко преди това; потомь ~ скоро след
това
мальство, -а ср. маловажност, незначителност
мамона, -ъі ж. 1. Мамон, бог на богатството; 2. имущество, имот, състояние; гр. Μαμμωνᾶς, Μαμωνᾶς,
от арам.
мамонинъ прил. прит. на Мамона, Мамонин
мамоничищь, -а м. дете на Мамона
мамьбриискъ прил. прит. мамрийски, който се отнася до Мамре
мана вж. манъна

манасиинъ прил. прит. Манасиев, който се отнася до Манасий
манастъір҄ь, -ѣ м. манастир; вар. монастъірь; гр. μαναστήριον
манастъірьскъ, -ъіи прил. манастирски, на манастира
мандрагора, -ъі ж. растение мандрагора; гр. μανδραγόρας; лат. Mandragora
мановение, -иꙗ ср. кимване
манъна, -ъі ж. манна; гр. μάννα от евр.
маньтиица, -ѧ ж. монашеска мантия без ръкави
мариꙗ -ѧ ж. л. Мария; гр. Μαρία, Μαριάμ, от евр.
мартъ, -а м. месец март
маръкъ, -а м. л. Марко; гр. Μάρκος
маслина, -ъі ж. маслина
маслиничие, -иꙗ ср. съб. маслинени дървета, маслинена горичка
маслиньнъ, -ъіи прил. маслинен, маслинов
масличина, -ъі ж. плодът маслина, маслинка
масло, -а ср. масло
мастити, -щѫ, -стиши несв. 1. обогатявам; 2. мажа, намазвам
масть, -и (< маз-) ж. 1. мас; масло; 2. миро
матер҄ь прил. прит. майчин
матерьн҄ь, -н҄ии прил. прит. майчин, матерински
матерьство, -а ср. майчинство, материнство
мати, матере ж. 1. майка; 2. Богородица
матица, -ѧ ж. 1. майка, начало на род на животни или растения; 2. основа за захващане на плод, на
растение, присадка; ~ лозьнаꙗ основа за прихващане на нова лозница; 3. пчела майка; 4. ~
желѣзьнаꙗ магнит
маторьство, -а ср. дълбока старост
матъка, -ъі ж. извор
матътии, -иꙗ м. л. Матей; гр. Ματθίας
матътѣи, -иꙗ м. л. Матей; гр. Ματθαῖος
матѣрѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. 1. остарявам; 2. прецъфтявам
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маꙗние, -иꙗ ср. махане, знак с ръка или глава
медвьнъ, -ъіи прил. меден
медвѣдь, -и м. мечка
медвѣждь прил. прит. мечи, мечешки
медоточьнъ, -ъіи прил. 1. медоточив; 2. сладкодумен
медъ, медоу м. мед
медъвьнъ, -ъіи прил. 1. меден; 2. сладък като мед
медъвѧ, -ѧте ср. меченце
межда, -ѧ ж. межда
междина, -ъі ж. междина, промеждутък
междоу- вж. междюмеждю 1. предлог с тв. п. или вин. п. между; 2. нрч. по средата; вар. междоу
междюмѣрие, -иꙗ ср. промеждутък
междюрамие, -иꙗ ср. горната част на гърба
мел- вж. и млѣти
мельхиседекъ м. л. Мелхиседек; гр. Μελχισεδέκ от евр.
мен- вж. и азъ
месиꙗ, -ѧ м. месия, помазаник; гр. μεσσίας, от евр.
мести1, -тѫ, -теши несв. мятам, хвърлям нещо някъде; с вин. п. или с въ и вин. п.
мести2, -тѫ, -теши несв. мета
мет- вж. и мести
метати, -аѭ, -аеши и мещѫ, мещеши несв., вж. мести1
метла, -ъі ж. метла
мечь вж. мьчь
ми кратка форма на дат. п. ед. ч. от аꙁъ
мигнѫти, -нѫ, -неши св. мигна
миꙃание, -иꙗ ср. примигване, намигване
миꙃати, -жѫ, -жеши несв. мигам
миловати, -оуѭ, -еши несв. смилявам се, проявявам милосърдие, състрадание, милостив съм; с вин. п.
милосрд҃в- съкр. от милосрьдовмилосрьдие, -иꙗ ср. милосърдие
милосрьдовати, -аѭ, -аеши несв. милостив съм; смилявам се; с о и мест. п.
милосрьдъ, -ъіи прил. милостив, добросърдечен, милосърден; вар. милосрьдьнъ; вж. и милостивъ
милосрьдьно нрч. милосърдно, добродушно
милосрьдьнъ, -ъіи прил. милосърден, милостив, състрадателен; вар. милосрьдъ; вж. и милостивъ,
милостьнъ
милосрьдьство, -а ср. милосърдие; вж. и милость
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милостивъ, -ъіи прил. милосърден, милостив, състрадателен; вж. и милосрьдъ, милосрьдьнъ, милостьнъ
милостъін҄и, -н҄ѧ ж. милостиня
милость, -и ж. милост, състрадание; вж. и милосрьдьство, благота, благость, благодать, благодатие
милостьнъ, -ъіи прил. милостив, милосърден; вж. и милосрьдъ, милосрьдьнъ
милоть, -и ж. овча кожа и дрехата от нея; гр. μιλωτή
милъ, -ъіи прил. мил; ~ бъіти става ми жал за някого, с дат. п. ; ~ сѧ дѣꙗти (творити) моля милост,
прося милостиня от някого
мильство, -а ср. милосърдие; вж. и милосрьдьство
мимо 1. нрч. покрай; 2. предлог с вин. п. покрай, край
мимовести, -дѫ, -деши несв. отвеждам встрани, отклонявам
мимогрѧсти, -дѫ, -деши несв. минавам покрай, отминавам
мимоити, -идѫ, -идеши св. и несв. отминавам, отмина някого; с отъ и род. п.
мимоминѫти, -нѫ, -неши св. премина
мимонести, -сѫ, -сеши св. 1. със сквозѣ пренеса; 2. с отъ отнеса, премахна, отстраня
мимотещи, -кѫ, -чеши несв. оттичам се
мимотѣкати, -аѭ, -аеши несв. 1. оттичам се; 2. изчерпвам се
мимоходити, -ждѫ, -диши несв. минавам, отминавам
мимоходъ, -а м. минувач
мимошьд- форми на мин. деят. I прич. от мимоити
миновати, -оуѭ, -оуеши св. мина, подмина
минѫти, минѫ, минеши св. мина, подмина
мира вж. миро
мирика, -ъі ж. растение тамариск, растовица; гр. μυρίκη; лат. Tamarisk
миро, -а ср. миро; гр. μύρο; вар. мира, мѵро, муро; вж. и хризма
мировати, -аѭ, -аеши несв. живея в мир
мировьнъ, -ъіи прил. светски
миродрьжител҄ь, -л҄ѣ м. владетел на света, господар на света
миродрьжьць, -а м. владетел на света, господар на света
миродѣивъ, -ъіи прил. миротворчески
миромъісльнъ, -ъіи прил. мислещ за мирските, за светските неща
миромѫдрьнъ, -ъіи прил. сведущ в мирските, светските неща
миротворьць, -а м. миротворец
миръ1, -оу и -а м. свят; вьсь ~ вселената, космосът
миръ2, -оу и -а м. 1. мир, покой; 2. разбирателство, съгласие
мирьникъ, -а м. смирен, кротък човек
мирьнъ1, -ъіи прил. мирен
мирьнъ2, -ъіи прил. светски
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мирьскъ, -ъіи прил. светски
миса, -ъі ж. блюдо, чиния
мисхъ, -а м. дръжка на плод, на листо; гр. μίσχος.
митѣ нрч. поред, последователно
митѣтечение, -иꙗ ср. редуващите се приливи и отливи
михаилъ, -а м. л. Михаил; гр. Μιχαήλ от евр.
михеи, михѣи, михеꙗ
младенищь, -а м. младенец, малко дете
младеновати, -аѭ, -аеши несв. вдетинявам се, държа се като малко дете
младеньство, -а ср. 1. младенчество; 2. младост, млада възраст
младеньць, -а м. младенец, малко дете, бебе; вар. младьньць, младѣньць; вж. и младина, младъ
младина, -ъі ж. невръстно дете, младеж, девойка
младичие, -иꙗ ср. събир. леторасли, млади клонки, филизи
младищь, -а м. момче
младъ, -ъіи прил. млад
младьнъ, -ъіи прил. младенчески, детски
младьньствовати, -оуѭ, -оуеши несв. вдетинявам се
младьньць вж. младеньць
младьньчь прил. прит. детски
младѣньць вж. младеньць
младѧтьце, -а ср. младенец, малко дете
млатъ, -а м. чук, млат
млатѣꙗ, -ѣѧ ж. извивка; (анат.) става
мл҃т- съкр. от молитмлъва, -ъі ж. 1. мълва; 2. размирица, смут
млъвити, -влѭ, -виши несв. безпокоя се за някого, за нещо; с о и мест. п.
млънии, -иѧ ж. мълния; вар. мльнии
млъчальникъ, -а м. мълчаливец, мълчалив човек
млъчальнъ, -ъіи прил. 1. мълчалив; 2. тих, спокоен
млъчание, -иꙗ ср. мълчание, безмълвие
млъчаньнъ, -ъіи прил. 1. мълчалив; 2. тих, спокоен
млъчати, -чѫ, -чеши несв. мълча; вар. мльчати
млѣко, -а ср. мляко
млѣние, -иꙗ ср. мелене
млѣсти, млъзѫ, млъзеши несв. 1. доя; 2. бозая; 3. бия мляко
млѣти, мел҄ѭ, -л҄еши несв. меля
млѣꙗ, -ѧ м. мелничар
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мн- вж. и мън-, мьнмог- вж. и мощи
могъіла, -ъі ж. могила, възвишение
могѫть, -и м. 1. великан, гигант, исполин; 2. властник, велможа; вж. и гигантъ
могѫтьнъ, -ъіи прил. грамадански, гигантски, великански
мож- вж. и мощи
можданъ, -ъіи (< мозг-) прил. мозъчен
можение, -иꙗ ср. можене, сила
моꙃ- вж. и мощи
моз- вж. и мощи
мозгъ, -а м. мозък
мозолъ, -а м. мазол, оток, подутина
мои, моѣ, мое мест. прит. мой, моя, мое
моиси(и) вж. мосѣи
мокрота, -ъі ж. мокрота, влажност; вж. и влага
мокротьнъ, -ъіи прил. мокър, влажен; вж. и мокръ
мокръ, -ъіи прил. мокър
мол҄ение, -иꙗ ср. молба, моление, молитва; вж. и молитва, мольба
моливьникъ, -а м. свещеник
молитва, -ъі ж. молитва; молитвѫ сътворити моля се; вж. и мол҄ение, мольба
молитвовати, -оуѭ, -оуеши несв. моля се
молитвьникъ, -а м. 1. молител; 2. свещеник; 3. молитвеник, сборник с молитви
молитвьнъ, -ъіи прил. молитвен; ~ домъ молитвен дом, църква, храм
молити, -л҄ѭ, -лиши несв. с къ и дат. п. или с дат. п.; с вин. п. и за с вин. п.; моля; ~ сѧ моля се
молотръ, -а м. копър; гр. μάραϑον
моль, -и м. молец
мольба, -ъі ж. 1. молба; 2. молитва; вж. и молитва, мол҄ение
монисто, -а ср. мънисто
морава, -ъі ж. мест. Морава, Моравия
моравьскъ, -ъіи прил. моравски
мор҄е, мор҄ѣ ср. море
морьскъ, -ъіи прил. морски
мосеовъ вж. мосѣовъ
моси вж. мосѣи
мостъ, -а м. мост
мосѣи и мосии, -ꙗ м. Мойсей; гр. Μωσῆς, Μωϋσῆς, Μωϋση, от евр.; вар. моси, мосеи, моисеи
мосѣовъ прил. прит. Мойсеев, на Мойсей
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мотовѫзъ, -а м. сплитане, структура
мотъіла, -ъі ж. изпражнения
мотъіло, -а ср. нечистотия, тор
моудити вж. мѫдити
моудьнъ вж. мѫдьнъ
моузгавъ, -ъіи прил. в който има застояла вода, мъзга
моукати, -чѫ, -чеши несв. муча
моурика вж. мирика
моурина, -ъі ж. етиопка
моуринъ, -а м. етиопец
моусик҄ии, -иѧ м. музикант
моусик҄иинъ, -ъіи прил. музикантски, отнасящ се до музиканти
моусик҄иискъ, -ъіи прил. 1. отнасящ се до изкуството на музите; 2. отнасящ се до музиката, музикален
моусик҄иꙗ, -иѧ ж. изкуството на музите – музика, пеене, танц, слово
моусичьскъ, -ъіи прил. музикантски, музикален
моуха, -ъі ж. муха
моушица, -ѧ ж. мущица
мочити, -чѫ, -чиши несв. мокря, квася
мошьна, -ъі ж. торба
мощи, могѫ, можеши св. мога; елико сила можетъ според силите, според възможностите; не моꙃи, не моꙃѣте
недей, недейте
мощи, -ь ж. мн. мощи, нетленни останки от светец; вж. и останьци
мощь, -и ж. мощ, сила; вж. и сила
мощьникъ, -а м. съюзник
мощьнъ, -ъіи прил. 1. мощен, силен; 2. могъщ; мощьно естъ възможно е
моѵ-, моу- вж. моимр҃- съкр. от матер-, вж. мати
мравии, -иѧ ж. мравка
мразити, -жѫ, -зиши несв. смразявам, вледенявам; с вин. п.
мразъ, -а м. мраз, студ
мразьнъ, -ъіи прил. мразовит, леден
мракъ, -а м. мрак, тъмнина
мраморъ, -а м. мрамор
мраморъчии, -иꙗ м. който работи с мрамор, каменоделец, склуптор
мрачьнъ, -ъіи прил. мрачен, тъмен
мрьзовати, -оуѭ, -оуеши несв. гнуся се, изпитвам отвращение
мрьзость, -и ж. мерзост, гнусотия, гадост
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мрьзъкъ, -ъіи прил. мерзък, гнусен
мрьзѣти, -жѫ, -зиши несв. с дат. п. омръзвам, противен съм на някого, някому
мрькати, -аѭ, -аеши несв. скачам, хвърлям се върху нещо
мрькнѫти, -нѫ, -неши св. помръкна, потъмнея
мрьтвость, -и ж. 1. умъртвяване; 2. смъртност; вж. и съмрьтьство, тьл҄ѣ, тьлѣние
мрьтьвъ, -ъіи прил. мъртъв
мрьтвьць, -а м. мъртвец
мрьтвьчина, -ъі ж. мърша
мрьцание, -иꙗ ср. помръкване, затъмнение; ~ лоуньное лунно затъмнение; вар. мрьчение; вж. и
помрькновение, помрачение
мрьцати, -чѫ, -чеши несв. помръквам, потъвам в мрак
мрьчение вж. мрьцание
мрѣжа, -ѧ ж. мрежа
мрѣти, мьрѫ, мьреши несв. умирам
мт҃р- съкр. от матер-, вж. мати
м҃ц- съкр. от мѣсѧцмънасъ, -а м. мина, монета равна на 100 драхми, 1/60 от таланта; гр. μνᾶ, вин. п. мн. μνᾶς
мънихъ, -а м. монах, мних; гр. μοναχός; вж. и чрьньць, чрьноризьць
мънишьскъ, -ъіи прил. монашески
мъногажди, мъногажьдъі вж. мъногашдъі
мъногашдъі нрч. многократно
мъногащи вж. мъногашдъі
мъного нрч. много
мъногобожьнъ, -ъіи прил. политеистичен; гр. πολύθεος
мъногобожьство, -а ср. многобожие
мъногобрашьние, -иꙗ ср. разточителство
мъноговлъньнъ, -ъіи прил. 1. бурен, с много вълни; 2. покрит с вълни, вълнообразен
мъногоглавьнъ, -ъіи прил. многоглав
мъногоглаголание, -иꙗ ср. многословие
мъногодьньнъ, -ъіи прил. многодневен
мъногодѣтѣльнъ, -ъіи прил. изискващ много усилия
мъногозрачьнъ, -ъіи прил. многообразен, многолик
мъногоименьнъ, -ъіи прил. многозначен; гр. πολύσημιον
мъногоклѧтвьнъ, -ъіи прил. който много се кълне
мъногокръмл҄ение, -иꙗ ср. прехранване, преяждане
мъноголичьнъ, -ъіи прил. многолик
мъноголичьнѣ нрч. многолико, разнообразно, различно
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мъноголѣтьнъ, -ъіи прил. дългогодишен, многогодишен
мъногомилостивъ, -ъіи прил. премилостив
мъногомльвьнъ, -ъіи прил. метежен, размирен
мъногомѧтежьнъ, -ъіи прил. метежен, бурен
мъногоножица, -ѧ ж. полип
мъногообразьнъ, -ъіи прил. многообразен, многолик; мъногообразьнъіи змии многолика, многоглава змия,
ламя
мъногооучение, -иꙗ ср. многоученост
мъногоочитъ, -ъіи прил. многоок
мъногоплачьнъ, -ъіи прил. изпълнен с плач, със сълзи, със скръб
мъногоплачьнъ, -ъіи прил. предизвикващ много плач
мъногоплодьнъ, -ъіи прил. даващ много плодове, богата реколта, многоплоден
мъногопричьтьнъ, -ъіи прил. съставен от много части, сложен
мъногопрѣсвѣтлъ, -ъіи прил. пресветъл
мъногопъітьство, -а ср. опитност
мъногопьривъ, -ъіи прил. много любопитен
мъногоразличие, -иꙗ ср. многообразие, разнообразие
мъногоразличьнъ, -ъіи прил. многообразен, разнообразен, различен
мъногорѣчие, -иꙗ ср. многословие, словоохотливост
мъногосильнъ, -ъіи прил. всемогъщ; гр. ἀπειροδύναμος; вж. и вьсемощьнъ
мъногострьпьтьнъ, -ъіи прил. многострастен, съпроводен с много трудности
мъноготроудьнъ, -ъіи прил. изпълнен с много мъка, с много труд; многострадален
мъноготѫгливъ, -ъіи прил. печален, тъжен
мъногоцѣньнъ, -ъіи прил. многоценен, скъп, скъпоценен
мъногочьстьнъ, -ъіи прил. много почитан, достоен за голяма почит
мъногочѧдьнъ, -ъіи прил. многодетен
мъногочѧстьно нрч. многократно
мъногочѧстьнъ, -ъіи прил. многократен
мъногоꙗдение вж. мъногоꙗдие
мъногоꙗдие, -иꙗ ср. лакомничество, чревоугодничество; вар. мъногоꙗдение
мъногоꙗдьць, -а м. който яде много, лакомник, чревоугодник
мъногоꙗчьскъ, -ъіи нрч. разнообразно; различно
мъногоꙗчьскъ, -ъіи прил. разнообразен
мъногъ, -ъіи мест.-прил. 1. значителен, в голямо количество; 2. голям, значителен по размери; 3.
тежък, страшен, ужасен
мъногъжде нрч. многократно, много пъти, често
мъногъі нрч. много
мъногъішьдъі нрч. многократно, много пъти
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мъногодавьнъ, -ъіи прил. продължителен, дълговременен
мъножаи, мъножаиши, мъножае вж. и ст. от мъногъ повече, по-голям
мъножание, -иꙗ ср. множене, размножаване
мъножити, -жѫ, -жиши несв. множа, умножавам; ~ сѧ умножавам се, увеличавам се
мъножицеѭ нрч. често, многократно, много пъти
мъножьнъ, -ъі прил. 1. многократен; 2. множествен
мъножьнѣе нрч. многократно
мъножьствие, -иꙗ ср. множество
мъножьство, -а ср. множество; величина, големина
мъножьствьнъ, -ъіи прил. множествен
мъноѭ тв. п. ед. от азъ
мъскъ, -а м. муле, катър, мъска
мъстъ, -а м. мъст, шира
мъчати, мъчѫ, мъчеши несв. хвърлям, мятам
мъшелоискател҄ь, -л҄ѣ м. користолюбец
мъшица, -ѧ ж. комар
мъщѧ, -ѧте ср. катърче, муленце
мъі мест. лич. ние
мъіло, -а ср. сапун
мъісливъ, -ъіи прил. мислещ, разумен; вж. и мъісльнъ, словесьнъ, словьнъ
мъіслити, -шлѭ, -слиши несв. с вин. п. мисля; замислям
мъісль, -и ж. мисъл, способност за мислене; вж. и помъіслъ, помъішл҄ение, разоумъ, разоумѣние
мъісльнъ, -ъіи прил. мислен, мисловен; вж. и мъісливъ, словесьнъ, словьнъ
мъітар҄ь, -р҄ѣ м. митар, събирач на мито, бирник
мъіти, -ъіѭ, -ъіеши несв. мия, къпя; ~ сѧ мия се, къпя се
мъітие, -иꙗ ср. измиване; виж. и измъвение, измъівение, омъівание, оумъівание
мъіто, -а ср. 1. дар, награда; 2. подкуп; 3. данък, налог
мъітоимьць, -а м. събирач на данъци, митар
мъітьникъ, -а м. събирач на данъци, митар
мъітьница, -ѧ ж. митница, място, където се плащат данъци
мъішл҄ение, -иꙗ ср. мислене, размишление
мъішь, мъіши ж. мишка
мъішьца, -ѧ ж. горната част на ръката
мьгла, -ъі ж. мъгла
мьглити, -лѭ, -лиши несв. образувам мъгла
мьгльнъ, -ъіи прил. отнасящ се до мъглата, мъглив
мьгнѫти, -нѫ, -неши св. мигна
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мьдлость, -и ж. 1. мудност, бавност; 2. леност
мьдльнѣ нрч. бавно
мьжание, -иꙗ ср. мижане, мигане
мьждивъ, -ъіи прил. изтощителен
мьжити, -жѫ, -жиши несв. мигам, премигвам
мьзда, -ъі ж. награда, възмездие, възнаграждение; вж. и отъдание
мьздовъздател҄ь, -л҄ѣ м. който възнаграждава, въздава
мъздодавьць, -а м. който възнаграждава, въздава; вар. мьздатьць
мъздодатьць, -а м. който възнаграждава, въздава; вар. мьздатьць
мьздоимьць, -а м. митар, бирник
мьздоотъдавьць, -а м. който възнаграждава, въздава
мьздьникъ, -а м. наемен работник
мьздьница, -ѧ ж. митница, място, където се плащат данъците; вж. и мъітьница
мькнѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. промъкна се
мьн- вж. и аꙁъ
мьн҄ии, мьн҄ьши, мьн҄е само вж. и ст. по-малък, младши; последен
мьнити сѧ, мьнѭ сѧ, мьниши сѧ несв. намалявам се, ставам малък
мънитъ ми сѧ безл. форма на мьнѣти струва ми се
мьньшина, -ъі ж. недостатък, дефект
мьнѣ дат. ед. ч. на мест. аꙁъ, на мен, на мене
мьнѣние, -иꙗ ср. мнение
мьнѣти сѧ, мьн҄ѭ сѧ, мьниши сѧ несв. на мнение съм, мисля, считам; мьнитъ ми сѧ струва ми се
мьрѣти, мьрѫ, мьреши несв. с тв. п. умирам от ...;
мьстител҄ь, -л҄ѣ м. отмъстител
мьстити, мьщѫ, мьстиши несв. мъстя, накажа
мьсть, -и ж. 1.мъст, отмъщение; 2. наказание; вж. и отъмьщение
мьстьникъ, -а м. 1.защитник; 2. отмъстител
мьчь, -а м. меч
мьчьникъ, -а м. мечоносец
мьчьтание, -иꙗ ср. 1. видение, фантазия; 2. съновидение
мьчьтати, -щѫ, -щеши несв. явявам се, появявам се
мьчьтъ, -а м. загадка, видение; вълшебство, измама; сън, видение
мьша, -ѧ ж. църковна служба, литургия; лат. missa
мьщати, -аѭ, -аеши несв. възмездявам, награждавам; с на и вин. п.
мьщение, -иꙗ ср. възмездие
мѣдь, -и ж. 1. мед, бакър; 2. медни монети
мѣдьникъ, -а м. медникар, бакърджия
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мѣдьница, -ѧ ж. дребна медна монета
мѣдьнъ, -ъіи прил. меден, бакърен; вар. мѣдѣнъ
мѣдѣнъ вж. мѣдьнъ
мѣзиньць, -а м. по-малък син
мѣзость, -и ж. плитчина
мѣлъ, -а м. тебешир, креда, варовик
мѣлъкъ, -ъіи прил. 1. плитък; 2. малък, незначителен
мѣна, -ъі ж. замяна, размяна
мѣн҄ение, -иꙗ ср. замяна, размяна
мѣнити1, -н҄ѭ, -ниши несв. споменавам, казвам
мѣнити2, -н҄ѭ, -ниши несв. меня, изменям
мѣра, -ъі ж. 1. мяра, мярка; 2. теглилка, везни
мѣрила ср. мн. везни, теглилка
мѣрити, -р҄ѭ, -риши несв. меря
мѣрьнъ, -ъіи прил. умерен
мѣрьнѣ нрч. умерено
мѣсити, -шѫ, -сиши несв. 1. меся; 2. смесвам
мѣстити, -щѫ, -стиши несв. помествам; ~ сѧ помествам се, заемам място
мѣсто, -а ср. 1. място; 2 пространство; въ ~ вместо; лобьное ~ лобно място, където е разпънат Иисус
Христос
мѣстьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до мястото, до пространството
мѣсѧцесловесьникъ, -а м. месецослов
мѣсѧць, -а м. 1. месец; 2. луна
мѣсѧчьнъ, -ъіи прил. месечен
мѣхъ, мѣха м. 1. мех; 2. музикален инструмент, гайда
мѣхъіръ, -а м. (анат.) жлъчка
мѣшьць, -а м. малък мях, мешок, торба
мѧ вин. ед. ч., енкл. форма на мест. аꙁъ мен, мене
мѧздра, -ъі ж. ципа, обвивка
мѧздрьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до ципа, мембрана
мѧкъкота, -ъі ж. 1. (за плат, за материя) мекост, нежност; 2. изнеженост
мѧкнѫти, -нѫ, -неши св. омекна
мѧкъколегание, -иꙗ ср. лежане на мека постеля
мѧкъкоперъ, -ъіи прил. имащ меки крила
мѧкъкъ, -ъіи прил. 1. мек, нежен, крехък; 2. млад
мѧкъцѣ нрч. меко
мѧсо, мѧса ср. месо
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мѧсопоустъ, -а м. месопустната седмица
мѧсопоустьнъ, -ъіи прил. месопустен
мѧсопоуща, -ѧ ж. месопустната седмица
мѧсти, мѧтѫ, мѧтеши несв. разбърквам; ~ сѧ смущавам се, вълнувам се
мѧта, -ъі ж. мента
мѧтежь, -а м. метеж, размирица
мѧтежьникъ, -а м. метежник, рамирник
мѧтежьнъ, -ъіи прил. метежен, размирен
мѧчити, -чѫ, -чиши несв. омекчавам
мѫдити, -ждѫ, -диши несв. бавя се, забавям се; вар. моудити
мѫдрител҄ь, -л҄ѣ м. мъдрец; вж. и мѫдрьць
мѫдровати, -оуѭ, -оуеши несв. мъдрувам, разсъждавам, размишлявам; с вин. п.
мѫдрость, -и ж. мъдрост; съмѣрена ~ смирение, скромност; вж. и прѣмѫдрость
мѫдръ, -ъіи прил. мъдър
мѫдрьство, -а ср. мъдрост
мѫдрьствование, -иꙗ ср. разсъждение
мѫдрьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. мъдрувам, разсъждавам, достигам до разбиране
мѫдрьць, -а м. мъдрец; вж. и мѫдрител҄ь
мѫдрѣ нрч. мъдро, разумно
мѫдьнъ, -ъіи прил. муден, бавен; вар. моудьнъ
мѫжати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. постъпвам мъжки, мъжествено, храбро
мѫжатица, -ѧ ж. омъжена жена
мѫжеблажьствие, -иꙗ ср. мъжество
мѫжеженъ, -а м. хемафродит
мѫжеложие, -иꙗ ср. педерастия
мѫжь, -а м. 1. мъж; 2. съпруг
мѫжьство, -а ср. мъжество
мѫка1, -ъі ж. брашно
мѫка2, -ъі ж. мъка, мъчение; мѫкѫ приѧти пострадам, страдам
мѫтити, мѫщѫ, мѫтиши несв. 1. мътя, размътвам; 2. смущавам; ~ сѧ вълнувам се
мѫчение, -иꙗ ср. мъчение, измъчване
мѫченикъ, -а м. мъченик; вж. и послоухъ, съвѣдѣтел҄ь
мѫченичьно, -а ср. тропар за мъчениците
мѫченичьскъ, -ъіи прил. мъченически, който се отнася до мъченик
мѫчител҄ь, -л҄ѣ м. мъчител, тиранин
мѫчити, -чѫ, -чиши несв. с вин. п. мъча, измъчвам
мѫчьнъ, -ъіи прил. където стават мъчения

356

мур- вж. мир-

Н
н буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱀ
н҃ числ. 50 в кирилицата; в глаголицата ⱀ е 70
на предл. 1. с вин. п. при гл. за движение, за причина или за време на, в, за, според, над, срещу; 2.
мест. п. при глаголи за състояние и място на, в, за, срещу, над
на вин. п. дв. ч. от азъ
наблюдати, -аѭ, -аеши несв. наблюдавам
набости, -дѫ, -деши св. набода; ~ сѧ набода се
набъдѣние, -иꙗ ср. 1. запазване, опазване; 2. придобиване
набъдѣти, -бъждѫ, -бъдиши св. и несв. 1. съхранявам, опазвам; 2. спазвам, изпълнявам; 3. грижа се
навадити, -ждѫ, -диши св. 1. подуча; 2. наклеветя; с на и вин. п.
навадьникъ, -а м. подбудител, подстрекател; 2. клеветник
навадьница, -цѧ ж. 1. подбудителка, подстрекателка; 2. клеветница
наваждати, -аѭ, -аеши несв. навестявам, посещавам
наваждение, -иꙗ ср. 1. насърчение, подтикване; 2. изкушение; 3. клевета, оклеветяване
навести, -дѫ, -деши св. 1. насоча, отправя; с вин. п. и на с вин. п. 2. причиня, предизвикам; ~ сѧ насоча
се
навласти нрч. особено, специално
наводие, -иꙗ ср. наводнение
наводити, -джѫ, -диши несв. 1. насочвам; 2. предизвиквам; 3. причинявам
наводъ, -а м. поливане, напояване
наводьнити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. наводня се, изпълня се с вода, прелея, придойда
навождение вж. наводие
наврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. подхвърля, подметна
навъклиръ, -а м. собственик на кораб, капитан; гр. ναύκληρος
навъікати, -аѭ, -аеши несв. 1. свиквам, привиквам; 2. научавам се
навыкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. свикна, привикна; 2. науча се
навъікъ, -а м. навик
навъісоче нрч. високо, на високо
навъіцати, -аѭ, -аеши несв. 1. опознавам; 2. разбирам, схващам; 3. уча се, научавам
навъічение, -иꙗ ср. 1. навикване, опознаване; 2. учене
навь, -и м. мъртвец, труп
навѣдомъ, -ъіи прил. (< прич.) известен, познат
навѣдѣти, -вѣмь, -вѣси несв. опознавам, научавам
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навѣждати, -аѭ, -аеши несв. навестявам, посещавам
навѣждение, -иꙗ ср. посещение
навѣтъ, -а м. зла умисъл, коварство
навѧꙃати, -жѫ, -жеши св. привържа, завържа
нагло нрч. 1. внезапно, изведнъж; 2. стремително, бързо
наглокроучиньство, -а ср. избухливост
наглъ, -ъіи прил. внезапен, неочакван
нагодѣ нрч. умерено, с мярка
нагота, -ъі ж. голота
наготовати, -оуѭ, -оуеши несв. гол съм, необлечен съм
нагъ, -ъіи прил. гол; ~ сътворити съблека гол, лиша от дрехи
надежда, -ѧ ж. 1. надежда, очакване; 2. упование; вж. и оупъвание
надивити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ св. удивя се, учудя се
надоити, -оѭ, -оиши св. накърмя
надоути сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ св. надуя се, възгордея се
надъ предлог 1. с вин. п. (при движение); 2. с тв. п. (при положение) над, спрямо, за
надъглавьнъ, -ъіи прил. който е над главата, над нас
надъждити, -ждѫ, -ждиши св. 1. напоя, орося; 2. засипя, обсипя
надъклонити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. наклоня се, склоня се към някого
надълежати, -жѫ, -жиши несв. 1. прилягам отгоре, лежа над нещо, някого; 2. заплашвам, застрашавам
надълѣтьнъ, -ъіи прил. който е над, извън времето, безвременен
надъімати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. надувам се, възгордявам се
надьневьнъ, -ъіи прил. всекидневен, катадневен, насъщен
надѣꙗние, -иꙗ ср. надежда, упование
надѣꙗти сѧ, -ѣѭ сѧ, ѣеши сѧ несв. надявам се на нещо, на някого, уповавам; с на и вин п. или с дат. п.;
2. надявам се, вярвам, че; с ꙗко или с инф.
надѫти, -дъмѫ, -дъмеши св. надуя; ~ сѧ надуя се, възгордея се
наемьникъ, -а м. наемник; вж. и наимьникъ
наживати, -аѭ, -аеши несв. дъвча
назареи вж. назарѣи
назаретъ, -а м. мест. Назарет, град в Галилея; гр. Ναζαρέτ, Ναζαρέθ
назарѣи, -а м. 1. назарянин, назареец, жител на гр. Назарет; 2. прозвище на Иисус Христос; гр.
Ναζωραῖος, от евр.; вар. назарѣи, назорѣи, назореи; вж. и назарѣнинъ
назарѣнинъ, -а м. назарянин, назареец, жител на гр. Назарет; вж. и назарѣи
наземьнъ, -ъіи прил. наземен, който е на земята; субст. мн. наземьнаꙗ населяващите земята
назимъ, -ъіи прил. едногодишен
назирати, -аѭ, -аеши св. надзиравам, съблюдавам, опазвам
назнаменати, -аѭ, -аеши несв. и св. поставям, поставя знак, обозначавам, обознача

358

назнаменовати, -оуѭ, -оуеши несв. обозначавам, указвам
назорьнъ, -ъіи прил. ужасен
назъвати, -зовѫ, -зовеши св. назова, нарека
назьдати, -зиждѫ, -зиждеши св. построя, надстроя
назьрѣние, -иꙗ ср. 1. гледка; 2. гледане
назьрѣти, -зьр҄ѭ, -риши св. нагледам, съгледам
наи част. пред форми за вж. и ст. на нрч. и прил. най
наивѧще нрч. най-вече, най-много, твърде много
наид- вж. и наити
наим- вж. и наѧти
наимание, -иꙗ ср. наемане; вж. и наимъ
наимитъ, -а м. наемник, наемен работник
наимъ, -а м. наем; вж. и наимание
наимьникъ, -а м. наемник, наемен работник
наимьничь прил. прит. наемнически
наипаче нрч. най-вече, най-сетне
наити, -дѫ, -деши св. намеря; на оумъ ~ дойда на себе си, осъзная се, вразумя се
накаж- вж. и наказати
наказание, -иꙗ ср. наставление, напътствие, указание, поучение
наказати1, -жѫ, -жеши св. поуча, поуча; ~ сѧ поуча се
наказати2, -аѭ, -аеши несв. наставлявам, поучавам, съветвам; ~ сѧ поучавам се
накладати, -аѭ, -аеши несв. 1. поставям, слагам; 2. натоварвам нещо върху някого, върху нещо
накласти, -дѫ, -деши св. поставя, сложа, туря
наковало, -а ср. наковалня; вар. наковально
наковально вж. наковало
наконьчавати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. свършвам се
наконьчание, -иꙗ ср. свършек, завършек
наконьчати, -аѭ, -аеши св. свърша, завърша
накръмити, -мл҄ѭ, -миши св. накърмя; нахраня
накъівати, -аѭ, -аеши несв. 1. кимвам; 2. намигам
накъінѫти, -нѫ, -неши св. дам знак
налагати, -аѭ, -аеши несв. налагам, слагам, поставям; с вин. п.
належание, -иꙗ ср. старание, прилежание
належати, -жѫ, -жиши несв. 1. лежа, поставен съм върху нещо; 2. налягам, притискам някого, нещо; 3.
упорствам, инатя се
налещи, -лѧгѫ, -лѧжеши св. 1. натисна, наблегна на нещо; 2. настъпя; нападна някого; 3. проявя
усърдие
наливати, -аѭ, -аеши несв. наливам
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наличие, -иꙗ ср. 1. облик, вид; 2. кърпа за лице
наличьникъ, -а м. лицемер
налиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. налея, напълня
налога, -ъі ж. нещо наложено, бреме, тежест
наложение, -иꙗ ср. 1. възлагане на ръце, благословия; 2. приношение, дар в църквата; мн. ч. Свети
дарове
наложити, -жѫ, -жиши св. 1. наложа, положа, сложа; 2. обуя, ~ сандалиꙗ обуя сандали
налѧцати, -аѭ, -аеши несв. (тетива, лък) обтягам, опъвам
налѧщи, -кѫ, -чеши св. (тетива, лък) обтегна, опъна
нама форма за дат. п. или тв. п. дв. ч. на аꙁъ
намакати, -аѭ, -аеши несв. намокрям, мокря
намановение, -иꙗ ср. махане с ръка, кимане с глава
намаꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. давам знак с очи
наметати, -щѫ, -щеши св. метна, хвърля
намигливъ, -ъіи прил. който намига, върти очи
намокнѫти, -нѫ, -неши св. намокря
наморьскъ, -ъіи прил. който е на морето, на повърхността му
намочити, -чѫ, -чиши св. намокря, наквася
намъ форма. за дат. п. мн. ч. на аꙁъ
намѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. спомена
намѣньникъ, -а м. 1. оценител; 2. счетоводител
намѣн҄ѣти, -ꙗѭ, -ꙗеши св. 1. назовавам, наричам; 2. споменавам
намѣр҄ение, -иꙗ ср. цел, намерение
намѣрити, -р҄ѭ, -риши св. 1. отмеря, премеря; 2. умеря, улуча
намѣстие, -иꙗ ср. заместване
намѣстьникъ, -а м. наместник, заместник
нанебесьнъ, -ъіи прил. който е на небето; субст. мн. нанебесьнаꙗ съществата, населяващи небето
нанести, -сѫ, -сеши св. 1. нанеса, туря, положа; 2. посегна на някого
наничьникъ, -а м. лицемер
нанозити сѧ, -жѫ сѧ, -зиши сѧ св. набода се, нанижа се, натъкна се
наносити, -шѫ, -сиши св. 1. нося, нанасям; 2. посягам на някого, нанасям вреда, зло на някого
наносъ, -а м. донос, клевета
нанѣмъ прил. нескл. който заеква, заекващ
наобразовати, -оуѭ, -оуеши несв. очертавам, обрисувам
наострити, -щр҄ѭ, -стриши св. наостря, наточа
наоукъ, -а м. 1. навик, привичка; 2. учене
наоустити, -щѫ, -стиши св. 1. насъскам; 2. подуча

360

наоутрие, -иꙗ ср. 1. сутрин; 2. утрешният ден
наоучати, -аѭ, -аеши несв. научавам някого на нещо; ~ сѧ научавам се
наоучение, -иꙗ ср. учение, наставлени
наоучити, -чѫ, -чиши св. науча; ~ сѧ науча се; с дат. п. и вин. п.
наоущати1, -аѭ, -аеши несв. 1. насъсквам; 2. подучвам
наоущати2, -аѭ, -аеши несв. научавам
наоущение, -иꙗ ср. 1. насъскване; 2. подучване
напад- вж. и напасти
нападати, -аѭ, -аеши несв. 1. нападам; 2. натрупвам се при някого
напасти, -дѫ, -деши св. 1. падна; 2. нападна някого; ~ на выѭ хвърлям се на шията, прегръщам
напастовати, -оуѭ, -оуеши несв. претрърпявам напаст, беди, нещастие
напасть, -и ж. 1. напаст, беда; ~ творити правя лошо, зло; 2. изкушение, грях; вънити (въпадати) въ ~
изпадам в изкушение, изкушавам се
напастьнъ, -ъіи прил. 1. нещастен; 2. изкушаван
напастьство, -а ср. 1. изпитание; 2. изкушение
напастьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. причинявам напаст, зло, беда; 2. изкушавам
напаꙗние, -иꙗ ср. напояване, поливане
напаꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. 1. напоявам; 2. поя
написавати, -аѭ, -аеши несв. написвам, записвам
написание, -иꙗ ср. 1. написание, всичко написано; 2. нещо нарисувано; вар. напьсание
написати, -шѫ, -шеши св. 1. напиша; 2. нарисувам, изобразя; с вин. п.; вар. напьсати
напитати, -аѭ, -аеши св. нахраня; вар. напитѣти
напити сѧ, -иѭ сѧ, -иеши сѧ и напьѭ сѧ, напьеши сѧ св. напия се
напитѣти, -ѣѭ, -ѣеши св., вж. напитати
наплавание, -иꙗ ср. покритие
наплавити, -вл҄ѭ, -виши св. разлея, протека
наплитати, -аѭ, -аеши несв. наплитам, изплитам
наплоути, -пловѫ, -пловеши несв. препълня, наводня
наплоутие, -иꙗ ср. наводнение
наплън҄ение, -иꙗ ср. изпълване
наплънити, -н҄ѭ, -ниши св. напълня; ~ сѧ напълня се, изпълня се
наплън҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. напълвам; ~ сѧ с тв. п. изпълвам се с помощта на ...
наповати, -оуѭ, -оуеши несв. цаня се за наемен работник, ратай
наповѣщание, -иꙗ ср. обръщение, въпрос
напоение, -иꙗ ср. напояване
напоити, -оѭ, -иши св. 1. напоя, утоля жаждата; 2. напоя, полея; с вин. и тв. п.
напотрѣбие, -иꙗ ср. неправилна употреба
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напоустити, -щѫ, -стиши св. изпратя
направити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. насоча, напътя; 2. (писмо, послание) изпратя
направлꙗти несв. насочвам, водя; ~ сѧ насочвам се към ...; с къ и дат. п.
напрасьнивъ, -ъіи прил. внезапен, неочакван; 2. избухлив, сприхав, раздразнителен
напрасьние, -иꙗ ср. 1. внезапност, ненадейност; 2. избухливост, сприхавост
напрасьно нрч. внезапно, изведнъж; вар. напрасьнѣ
напрасьнодоушьнъ, -ъіи прил. избухлив, сприхав
напрасьнъ, -ъіи прил. внезапен
напрасьньство, -а ср. избухливост, сприхавост
напрасьнѣ вж. напрасьно
напрьвое нрч. преди всичко
напрьсъкъ, -а м. довереник, любимец
напрѣдъ предлог пред
напрѣждь нрч. напред
напрѧщи, -гѫ, -жеши св. опъна, обтегна
напъ, -а м. наемник, наемен работник
напьсание вж. написание
напьсати вж. написати
напьство, -а ср. наемничество
нараждание, -иꙗ ср. раждане
наращение, -иꙗ ср. 1. нарастване; 2. обрастване
нард- вж. наръднарек- вж. и нарещи
нареч- вж. и нарещи
наречение, -иꙗ ср. 1. наричане, назоваване; 2. определение, дефиниция; вж. и нарицание
нарещи, -рекѫ, -речеши св. с вин. п. нарека, назова; субст. мн. наречении обвинените, обречените в деня
на Страшния съд; ~ сѧ с дв. им. п. нарека се, назова се
нарицаемъ, -ъіи прил. (< прич.) наричан, нарицаем, именуващ се
нарицание, -иꙗ ср. 1. наричане; 2. извикване по име; вж. и наречение
нарицати, -цаѭ, -цаеши несв. с вин. п. наричам, изричам, призовавам; ~ сѧ с дв. им. п. наричам се
народосътворьць, -а м. демиург, създател на света; гр. δημιουργός; вар. народотворител҄ь, народотворьць; вж.
и творьць
народотворител҄ь, -л҄ѣ вж. народосътворьць, народотворьць
народотворитьнъ вж. народотворьчь
народотворьць, -а м. създател, творец; гр. δημιουργός
народотворьчь прил. прит. създаващ, сътворяващ; вар. народотворитьнъ
народъ, -а м. 1.народ, род; 2. хора, множество, тълпа
народьство, -а ср. множество от хора
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нарокъ, -а м. 1. прозвище, название; 2. заричане, клетва; 3. жребий, съдба; нарокомь главно; на
основание на, по причина на
нарочитъ, -ъіи прил. 1. определен; 2. известен, прочут, забележителен; 3. свещен; нарочитъіѧ кънигъі
каноничните книги от Стария и Новия Завет
нарочьнъ, -ъіи прил. 1. означен; 2. отделен, особен; 3. известен, славен
наръдъ, -а м. нард, растение, от което се добива миро; гр. νάρδος; лат. Nardostachys jatamansi
наръдьнъ, -ъіи прил. нардов, направен от нард
нарѣкование, -иꙗ ср. название
нарѣковати, -оуѭ, -оуеши св. известя, съобщя
нарѣчие, -иꙗ ср. 1. заръка, поръка; 2. нареждане; 3. решение, присъда
нарѫгание, -иꙗ ср. поругаване
нарѫгати, -аѭ, -аеши несв. 1. осмивам; 2. хуля, ругая, оскърбявам; ~ сѧ подигравам се
насадити, -ждѫ, -диши св. насадя, посадя
насел҄енаꙗ, -ъіѧ ж. вселената, земята
населити, -л҄ѭ, -лиши св. населя
насельникъ, -а м. 1. жител на населеното място; 2. заселник, преселник
насилие, -иꙗ ср. насилие, тиранство, тормоз
насилити, -л҄ѭ, -лиши св. 1. насиля; 2. надвия; с дат. п.
насильникъ, -а м. управляващ, управник
насил҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. насилвам
наскакати, -чѫ, -чеши несв. нахвърлям се
насладити, -ждѫ, -диши св. с род. п. подсладя; ~ сѧ насладя се
наслаждати, -аѭ, -аеши несв. с род. п. 1. услаждам, подслаждам; 2. оставям наслада някому; ~ сѧ
наслаждавам се
наслаждение, -иꙗ ср. наслаждение, наслада, удоволствие
наслѣдие, -иꙗ ср. наследство, наследяване
наслѣдити, -ждѫ, -диши св. наследя, получа в наследство
наслѣдовати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. наследявам
наслѣдьникъ, -а м. наследник
наслѣдьница, -ѧ м. наследница
наслѣдьствовати, -аѭ, -аеши несв. наследявам
насобьнъ, -ъіи прил. особен, различен
насоуе нрч. всуе, напразно
насочити, -чѫ, -чиши св. 1. насоча; 2. подбудя; 3. обвиня
наставити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. поведа (към, по) ; 2. с до и род. п. заведа до; 3. с вин. п. и на с вин. п.
наставя, напътя
наставл҄ение, -иꙗ ср. наставление
наставл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. 1. повеждам, завеждам; 2. поучавам, наставлявам
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наставьникъ, -а м. 1. наставник, учител; 2. водач; ръководител; 3. управител
настати, -станѫ, -станеши св. настана, настъпя, започна
настишьнъ, -ъіи прил. състоящ се от стихове, поетичен
настолие, -иꙗ ср. место за сядане, стол, седалище
настольникъ, -а м. 1. наследник на престола, на титлата, приемник; 2. наместник
настоꙗние, -иꙗ ср. 1. настойчивост; 2. постоянство
настоꙗти, -тоѭ, -тоиши несв. 1. започвам; настъпвам; 2. настоявам; настоѧи насъщен
настьлати, -стел҄ѭ, -стел҄еши св. настеля, постеля
настѫпати, -аѭ, -аеши несв. 1. стъпвам върху; настъпвам; 2. пристъпвам, приближавам се
настѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. с на и вин. п. 1. стъпя върху, настъпя; 2. пристъпя, тръгна, насоча се
насъ форма за род. или мест. п. мн. ч. на азъ
насъмрьтьникъ, -а м. смъртник, осъден на смърт
насъсати, -сѫ, -сеши св. насуча се, набозая се
насъілати, -аѭ, -аеши несв. изпращам (войски, хора) срещу (против) някого
насъіпати, -пл҄ѭ, пл҄еши св. насипя, разсипя; ~ сѧ разсипя се, разруша се
насъітити, -щѫ, -тиши св. нахраня, наситя; ~ сѧ наситя се, заситя се
насъіщание, -иꙗ ср. насищане; вар. насъіщение
насъіщати, -аѭ, -аеши несв. насищам; ~ сѧ насищам се, нахранвам се
насъіщение, -иꙗ ср. 1. насищане, нахранване; 2. пресищане; вар. насъіщание
насѣвати, -аѭ, -аеши несв. насявам, посявам, засявам
насѣдѣти, -ждѫ, -диши св. мътя, измътя
насѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. насея
насѫщьнъ, -ъіи прил. насъщен, необходим
натанъ, -а м. л. Натан; гр. Νάθαν от евр.
натриждение, -иꙗ ср. 1. състезание; 2. награда
натрижн҄ение вж. натриждение
натроути, -тровѫ, -тровеши св. нахраня
натъкати, -тъчѫ, -тъчеши св. натъпча
натъщьнъ, -ъіи прил. усърден, ревностен
натъікнѫти, -нѫ, -неши св. натъкна, втъкна, забода
натѧгнѫти, -нѫ, -неши св. 1. натегна; 2. изтегля, извадя
находити, -ждѫ, -диши несв. наближавам, идвам
находъ, -а м. нападение, нахлуване
нахотѣти, -щѫ, -щеши св. насладя се
начинание, -иꙗ ср. начинание, начало
начинати, -аѭ, -аеши несв. започвам
начисти, -чьтѫ, -чьтеши св. наброя, изброя
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начитание, -иꙗ ср. изброяване
начитати, -аѭ, -аеши несв. пресмятам
начрьпати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. напоя се, почерпя се, утоля си жаждата
начрьтание, -иꙗ ср. начертание, знак
начрьтати, -аѭ, -аеши св. начертая, нарисувам
начьн- вж. и начѧти
начюдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. начудя се
начѧлие, -иꙗ ср. началство, ръководство
начѧло, -а ср. начало; вж. и начѧтъкъ
начѧльникъ, -а м. 1. началник, ръководител; 2. зачинател; зълъіи ~ зачинателят на злото, дяволът
начѧльнъ, -ъіи прил. 1. начален; 2. главен
начѧти, -чьнѫ, -чьнеши св. 1. започна, начена; 2. спом. гл. за образуване на бъдеще време
начѧтие, -иꙗ ср. начало
начѧтъкъ, -а м. 1. начало; 2. начинание, постъпка; вж. и начѧло
нашествие, -иꙗ ср. нашествие
нашь, -а, -о мест. прит. наш, -а, -о
нашьд- вж. наити
наꙗсти сѧ, -ꙗмь сѧ, -ꙗси сѧ св. наям се, нахраня се
наѧти, -имѫ, -имеши св. наема; ~ сѧ 1. наема се; 2. заема се
н҃б- съкр. от небнб҃с- съкр. от небеснб҃ск- съкр. от небесьскне част. не
н҄е форма за вин. п. ед. ч. ср. р. на *и, *ꙗ, *е след предлози
небес- вж. и небо
небесьникъ, -а м. (анат.) небце
небесьнъ, -ъіи прил. небесен; субст. мн. небесьнаꙗ небесните селения, небесните дела
небесьскъ прил. прит. небесен; вж. и небесьнъ
небл҄юдомъ, -ъіи прил. (< прич.) неохраняем, незащитен
небл҄юдомѣ нрч. незащитено, неохраняемо
небо1, небесе ср. 1. небе, въздух; 2. небесен свод; 3. невидимият, нематериалният свят; съ небесе от небето,
свише
небо2 съюз понеже, защото
небогъ, -ъіи прил. беден
небонъ съюз 1. понеже, защото; 2. нали; 3. не само това, но и
небопарьнъ, -ъіи прил. летящ по небето
небрѣговати, -оуѭ, -оуеши несв. пренебрегвам
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небрѣжение, -иꙗ ср. 1. небрежност, немарливост; 2. пренебрежение
небрѣщи, -гѫ, -жеши несв. пренебрегвам
небъдимъ, -ъіи прил (< прич.) невменяем
небъівалица, -ѧ ж. неопитна жена
небъітие, -иꙗ ср. небитие; вж. и несѫщьство
небъітьнъ, -ъіи прил. несъществуващ, несъздаден
небъішьнъ, -ъіи прил. несъществуващ, несъздаден
невеликъ, -ъіи прил. незначителен, малък
невидимо нрч. невидимо
невидимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) невидим
невидѣние, -иꙗ ср. невиждане, слепота
несистьнъ, -ъіи прил. невиждащ, сляп
неводъ, -а м. невод, рибарска мрежа
невольнъ, -ъіи прил. неволен, непреднамерен
невол҄ѣ, -ѧ ж. необходимост; ~ естъ неизбежно е
неврѣжденъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неповреден
невъзблагодѣтьнъ, -ъіи прил. неблагодарен; вж. и невъзблагодатьнъ
невъздрьжание, -иꙗ ср. невъздържание, несдържаност
невъздрьжанъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неудържим
невъзможьно нрч. невъзможно
невъзможьнъ, -ъіи прил. невъзможен
невѣзество, невѣзьство вж. невѣждьство
невъмѣнимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) некористолюбив
невъмѣстимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) 1. невместим; 2. непостижим
невънѧтъ, -ъіи прил. невнятен, непонятен
невъхлащенъ, -ъіи прил. (< не и прич.) необуздан
невъходьнъ, -ъіи прил. непроходим; невъходьное мѣсто светая светих в храма, където влиза само
свещеникът
невѣгласъ, -а м. невежа
невѣгласьнъ, -ъіи прил. невежествен
невѣдомъ, -ъіи прил. (< не и прич.) 1. незнаен, неизвестен, неосъзнат; 2. непознаваем; вж. и недовѣдомъ,
недопостижимъ, недосижимъ, недостижьнъ, неислѣдимъ, непостижимъ
невѣдѣние, -иꙗ ср. непознаване, неведение, незнание, невежество; вж. и недостижьство, недовѣдѣние;
невѣдание, невѣдьство, невѣждьство, невѣждьствие, невѣсть
невѣжда, -ждѧ м. невежа
невѣждьство, -а ср. невежество, незнание
невѣрьникъ, -а м. неверник, безверник
невѣрьнъ, -ъіи прил. неверен
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невѣрьствие, -иꙗ ср. неверие
невѣрьство, -а ср. неверие
невѣста, -ъі ж. невяста
невѣсть, -и ж. незнание
невѣстьникъ, -а м. жених, младоженец
невѣстьство, -а ср. сватба, брак
негасимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неугасим
неглаголанъ, -ъіи прил. (< прич.) неизречим, неизразим с думи; вар. неоглаголанъ; вж. и неизглаголанъ,
неизглаголаньнъ, неизреченъ, неизречьньнъ, неизрочьнъ, неисповѣданъ, неисповѣдимъ, неисповѣдьнъ,
неглагольнъ
неглаголание, -иꙗ ср. 1. мълчание; 2. немота
н҄его форма за род. п. ед. м. и ср. р. на *и, *ꙗ, *е след предлози
негодовати, -оуѭ, -оуеши несв. негодувам, недоволен съм, сърдя се
негодьнъ, -ъіи прил. 1. негоден, безполезен; 2. неудобен
негодѣ нрч. неугодно, неудобно; ~ бъіти не допадам, не се харесвам
негонезьнъ, -ъіи прил. неизбежен
негъли нрч. 1. отколкото; 2. може би
негъібл҄ь, -л҄ии прил. непреклонен, неподатлив
недалече нрч. недалече
недвижимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) недвижим, неподвижен
недлъжьнъ, -ъіи прил. незадължителен
недобрѣ нрч. незадоволително, недостатъчно
недовѣдимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) несравним, безпримерен, непознаваем
недовѣдьнъ, -ъіи прил. мъчен за разрешение, неразрешим; вж. и недооумѣтельнъ
недовѣдѣние, -иꙗ ср. неведение, незнание; вж. и недостижьство, невѣдѣние
недовѣдѣти, -вѣмь, -вѣси св. не разбирам; ~ сѧ неясен съм, неразбираем съм
недоимѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. не ми достига нещо
недоконьчьнъ, -ъіи прил. недовършен
недопостижимъ, -ъіи прил. непостижим; гр. ἀκατάληπτος
недоразоумѣньнъ, -ъіи прил. непостижим; гр. ἀκατάληπτος
недостанъкъ вж. недостатъкъ
недостати, -станѫ, -станеши св. не достигна, не съм достатъчен
недостатъковати, -оуѭ, -оуеши несв. не стигам, не достигам, недостатъчен съм
недостатъкъ, -а м. недостиг; вар. недостанъкъ
недостатъчьнъ, -ъіи прил. недостатъчен
недостатъчьнѣ нрч. недостатъчно
недостаꙗти, -аѭ, -аеши несв. отсъствам, недостигам, липсвам
недостоино нрч. недостойно; ~ естъ и инф. недостойно, непристойно, непозволено е да ...; вар. недостоинѣ
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недостоинъ, -ъіи прил. недостоен
недостоинѣ вж. недостоино
недочаꙗньнъ, -ъіи прил. безнадежден
недѣланъ, -ъіи прил. (< не и прич.) необработен, необработваем
недѣльнъ, -ъіи прил. неделим; вж. и неразлѫчьнъ, нерастѫпьнъ
недѣл҄ѣ, -л҄ѧ ж. 1. неделя; 2. седмица
недѣл҄ѣ, л҄ѧ м. безделник
недѫговати, -оуѭ, -оуеши несв. страдам от недъг, боледувам
недѫгъ, -а м. недъг; болест; въ ~ въпасти заболявам, разболявам се; мѣсѧчьнъіѧ зълъі недѫгъі имѣти
страдам от лунатизъм; простъ бъіти отъ недѫга избавям се от недъга, болестта
недѫживъ, -ъіи вж. недѫжьливъ
недѫжьливъ, -ъіи прил. недъгав, болен; вар. недѫживъ
недѫжьникъ, -а м. болник, болен човек
недѫжьнъ, -ъіи прил. 1. недъгав; болен; 2. болестен; 3. субст. болен, боледуващ
н҄еже съюз нежели; отколкото; вж. и нежели
н҄ежели съюз нежели; отколкото; вж. и неже
неженьство, -а ср. безбрачие
нежитъ, -а м. нежит, зъл дъх, дявол
незаапѣемъ, -ъіи прил. (< прич. ) внезапен, неочакван
незавидьливъ, -ъіи прил. независтлив
незавидьно нрч. без завист, незлобливо, независтливо; вар. незавидьнѣ
незавидьнъ, -ъіи прил. независтлив
незавидьнѣ вж. незавидьно
независтьнъ, -ъіи прил. независтлив
незазорьнъ, -ъіи прил. безукорен, безупречен
незамѫдьно нрч. без забавяне незабавно, веднага; бързо
незаꙗпъ, -а м. внезапност, ненадейност
незаꙗпьнъ, -ъіи прил. внезапен, неочакван
незнаменитъ, -ъіи прил. неозначен
незълобивъ, -ъіи прил. незлоблив, беззлобен
незълобие, -иꙗ ср. беззлобие, незлопаметност
незъібл҄емъ, -ъіи прил. (< не и прич.) непоклатим; вж. и незъібьнъ
незъібьнъ, -ъіи прил. непоклатим, непоколебим; вж. и незъібл҄емъ
незьданъ, -ъіи прил. несътворен; вж. и нетвор҄енъ, несътвор҄енъ, несъзьданъ
неизбъітьнъ, -ъіи прил. неизбежен
неизвратьнъ, -ъіи прил. 1. неподвижен; 2. неизменен, неизменяем; вж. и непрѣложьнъ, неизмѣньнъ
неизвѣстъ, -ъіи прил. неизвестен
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неизвѣстьнѣ нрч. неизвестно
неизглаголанъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неизразим, неописуем
неизглаголаньно нрч. неизразимо, неописуемо
неиздр- вж. и неизднеизкоусьнъ, -ъіи прил. неопитен
неизмѣньнъ, -ъіи прил. неизменен, непроменим
неизмѣсьнъ, -ъіи прил. без примеси, несмесен, чист; вж. и несъмѣсьнъ, неразмѣсьнъ
неизмѫтьнъ, -ъіи прил. несмесен, чист, бистър
неизреченъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неизразим, неописуем
неизреченьникъ, -а м. (за Бог) този, който е неизразим за ума
неизреченьно нрч. неизразимо, неописуемо
неизреченьнъ, -ъіи прил. неизразим, неописуем
неимѣние, -иꙗ ср. липса, недостатък
неислѣдимъ, -ъіи прил. непостижим
неислѣдьнъ, -ъіи прил. неизследваем, непостижим за ума
неислѣждьнъ, -ъіи прил. непостижим
неисписаньнъ, -ъіи прил. неописуем, неизразим, неизобразим
неисплънь нрч. не напълно
неистлѣньнъ, -ъіи прил. нетленен
неистовл҄ение, -иꙗ ср. безумие, умопомрачение
неистовъ, -ъіи прил. неистов, луд; ~ сѧ дѣꙗти правя се на луд; на похоть ~ неистово похотлив
неистьлѣние, -иꙗ ср. нетление
неистьлѣньнъ, -ъіи прил. нетленен
неистъ, -ъіи прил. не на себе си, безумен
неищисльнъ, -ъіи прил. неизчислим, неизброим, неизмерим
некли вж. негъли
неключимъ, -ъіи прил. негоден, неспособен
некоторичьнъ, -ъіи прил. миролюбив, кротък
некъли и негъли нрч. негли, може би, даже и
некънижьникъ, -а м. неграмотен, неук човек
нелицемѣрьнъ, -ъіи прил. нелицемерен, искрен
неложьно нрч. нелъжливо, без лъжа
нелюбьство, -а ср. омраза
нелѫчьнъ, -ъіи прил. неотлъчен
немощь, -и ж. немощ, слабост; болест
немощьнъ, -ъіи прил. 1. болен, боледуващ; 2. немощен, болен; субст. немощьнии болните, слабите,
немощните; 3. безсилен; 4. недостоен
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немоу форма за дат. п. ед. ч. м. и ср. р на *и, *ꙗ, *е след предлози
немъвение, -иꙗ ср. немиене, нечистота, нечистоплътност
немь форма за мест. п. ед. ч. м. и ср. р на *и, *ꙗ, *е след предлози
немьдливъ, -ъіи прил. усърден, прилежен
немѣрьнъ, -ъіи прил. неизмерим, безмерен
немѫченъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неуязвим
ненавидѣние, -иꙗ ср. ненавист, ненавиждане, омраза
ненавидѣти, -ждѫ, -диши несв. с род. п. ненавиждам
ненависть, -и ж. ненавист; вж. и ненавидѣние, ненавистие
ненадѣимъ, -ъіи прил. безнадежден
ненаказанъ, -ъіи прил. 1. невъзпитан; 2. необразован
ненарочитъ, -ъіи прил. 1. неизвестен; 2. незначителен
ненаселенъ, -ъіи прил. (< не и прич.) ненаселен; субст. ненасел҄енаꙗ ненаселена, необитаема земя
неначаꙗнъ, -ъіи прил. неочакван
необиновати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. говоря без заобикалки, без извъртане
необиньнъ, -ъіи прил. говорещ направо, без заобикалки, безпристрастен
необисканъ, -ъіи прил. неогледан
необлазнѣнъ, -ъіи прил. непоколебим, неподаващ се на събласни
необразьнъ, -ъіи прил. безформен, без образ, безо̀бразен; гр. ἀσχημάτισμος; вж. и безобразьнъ
необьщение, -иꙗ ср. необщителност
неодрьжимъ, -ъіи прил. необхватен; неодрьжимаꙗ вещь необятна материя, непостижима същност
неомъвенъ, -ъіи прил. (< прич.) неизмит, неомит
неопалимъ, -ъіи прил. (< прич.) неизгарящ
неописанъ, -ъіи прил. (< прич.) непостижим, неописуем; гр. ἀπερίγραπτος; вж. и неисписанъ
неописанѣ нрч. неописуемо; гр. ἀπερίγραπτως; вар. неописаньно
неоплазивъ, -ъіи прил. стеснителен, скромен
неоскѫдьнъ, -ъіи прил. неизчерпаем
неоскѫдѣньнъ, -ъіи прил. неизчерпаем
неослабьнъ, -ъіи прил. неотстъпен
неоставимъ, -ъіи прил. (< не и прич.) несменяем
неосѫжденьно нрч. 1. безупречно, безукоризнено; 2. неосъдено; гр. ἀκατακρίτως
неосѫжденьнъ, -ъіи прил. неосъден
неотъвѣтьнъ, -ъіи прил. безответен, оставен без отговор
неотърѣзьнъ, -ъіи прил, неотделим
неотъстѫпание, -иꙗ ср. несъгласие, неотстъпчивост
неотъходьнъ, -ъіи прил. постоянен
неоудатьно нрч. нещастно
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неоудобь нрч. трудно, мъчно; ~ носимъ труден за носене
неоумъвенъ, -ъіи (< не и прич.) неумит, неизмит
неоуподар҄ение, -иꙗ ср. неблагодарност
неоустроенъ, -ъіи прил. неустроен, безпорядъчен, непостоянен
неоутврьждение, -иꙗ ср. 1. неувереност; 2. недостоверност
неоцѣщенъ, -ъіи прил. неочистен
неплищевание, -иꙗ ср. безшумност, спокойствие, тишина
неплодовитъ, -ъіи прил. неплодовит, безплоден
неплодъі, -ъве ж. безплодна жена, бездетка
неплодьнъ, -ъіи прил. неплодовит, безплоден
неплътьскъ, -ъіи прил. безплътен, безтелесен
непобѣжденъ прил. (< не и прич.) непобеден
непоболѣние, -иꙗ ср. нечувствителност
неповиньнъ, -ъіи прил. невинен
неповольнъ, -ъіи прил. недоброволен, неволен
непоглоумьно нрч. 1. съсредоточено; 2. непоклатимо, без колебание
непоглъщенъ, -ъіи прил. (< не и прич.) непогълнат
непогон҄ение, -иꙗ ср. ненаказуемост
неподвижение, -иꙗ ср. неподвижност; вж. и неподвиꙃание
неподвижьнъ, -ъіи прил. неподвижен
неподвиꙃание, -иꙗ ср. неподвижност; вж. и неподвижение
неподобие, -иꙗ ср. непристойност, невъзпитание
неподобьникъ, -а м. 1.негодник, развратник; 2. безбожник
неподобьнъ, -ъіи прил. 1.неподобен, несходен; 2. недостоен, непристоен; 3. безчестен, извратен
непозъібьнъ, -ъіи прил. непоклатим
непокор҄ение, -иꙗ ср. непокорност; вж. и непокоръ
непокоръ, -а м. непоркорност; вж. и непокор҄ение
неполоучение, -иꙗ ср. неуспех, несполука
непольꙃьнъ, -ъіи прил. безполезен
непопечение, -иꙗ ср. лекомислие, безгрижие
непорочьнъ, -ъіи прил. непорочен, бегрешен
непослоушьливъ, -ъіи прил. непослушен, непокорен
непосрамл҄енъ, -ъіи прил. (< не и прич.) непосрамен
непоспѣшьнъ, -ъіи прил. безполезен, напразен
непостижимъ, -ъіи прил. (< прич.) вж. непостижьнъ
непостижьнъ, -ъіи прил. непостижим; вар. непостижимъ
непостоинъ, -ъіи прил. 1. непостоянен, неспокоен; 2. неудържим
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непостъідьнъ, -ъіи прил. непосрамен, неосквернен
непостѫпъ, -а м. покой, неподвижност, липса на движение
непостѫпьнъ, -ъіи прил. 1. неподвижен, твърд; 2. неотстъпчив
непотворьно нрч. безупречно
неправл҄ение, -иꙗ ср. ненасочване
неправьда, -ъі ж. неправда; вар. неправьдие; вж. и бесправьдие
неправьдивъ, -ъіи прил. неправдив, лъжлив; вж. и неправьдьнъ
неправьдие вж. неправьда
неправедьникъ, -а м. неправедник, грешник
неправьдьнъ, -ъіи прил. неправеден, несправедлив; вж. и неправьдивъ
непраздьна, -аꙗ прил. ж. субст. непразна, бременна жена
непраздьнъ, -ъіи прил. не свободен, подчинен
неприимьникъ, -а м. който не приема, който отрича
неприимьнъ, -ъіи прил. 1. неуязвим, невредим; 2. невъзприемчив; вж. и неприимивъ
неприкладьнъ, -ъіи прил. 1. несъобразен, не в съгласие с нещо; 2. несравним; вж. и бесприкладьнъ
неприкосновьнъ, -ъіи прил. неприкосновен, недостъпен
непримѣсьнъ, -ъіи прил. несмесен
непристѫпьнъ, -ъіи прил. с дат. п. недостъпен, непристъпен; недостижим
неприꙗзнивъ, -ъіи прил. враждебен, зъл
неприꙗзнинъ прил. прит. дяволов, дяволски, който се отнася до дявола
неприꙗзнь, -и ж. 1. зло; зъл дух; 2. дяволът, сатаната; вж. и сотона, диꙗволъ, клветьникъ, съвадитель
неприꙗзньнъ, -ъіи прил. зъл, враждебен
неприꙗзньскъ, -ъіи прил. прит. дяволски, който се отнася до дявола
неприꙗзньство, -а ср. зло, злоба, враждебност
непротлачение, -иꙗ ср. суровост, грубост
непроходимъ прил. непроходим, непристъпен, недостижим
непроходьнъ, -ъіи прил. непроходим, непристъпен, недостижим
непрѣзорьство, -а ср. скромност
непрѣклоньнъ, -ъіи прил. непреклонен, непоколебим
непрѣложьнъ, -ъіи прил. който не търпи промяна, неименен, неизменяем; вж. и неизвратьнъ, неизмѣньнъ
непрѣмѣньнъ, -ъіи прил. неизменен, непроменлив, постоянен
непрѣподобьнъ, -ъіи прил. безбожен
непрѣпокоинъ, -ъіи прил. неспокоен
непрѣпьривъ, -ъіи прил. неубедителен
непрѣстаньно нрч. непрестанно, постоянно; вар. непрѣстаньно
непрѣстаньнъ, -ъіи прил. непрестанен, постоянен
непрѣстаньнѣ вж. непрѣстаньно
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непрѣходимъ, -ъіи прил. непроходим, недостъпен
непрѣходьнъ, -ъіи прил. непроходим
непьщевание, -иꙗ ср. помисъл, умисъл
непьщевати, -юѭ, -юеши несв. с вин. п. 1. мисля, смятам, на мнение съм; 2. предполагам
нерадивъ, -ъіи прил. небрежен, нехаен, немарлив
нерадие, -иꙗ ср. небрежност, нехайство, немарливост
нерадити, -ждѫ, -диши несв. не ме грижа за някого, за нещо, нехая, пренебрегвам; вар. неродити
нерадьно нрч. небрежно, нехайно
нераздр- вж. неразрнераздѣльнъ, -ъіи прил. неделим
неразлѫчьнъ, -ъіи прил. неразлъчен, неразделен; вж. и недѣльнъ
неразоумие, -иꙗ ср. неразумност; безрасъдност
неразоумивъ, -ъіи прил. несхватлив
неразоумьнъ, -ъіи прил. неразумен
неразоумѣние, -иꙗ ср. неразбиране
неразлѫчьнъ, -ъіи прил. неразлъчен, неделим
нерод- вж. нераднеразрѣшаемъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неразрушим
нераскаꙗньнъ, -ъіи прил. неразкайващ се

нерастѫпьнъ, -ъіи прил. неразделен; вж. и недѣльнъ, неразлѫчьнъ
неродьнъ, -ъіи прил. нероден; вар. нерожьствьнъ
нерожьствьнъ вж. неродьнъ
нерѫкотворьнъ, -ъіи прил. неръкоптворен
несвѣтьлъ, -ъіи прил. не светъл, тъмен
нескврьньнъ, -ъіи прил. неосквернен, неопетнен
нескоръ, -ъіи прил. бавен
нескѫдьнъ, -ъіи прил. неоскъден, изобилен, обилен
несланъ, -ъіи прил. безсолен
несобьнъ, -ъіи прил. 1. несобствен, неистински; 2. несъществуващ
нестатъкъ, -а м. 1. недостиг; 2. недостатък
нестатъчьнъ, -ъіи прил. недостатъчен
нести, несѫ, несеши св. нося
несториꙗнѣне, несториани
нестроение, -иꙗ ср. 1. безредие; 2. несъгласие
нестроинъ, -ъіи прил. нестроен
несъвѣда, -ъі ж. безброй, безчислино множество; 10 000
несъвѣдьнъ, -ъіи прил. неизчислим, безчислен
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несъвѣстьнъ, -ъіи прил. несъзнателен
несъвѣтьство, -а ср. безпомощност, нерешителност
несъгрѣшание, -иꙗ ср. безгрешие
несъдравъ, -ъіи прил. нездрав, болен
несъдрьгновение, -иꙗ ср. 1. безучастност, безразличие, незаинтересованост; 2. нехайство
несъзьданъ, -ъіи прил. (< не и прич.) несъздаден, несътворен
несъкажемъ, -ъіи прил. (< не и прич.) неизразим
несъличие, -иꙗ ср. 1. несъгласие; 2. ерес
несъличьнъ, -ъіи прил. различен, нееднакъв
несъложение, -иꙗ ср. простота, несложност
несъмотр҄ение, -иꙗ ср. невнимание
несъмрьтьнъ, -ъіи прил. безсмъртен
несъмъіслъ, -ъіи прил. несмислен, неразумен
несъмъісльнъ, -ъіи прил. неразумен, безрасъден
несъмъішл҄ение, -иꙗ ср. неразумност, безрасъдство
несъмѣсьнъ, -ъіи прил. несмесен, чист
несъпасьнъ, -ъіи прил. погубен, погинал, загинал
несъпострадьнъ, -ъіи прил. несъстрадателен
несъсѫждьнъ, -ъіи прил. неустроен, неоформен
несътрьпимъ, -ъіи прил. (< прич.) нетърпим, непоносим
несътрьпѣние, -иꙗ ср. нетърпение
несътѧжание, -иꙗ ср. 1. бедност; 2. безкористност
несъітость, -и ж. ненаситност, лакомия; алчност; вж. и несъітьство
несъітьнъ, -ъіи прил. ненаситен
несъітьство, -а ср. лакомия; алчност; вж. и несъітость
несѫпрожие, -иꙗ ср. девство
нетлѣние, -иꙗ ср. нетленност
нетопъір҄ь, -р҄ѣ м. прилеп
нетрѣбивъ, -ъіи прил. небрежен, немарлив
нетрѣбъ, -ъіи прил. негоден, непотребен
нетьлѣние, -иꙗ ср. нетленност
нетьлѣньнъ, -ъіи прил. нетленен
нетѧжаньнъ, -ъіи прил. 1. лесен, който не изисква много усилия; 2. ленив, мързелив
нечаꙗние, -иꙗ ср. отчаяние, безнадеждност
нечистота, -ъі ж. нечистота, мръсотия
нечистъ, -ъіи прил. 1. нечист, мръсен, омърсен; демонъ ~, доухъ ~ нечист дух, демон, бяс; 2. грешен,
изпълнен с грях

374

нечловѣкъ, -а м. жесток човек
нечловѣчьскъ, -ъіи прил. нечовешки
нечрѣдьнъ, -ъіи прил. 1. безреден, объркан; 2. неук, необразован
нечьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. постъпвам нечестно; 2. светотатсвам, безбожен съм
нечьстивъ, -ъіи прил. нечестив, безчестен; безбожен
нечьстие, -иꙗ ср. 1. безчестие; 2. богохулство
нечьсть, -и ж. безчестие
нечювьствие, -иꙗ ср. безчувствие
нечювьствьнъ, -ъіи прил. безчувствен
нешьвенъ, -ъіи прил. (< не и прич.) нешит, несъшиван
нещѧдьнъ, -ъіи прил. безпощаден, жесток
н҄ею форма за род. и мест. п. дв. ч. от *и, *ꙗ, *е след предлози
неꙗдение, -иꙗ ср. неядене, гладувание; вж. и алкание
неѧсъіть, -и ж. пеликан
ни част. (< не и и) ни, дори; нито; ни... ни нито ... нито, ни … ни
нива, -ъі ж. нива
ниже1 съюз не ... ниже а и ... не, не ... а и
ниже2 вж. низъ
нижение, -иꙗ ср. 1. снижаване, спускане; 2. смирение
нижии, нижьши, ниже вж. и ст. от низъкъ
нижьнъ, -ъіи прил. долен; земен
нижити, -жѫ, -жиши несв. 1. унищавам; 2. смирявам
низоу нрч. долу, надолу; вж. и низъ
низость, -и ж. 1. низина; 2. низост
низоумъіслити, -шл҄ѭ, -слиши несв. смирявам се
низъ нрч. надолу, долу; вж. и ст. ниже по-надолу, по-долу; вар. низоу
низъбити, -биѭ, -биеши св. низвергна, поваля
низъвести, -дѫ, -деши св. сваля; низвергна; ~ сѧ проваля се, пропадна
низъвлачити, -чѫ, -чиши несв. влача надолу; ~ сѧ увличам се
низъводити, -ждѫ, -диши несв. водя надолу; низвергвам
низъврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. съборя, сваля
низъвѣсити, -шѫ, -сиши св. спусна
низъгорие, -иꙗ ср. нанадолнище, стръмнина
низъити, -идѫ, -идеши св. сляза
низъкъ, -ъіи прил. нисък
низълагати, -аѭ, -аеши несв. 1. свалям, спускам; 2. навеждам
низълиꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. излея; ~ сѧ излея се
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низъложити, -жѫ, жиши св. 1. сваля, спусна; 2. сразя, съборя
низълѧцати, -аѭ, -аеши несв. 1. огъвам, превивам; 2. навеждам; 3. смъквам
низъмести, -сѫ, -сеши св. съборя, смъкна
низънести, -сѫ, -сеши св. сваля
низъпасти, -дѫ, -деши св. падна, спусна се
низъринѫти, -нѫ, -неши св. блъсна дадолу
низъходити, -ждѫ, -диши несв. слизам, спускам се
низъхождние, -иꙗ ср. слизане
низъшьдъ вж. низъити
никакоже нрч. никак
никакъже мест. прил. никакъв
никаможе нрч. никъде
никати, -чѫ, -чеши несв. 1. никна, пониквам, покарвам; 2. възниквам, появявам се
никогда, никогдаже нрч. никога; вар. никъгда, никъгдаже
николи, николиже нрч. никога
никотеръі, никоторъі мест. никой
никъгда, никъгдаже вж. никогда
никъде, никъдеже нрч. никъде
никъто, никътоже мест. никой
никъіи, никъіиже мест. никой
нима форма за дат. и тв. п. дв. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози
н҄ими форма за тв. п. мн. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози
нимъ форма за дат. п. мн. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози
нимь форма за тв. п. ед. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози
нихъ форма за род. или мест. п. мн. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози
ницати, -аѭ, -аеши несв. 1. никна; 2. навеждам се; 3. склонявам, съгласявам се
ниць нрч. ничком, на колене
ничати, -чѫ, -чиши несв. падам ничком, по очи
ничьто, ничьтоже мест. нищо
нищелюбие, -иꙗ ср. любов към бедните
нищелюбьць, -а м. този, който обича бедните
нищета, -ъі ж. нищета, бедност
нищь1, -ии прил. беден, нищ; субст. нищии бедни хора, сиромаси
нищь2, -и ж. нишка
новолѣпьнъ, -ъіи прил. нов и красив
новъ, -ъіи прил. нов; ново брашьно новото зърно, от новата реколта; ~ завѣтъ Нов Завет
нога, -ъі ж. крак, нога
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ногъть, -и м. нокът
ное вж. нои
ножицѧ, -ь ж. мн. ножици
ножь, -а м. нож
ножьница, -ѧ ж. ножница
ножьнъ, -ъіи прил. който се отнася към нога, крак
нои, ноꙗ м. л. Ной; гр. Νῶε от евр.
номоканонъ, -а м. номоканон, сборник от църковни и светски закони; гр. νομοκανών
носило, -а ср. 1. носилка; 2. легло, ложе; 3. колесница, превозно средство
носител҄ь, -л҄ѣ м. носач
носити, ношѫ, носиши несв. нося; с вин. п.
ноуд- вж. и нѫдноудьма нрч. по принуда, принудително; вар. ноудьми
ноудьми вж. ноудьма
ноута, -ъі ж. глава добитък
ношение, -иꙗ ср. 1. носене; 2. товар, бреме
нощиѭ нрч. нощем, през нощта
нощь, -и ж. нощ; дьнь и ~ ден и нощ, денонощно
нощьдьние, -иꙗ ср. денонощие
нощьнъ, -ъіи прил. нощен
нрав- вж. нъравн҃с- съкр. от небеснъ съюз но, а, ала
нъравъ, -а м. нрав, характер
нъравьнъ, -ъіи прил. нравствен
нъі форма за вин. п. мн. ч. на аꙁъ
нъін҄ѣ нрч. сега; ~ и присьно сега и винаги
нъін҄ѣчю нрч. сега
нъінѣшьнь, нъінѣщьнъ прил. сегашен, днешен, настоящ
нъіривъ, -ъіи прил. пакостлив
нъірище, -а ср. 1. развалини на къща; 2. убежище, леговище
нъіръ, -а м. 1. гмурец, гмуркач; 2. акробат
нъір҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. гмуркам се, потапям се
нъір҄ение, -иꙗ ср. низост, подлост
н҄ь форма за вин. п. м. р. ед. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози
нѣ1 вм. не естъ, отрицат. съкратена форма на бъіти
нѣ2 част. с въпр. мест. и нрч. за образуване на неопр. мест.
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нѣга, -ъі ж. 1. нега, ласка, нежност; 2. наслада, удоволствие
нѣговати, -аѭ, -аеши несв. приласкавам, привличам.
нѣка и съюз макар и да, ако и да
нѣкако нрч. някак
нѣкакъ, -а, -о мест. прил. някакъв
нѣкогда, нѣкогдаже нрч. някога; вар. нѣкъгда
нѣколи, нѣколиже нрч. някога; най-сетне
нѣколикъ, -а, -о мест. прил. няколко
нѣкоторъіи, нѣкотеръіи, -аꙗ, -ое мест. някой, някоя, някое; някакъв си, някаква си, някое си, един;
какъвто, каквато, каквото и да е
нѣкъгда вж. нѣкогда
нѣкъде, нѣкъдеже нрч. някъде
нѣкъто мест. неопр. някой
нѣкъіи, -аꙗ, -ое мест. неопр. някой, някоя, някое
нѣмовение, -иꙗ ср. неясна реч
нѣмовати, -оуѭ, -оуеши несв. заеквам, пелтеча
нѣмоглаголати, -л҄ѭ, -л҄еши несв. загубвам си гласа, занемявам
нѣмость, -и ж. немота
нѣмъ, -ъіи прил. ням, безгласен; ѧꙃа нѣма болест, причиняваща немота
нѣс- вж. бъіти
нѣчьто, нѣчьтоже мест. неопр. нещо
нѫ съюз но, а
нѫдител҄ь, -л҄ѣ м. насилник, принудител
нѫдити, -ждѫ, -диши несв. принуждавам, карам, насилвам; ~ сѧ търпя насилие
нѫдьма, нѫдьми нрч. насилствено, принудително
нѫжда, -ѧ ж. нужда, потребност; принуда; нѫждеѭ по необходимост, по принуда; не по нѫждеѭ без
принуда; вар. ноужда
нѫждати, -аѭ, -аеши несв. принуждавам; ~ сѧ напрягам се, старая се; принуждавам се, принуден съм; с
инф.; вар. ноуждати
нѫждьникъ, -а м. насилник
нѫждьнъ, -ъіи прил. насилствен, принудителен; ~ бъіти търпя насилие
нѫждьнѣ нрч. насилствено, принудително
н҄ѭ форма за вин. п. ж. р. ед. ч. на *и, *ꙗ, *е след предлози

О
o буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱁ
о҃ числ. 70 в кирилицата; в глаголицата ⱁ҃ е 80
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о межд. о; с мест. п.
о предлог I. с вин. п. о; в; за; ~ деснѫѭ отдясно, от дясната страна; ~ шоуѭѭ отляво, от лявата страна;
II. с мест. п. 1. за; 2. чрез, с помощта на; 3. в името на
об, объ предлог с вин. п. 1. за място об онъ полъ на другата страна; 2. за време об нощь през нощта
(през цялата нощ)
оба м.р., обѣ ж. и ср. р. числ. и мест. дв. двама, две; ~ десѧте дванадесет
обава, -ъі ж. възглас; възпяване
обаваньникъ, -а м. който обайва, магьосник
обавати, -аѭ, -аеши несв. обайвам, омагьосвам
обавити, -влѭ, -виши св. покажа, обявя
обавл҄ение, -иꙗ ср. указание, посочване
обавл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. показвам, откривам, разкривам
обагнити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. обагня се
обадити, -ждѫ, -диши несв. 1. мамя, заблуждавам; 2. клеветя, обвинявам
обадьливъ
обаждение, -иꙗ ср. хула, клевета
обаполъ, -ъіи прил. двустранен, с два изхода; вар. обапольнъ
обапольнъ, -ъіи прил. двустранен; вар. обаполъ
обарѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. предпазвам, защитавам; власъі ~ покривам, защитавам косите
обаче 1. нрч. обаче; 2. съюз обаче; ~ не обаче не
обаꙗние, -иꙗ ср. 1. омайване, омагьосване, баене; 2. басня
обаꙗньникъ, -а м. магьосник
обаꙗтел҄ь, -л҄ѣ м. магьосник
обвести, -дѫ, -деши св. обходя
обедъ, -а (< -бв-) м. пръстен
обесрамити сѧ, -мл҄ѭ сѧ, -миши сѧ св. изгубя срама, стана за срам
обестрашити сѧ, -шѫ сѧ, -шиши сѧ св. престраша се
обестъідити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. стана безсрамен, онаглея
обетъшати, -аѭ, -аеши несв. овехтявам, остарявам
обетъшити, -шѫ, -шиши св. овехтея, остарея
обечьстити, -щѫ, -стиши (< бес-ч-) св. обезчестя
обид- вж. и обити
обида, -ъі ж. обида, несправедливост
обидьливъ, -ъіи прил. който обижда, оскърбителен
обидьливьство, -а ср. користолюбие
обидѣние, -иꙗ ср. 1. обида, оскръбление; 2. онеправдание
обидѣти, -ждѫ, -диши несв. обиждам, вредя; с вин. п.
обидѣти, -ждѫ, -диши (< -бв-) несв. обкръжавам

379

обилие, -иꙗ ср. изобилие
обило нрч. обилно, щедро
обилование, -иꙗ ср. изобилие
обиловати, -аѭ, -аеши несв. изобилствам; с тв. п.
обилъ, -ъіи прил. обилен, изобилен
обиль нрч. обилно, изобилно, богато
обильно нрч. обилно, изобилно, богато
обильнъ, -ъіи прил. обилен, изобилен
обильнѣ нрч. обилно, изобилно, богато
обильство, -а ср. изобилие
обилѣ нрч. обилно, изобилно, богато
обимати, -аѭ, -аеши несв. бера, обирам
обимати, обемл҄ѭ, обемл҄еши несв. бера, обирам
обиновати, -оуѭ, -оуеши несв. обикалям около нещо; ~ сѧ отвръщам, избягвам; с род. п.
обиновение, -иꙗ ср. увъртане, колебание; ~ лица пристрастие
обинѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. изкажа се открито, без заобикалки
обискати, -аѭ, -аеши несв. опипвам, напипвам
обитание, -иꙗ ср. обиталище, жилище
обитати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ св. отвърна се, откажа се
обити1, обидѫ, обидеши св. обходя, обкръжа
обити2, обиѭ, обиеши (< -бв-) св. обвия, обкръжа
обитие, -иꙗ ср. зародиш, начало
обитьць, -а м. обитател, жител
обитѣлище, -а ср. 1. обиталище, жилище; 2. подслон
обитѣль, -и ж. 1. място за обитаване, жилище; 2. обител, манастир
обитѣльнъ, -ъіи прил. обитаем, подходящ за обитаване, за живеене; градъ ~ град, място за заселване, за
обитаване
облагати, -аѭ, -аеши несв. обкръжавам, ограждам; с тв. п.; ~ сѧ обкръжавам се, ограждам се
обладание, -иꙗ ср. властване, господство
обладати, -аѭ, -аеши несв. с тв. п. властвам, господствам
облажение, -иꙗ ср. блаженство
облаженикъ, -а м. блажен
облазити, -жѫ, -зиши св. въведа в заблуждение, съблазня, измамя
облазнити, -жн҄ѭ, -зниши св. съблазня се, изкуша се
облазнь, -и ж. съблазън, изкушение
облакъ, -а (< об-в-) м. 1. облак; 2. облекло, дреха
области, -дѫ, -деши (< -бвл-) несв. овладявам, господствам
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область, -и ж. (< об-в-) 1. област, територия; 2. власт над това място
областьно (< об-в-) нрч. властно, повелително
облачати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. обличам; обвивам; ~ сѧ обличам се
облачити, -чѫ, чиши несв. с вин. п. обличам; обвивам; ~ сѧ обличам се
облачьнъ, -ъіи прил. облачен
облашь, -ии прил. субст. мирянин, светски човек
облашьскъ, -ъіи прил. светски
облежати, -жѫ, -жиши несв. 1. обвит съм; 2. заобикалям
облещи, облѧгѫ, облѧжеши св. възлегна (храня се) с някого
облизати, -жѫ, оближеши и -аѭ, -аеши несв. облизвам
облистати, -аѭ, -аеши несв. осветявам
облиствьнѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. покривам с листа, разлиствам се
облиховати, -оуѭ, -оуеши св. избавя се от нещо, спася се
обличати, обличаѭ, обличаеши несв. изобличавам, вадя на показ
обличение, -иꙗ ср. изобличаване, изобличение
обличие, -иꙗ ср. облик, образ
обличити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. изоблича, покажа
обличьникъ, -а м. изобличител, обвинител
облишьнъ, -ъіи прил. равен, гладък
облиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. облея
облобъзати, -жѫ, -жеши св. целуна
облобъізати, -аѭ, -аеши несв. целувам
облогъ, -а м. ограда, стобор
обложити, -жѫ, -жиши св. обвия, обхвана; поставя около нещо; с вин. и тв.
облъігати, -аѭ, -аеши несв. оклеветявам, охулвам; с вин. п.
обльвати, обл҄юѭ, облюеши св. повърна, избълвам
обльгъчати, -аѭ, -аеши несв. облегчавам
обльгъчити, -чѫ, -чиши св. облегча
обльстити, -щѫ, -стиши св. подмамя някого с нещо
обльчение, -иꙗ ср. обличане, одеяние, дреха
обльщати, -аѭ, -аеши несв. подмамвам някого с нещо
облѣдѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. 1. обледеня; 2. вкаменя се от ужас
облѣкати, -аѭ, -аеши несв. обличам; ~ сѧ обличам се
облѣнити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. домързи ме, забавя се, стана равнодушен
облѣн҄ѣти, -н҄ѣѭ сѧ, -н҄ѣеши сѧ св. домързява ме
облѣщи, облѣкѫ, облѣчеши св. с вин. п. или въ и вин. п. облека; ~ сѧ с въ и вин. п. облека се; мин. деят.
прич. I обльченъ, облъченъ
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обл҄юбити, -бл҄ѭ, -биши св. обикна, заобичам; с вин. п.
облюдовати, -оуѭ, -оуеши несв. внимавам, пазя се
облѧг- вж. облещи
обнавл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши обновявам, възраждам; ~ сѧ обновявам се, възраждам се
обнажати, -жѫ, -жеши несв. 1. оставам гол, без облекло; 2. оголвам; (меч, нож) изваждам; ~ отъ отъвѣта
лишавам се от защита
обнажити, -жѫ, -жиши св. 1. съблека гол, лиша от облекло; 2. оголя; (меч, нож) извадя; вьсѣ обнажена
сѫтъ всичко е на показ, всичко е явно
обнижение, -иꙗ ср. 1. понижение; 2. намаляване
обнизити сѧ, -жѫ сѧ, -зиши сѧ св. унижа се
обнизѣти сѧ, -жѫ сѧ, -зиши сѧ св. унижа се
обнищавати, -аѭ, -аеши несв. обеднявам
обнищати, -аѭ, -аеши св. обеднея
обновити, -вл҄ѭ, -виши св. обновя; с вин. п.; ~ сѧ обновя се
обновление, -иꙗ ср. обнова, обновяване, обновление
обносити, -шѫ, -сиши несв. разнасям
обнощьнъ, -ъіи прил. всенощен, целонощен
обнощьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. бдя, бодърствам през цялата нощ
обогатити, -щѫ, -тиши св. обогатя
обогатѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. забогатея
обогащати, -аѭ, -аеши несв. забогатявам
обожити сѧ, -жѫ сѧ, -жиши сѧ св. стана като бог
обои, обоѣ, обое числ. по местоим. склон. двата, двете, еди(-ният,-ната, -ното) и друг(ият, -ата, -ото)
обоитивъ, -ъіи прил. 1. двоен; 2. двустранен; 3. двуезичен
обон҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши (< об-в-) св. помириша, усетя миризма
оборати, -аѭ, -аеши несв. изоравам
оборити сѧ, -р҄ѭ сѧ, -риши сѧ несв. противя се, съпротивлявам се
обострити, -щр҄ѭ, -стриши св. изостря, подостря, наостря
обоувати, -аѭ, -аеши несв. обувам; ~ сѧ обувам се
обоувь, -и ж. обувка; вж. и обоутѣль
обоужати, -аѭ, -аеши св. обеднея
обоуздати, -аѭ, -аеши св. обуздая; вж. и въсхластити
обоуздавати, -аѭ, -аеши несв. обуздавам; вж. и въсхлащати
обоуити, обоуѭ, обоуиши св. обезмисля
обоути, обоуѭ, обоуеши св. с вин. п. обуя
обоумрьтвие, -иꙗ ср. вкочененост, вцепененост
обоумрьтвие, -иꙗ ср. вкочаненост, вцепененост
обоумрѣти, -мрѫ, -мреши несв. вцепенявам, вкочанява
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обоутѣль, -и ж. обувка; вж. и обоувь
обоуꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши св. побеснея, полудея; оглупея
обочие, -иꙗ ср. слепоочие
обоꙗко нрч. и в двата случая, и по двата начина
обоѭдоу нрч. от двете страни
обрадование, -иꙗ ср. радост, радване, възрадване
обрадовати, -оуѭ, -оуеши св. зарадвам; ~ сѧ зарадвам се
ображати, -аѭ, -аеши несв. изобразявам, показвам
образити, -жѫ, -зиши св. придам образ, вид; изобразя; ~ сѧ ударя се, блъсна се
образовати, -оуѭ, -оуеши несв. придавам образ, вид, изобразявам, създавам; ~ сѧ украсявам се
образовъ, -ъіи прил. отнасящ се до образа, до формата, до вида
образъ, -а м. 1. образ, външен вид, изглед; 2. вид, образец; ангельскъіи ~ ангелоподобен, ангелообразен;
мънишьскъі (единачьнъіи) ~ монашеско звание; ~ чрьньчьскъіи монашески образец; творити ~
правя обазец на нещо, символизирам нещо; 3. пример
образница, -ѧ ж. история
образьнъ, -ъіи прил. 1. образен; 2. символичен
обранити, -н҄ѭ, -ниши св. накажа
обратити, -щѫ, -тиши св. 1. обърна; 2. отклоня; с вин. п. ; ~ сѧ обърна се
обращати, -аѭ, -аеши несв. обръщам, въртя; ~ сѧ обръщам се
обращение, -иꙗ ср. превръщане, изменение
обринъ, -а м., мн. обри 1. аварин; 2. варварин, езичник
оброкъ, -а м. 1. заплата, заплащане, възнаграждение; 2. данък
обросити, -шѫ, -сиши несв. оросявам
обръпътити, -пъщѫ, -тиши св. роптая
обръснѫти, -нѫ, -неши св. обръсна
обръшити, -шѫ, -шиши несв. свършавам нещо до край
обрѣзание, -иꙗ ср. обрязване
обрѣзати, -жѫ, -жеши св. 1. обрежа; 2. подрежа
обрѣзати, -аѭ, -аеши несв. 1. обрязвам; 2. подрязвам
обрѣзгънѫти, -нѫ, -неши св. (за тесто) втасам, бухна
обрѣменити, -н҄ѭ, -ниши св. обременя, натоваря
обрѣмен҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. обременявам, натоварвам
обрѣмл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв., вж. обремѣн҄ѣти
обрѣсти, обрѧщѫ, обрѧщеши св. с вин. п. намеря; ~ сѧ окажа се, намеря се
обрѣтател҄ь, -л҄ѣ м. откривател; чаромъ ~ лечител с билки, заклинания, магьосник
обрѣтати, -аѭ, -аеши несв. 1. намирам, откривам; 2. намирам, заварвам; с вин. п.; ~ сѧ оказвам се,
намирам се
обрѣтение, -иꙗ ср. намиране, откриване
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обрѣтѣль, -и ж. замисъл, откритие
обрѣтельникъ, -а м. изобретател, откривател, създател
обрѣтѣльнъ, -ъіи прил. изобретателен
обрѫгати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. посрамя се
обрѫчати, -аѭ, -аеши несв. 1. обещавам, сгодявам някоя или някого за някого (някоя), обручавам; 2.
посвещавам някого в служба на Бога; с вин. п.; ~ сѧ обещавам се, годявам се
обрѫчити, -чѫ, -чиши св. 1. обещая, сгодя някоя или някого за някого (някоя), обруча; 2. посветя някого
в служба на Бога; с вин. п.; ~ сѧ обещая се, сгодя се
обрѫчь, -а м. 1. обръч; 2. гривна; 3. пръстен
обрѫчьникъ, -а м. годеник, жених
объ вж. и об
объвечерѣти сѧ, -р҄ѭ, -риши св. свечерява се
объдрьжание, -иꙗ ср. срещане; събиране
объдрьжати, -жѫ, -жиши несв. обграждам, обкръжавам, обхващам
обълизати, -аѭ, -аеши несв. облизвам
обълъ, -ъіи прил. объл
обънавл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. обновявам
обънажати, -аѭ, -аеши несв. разголвам, разкривам; ~ сѧ разголвам се, разкривам се
обънашати, -аѭ, -аеши несв. разнасям
объновл҄ение, -иꙗ ср. обновление
объножь, -и ж. наколенник; обножи желѣзьнъі железни наколенници
объставл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. разполагам, подреждам
объсрьдование, -иꙗ ср. сърдечност, това, което идва от сърцето
объстоꙗти, -оѭ, -иши вж. остѫпити
объстѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. обкръжа
объсѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. засенча
обътечение, -иꙗ ср. обиколка
обътещи, -текѫ, -течеши св. с вин. п. 1. обиколя с тичане; 3. обкръжа; 2. с вин. или дат. п. (за слух,
мълва) разпространя се по, обиколя
объходити, -ждѫ, -диши несв. обхождам, обикалям
объходичьнъ, -ъіи прил. обхватен
объходьнъ, -ъіи прил. скитащ, бродещ
объхѫпати, -аѭ, -аеши несв. нацелувам
объшествие, -иꙗ ср. обиколка, кръгообразно движение; цикъл.
объѧти вж. обѧти
объівати, -аѭ, -аеши несв. пресъздавам
объікнѫти, -нѫ, -неши (< -бв-) св. навикна, свикна
объімати, -аѭ, -аеши несв. прегръщам
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объічаи, -аꙗ м. обичай, навик; творити ~ извършвам ритуал, обред
объічаинъ, -ъіи прил. обичаен, привичен, присъщ
объічьнъ, -ъіи прил. обичаен, всекидневен
объічьнѣ нрч. обикновено
обьдо, -а ср. съкровище, наследство
обьщевание, -иꙗ ср. причестяване, причастие
обьщина, -ъі ж. 1. общност, общение; 2. причастие
обьдрьжьнѣ нрч. обхватно
обьль, -ъіи прил. объл, кръгъл
обьльство, -а ср. овал
обьмание, -иꙗ ср. събиране
обьмати вж. обимати
обьщевати, -оуѭ, -оуеши несв. общувам, участвам, присъствам
обьщение, -иꙗ ср. общуване
обьщие, -иꙗ ср. общност
обьщина, -ъі ж. 1. еднаквост, сходство, нещо общо; 2. общност; 3. община, манастирско братство
общинѣ нрч. от името на всички, от общината
обьщити, -щѫ, -щиши несв. приобщавам
обьщь, -ии прил. общ
обьщьникъ, -а м. съучастник, съобщник, причастник
обьщьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. присъствам, участвам
обьщьтьно нрч. заедно, общо
обѣдание, -иꙗ ср. преяждане
обѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. обядвам, храня се
обѣдъ, -а м. обяд, хранене
обѣдьникъ, -а м. пируващ
обѣдьнъ, -ъіи прил. обеден
обѣдьн҄ѣ, -ѧ ж. обедня, обедна служба
обѣсити, -шѫ, -сиши (< об-в-) св. окача, провися
обѣсти сѧ, обѣмь сѧ, обѣси сѧ св. преям
обѣтование, -иꙗ ср. 1. обет; 2. обещание
обѣстраньнъ, -ъіи прил. двустранен
обѣтъ, -а м. 1. обет, обещание; 2. молитва; ~ приѧти давам обет, обещание, заклевам се
обѣцание, -иꙗ вж. обѣщание
обѣщавати, -аѭ, -аеши несв. обещавам; ~ сѧ задължавам се, обещавам, давам обет
обѣщание, -иꙗ ср. обещание, обет
обѣщати, -аѭ, -аеши св. с вин. и дат. п. обещая
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обѧꙃание, -иꙗ ср. превръзка
обѧꙃати, -аѭ, -аеши (< -бв-) св. превържа, обвържа; ~ сѧ заплитам се
обѧти, обьмѫ, обьмеши св. обема, обзема, обхвана
обѧтие, -иꙗ ср. плен
обѧтрити, -щр҄ѭ, -триши св. 1. възбудя, разпаля; 2. възпаля се
обѧщр҄ѣти сѧ, -р҄ѣѭ сѧ, -р҄ѣеши сѧ несв. (за рана) възпалявам се, (за болка) изострям се
обѧщр҄ение, -иꙗ ср. възпаление, оток
обѫродити, -ждѫ, -диши несв. правя за смях, изобличавам
обѫродѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. оглупея
обѫхание, -иꙗ ср. обоняние
обѫхати, -аѭ, -аеши несв. и св. подуша, подушвам
овамо нрч. там, натам; сѣмо и ~ тук и там
овласатѣти, -щѫ, -тиши св. обрасна с коса, расте ми косата
овогда нрч. понякога
овощь, -а м. 1. овошка, плодно дърво; 2. плод
овощьница, -ѧ ж. овощна градина
овощьнъ, -ъіи прил. овощен
овъ, ова, ово мест., онзи, друг, употребява се при изброяване и противопоставяне – овъ ... овъ, овъ ...
дроугъ един ... друг
овъгда вж. овогда
овъторити, -р҄ѭ, -риши св. повторя
овьде нрч., там, употребява се най-често заедно със сьде – сьде ... овьде тук ... там
овьнъ, -а м. 1. овен; 2. съзвездие и зодия „Овен“
овьн҄ь прил. прит. овнешки
овьца, -ѧ ж. овца
овьчина, -ъі ж. овча кожа и дреха от нея; вж. и милоть
овьчь прил. прит. овчи
овьчѧ, овчѧте ср. овчица, овне
овъішати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. превъзнасям се
овѫдоу нрч., най-често заедно със сѫдоу – сѫдоу и ~ отсам и оттатък, от едната и от другата страна
огавие, -иꙗ ср. 1. безпокойство, тревога; 2. беля, неприятност
огавити, -вл҄ѭ, -виши св. обезпокоя
оглавл҄ение, -иꙗ ср. главница, основен капитал
огавлѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. отежнявам, обременявам
огласити, -шѫ, -сиши св. 1. оглася; 2. причисля към оглашените
огласовати, -оуѭ, -оуеши несв. огласявам, поучавам
оглашати, -аѭ, -аеши несв. 1. оглашавам; 2. причислявам към оглашените
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оглашенъ, -ъіи прил. (< прич.) оглашен, готвещ се да се покръсти
оглѧдати, -аѭ, -аеши несв. оглеждам; ~ сѧ оглеждам се, търся с поглед около себе си
огнедоушьнъ, -ъіи прил. огнедишащ
огнезрачьнъ, -ъіи прил. огнезрачен, огнен на вид
огн҄ь, огн҄и м. огън
огн҄ьнъ, -ъіи прил. огнен; родъ ~ дяволското племе
огобьꙃити, -жѫ, -ꙃиши св. дам плод, народя
огорьчати, -аѭ, -аеши несв. вгорчавам, придавам горчив вкус
ограда, -ъі ж. 1. ограда; 2. клетка
оградити, -ждѫ, -диши св. с вин. и тв. п. оградя, заградя; ~ острогомь оградя със стена; 2. защитя, запазя;
~ сѧ оградя се
оградъ, -а м. градина
ограждати, -аѭ, -аеши несв. ограждам; ~ сѧ ограждам се
ограждение, -иꙗ ср. обкръжение, среда
огѫстѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. сгъстявам; втвърдявам.
одарити, -рѭ, риши св. обдаря, надаря, дам дар; с вин. и тв. п.
одежд- вж. одѣти
одежда, -ѧ ж. дреха, одежда, облекло; чьстьнаꙗ ~ почетна, официална дреха
одеждити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. облека се
оделѣвати, -аѭ, -аеши несв. побеждавам, надвивам
оделѣние, -иꙗ ср. 1. преодоляване; 2. надмощия, победа; вар. одолѣние
одолѣние вж. оделѣние
одолѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. победя, преодолея
одрина, -ъі ж. хляв, обор
одръ, -а м. одър, легло, ложе
одрьжание, -иꙗ ср. завладяване, власт
одрьжати, -жѫ, -жиши несв. с вин. п. обхващам, обземам; одрьжимъ обхванат, обзет от нещо
одрьць, -а м. решетка
одъждение, -иꙗ ср. валеж
одъждати, -аѭ, -аеши несв. напоявам с дъжд, оросявам; с вин. п.
одъждити, -ждѫ, -диши св. напоя с дъжд, орося
одѣꙗние, -иꙗ ср. облекло, дреха, одеяние
одѣвати, -аѭ, -аеши несв. обличам; ~ сѧ обличам се; вж. и одѣꙗти
одѣние вж. одѣꙗние
одѣти сѧ, -ждѫ, -ждеши св. облека; с тв. п.; ~ сѧ облека се
одѣꙗло, -а ср. покривало, одеяло
одѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. обличам; с тв. п.; ~ сѧ обличам се; вж. и одѣвати
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ожен҄ение, -иꙗ ср. оженване, женитба; вж. и бракъ
оженити, -н҄ѭ, -ниши св. оженя; ~ сѧ оженя се
ожестити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ св. ожесточа се
ожесточити, -чѫ, -чиши св. втвърдя
ожестѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. ожесточа се
ожещи, -гѫ, -жеши св. 1. обгоря, опаля; 2. опека, изпека
оживити, -вл҄ѭ, -виши св. оживя, съживя
оживотвор҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. оживотворявам
ожидати, -аѭ, -аеши несв. чакам, очаквам
ожити, оживѫ, оживеши св. оживя, съживя
озарити, -р҄ѭ, -риши св. озаря; с вин. и тв. п.
озар҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. озарявам
оземльнити, -н҄ѭ, -ниши св. пращам в изгнание
озимѣние, -иꙗ ср. зимуване, зазимяване
озирати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. озирам се, озъртам се, оглеждам се
озмьр҄енъ, -ъіи прил. смесен с миро, с благовонна смола
озноити, -оѭ, -оиши св. 1. обгоря; 2. попаря
озобати, -бл҄ѭ, -биши св. озобя, иззобя
озракъ, -а м. зрение; зрак
озълобити, -бл҄ѭ, -биши св. озлобя, огорча някого; ~ сѧ изпадна в лошо положение
озълобл҄ение, -иꙗ ср. притеснение, лошо, неприятно положение
оимъ, -а м. 1. войник, войн; 2. палач
оимьскъ, -ъіи прил. войнишки, войнски
оимьство, -а ср. събир. войнство
окаание вж. окаꙗние
окаанъ вж. окаꙗнъ
окамен҄ение, -иꙗ ср. 1. окаменяване, вкаменяване; 2. ожесточаване
окаменити, -н҄ѭ, -ниши св. 1. вкаменя; 2. ожесточа
окаменѣти, -н҄ѭ, -ниши св. 1. вкаменя; 2. ожесточа
окаꙗние, -иꙗ ср. окайване
окаꙗнъ, -ъіи прил. окаян, клет
окаꙗти, -аѭ, -аеши несв. окайвам, оплаквам
окиꙗнъ, -а м. океан; гр. Ὠκεανός
оклеветавати -аѭ, -аеши несв. оклеветявам, обвинявам; вж. и оклеветати
оклеветати, -аѭ, -аеши несв. оклеветявам; вж. и оклеветавати
оклеветати, -щѫ, щеши св. оклеветя, обвиня
оклоснити, -н҄ѭ, -ниши св. осакатя
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око, очесе ср. око
оковати, окоуѭ, окоуеши св. 1. обкова; 2. окова
оконьчати, -аѭ, -аеши св. свърша, завърша, довърша
окопати, -аѭ, -аеши св. окопая
окоусити, -шѫ, -сиши св. 1. опитам; 2. изпитам
окоуса, -ъі ж. 1. изпитание; 2. разпитване, разследване
окоусити сѧ, -шѫ сѧ, -сиши сѧ св. опитам се, пробвам
окоушати, -аѭ, -аеши несв. 1. опитвам; 2. изпитвам; ~ сѧ опитвам се
окрапл҄ѣти, -пл҄ѣѭ, -пл҄ѣеши несв. опръсквам
окрасти, -дѫ, -деши св. окрада, ограбя, обера
ократити, -щѫ, -тиши св. съкратя, намаля; с вин. п.
окрилити, -л҄ѭ, -лиши св. окриля, поставя под закрила; с вин. п.
окринъ, -а м. църковен съд за светена вода, съсъд; ~ црькъвьнъіи съд с осветена вода в предверието на
църквата
окроиница, -цѧ ж. пурпурна дреха, плащ
окропити, -пл҄ѭ, -пиши св. поръся, наръся; с вин. и тв. п.
окрочити, -чѫ, -чиши св. обкръжа
окръвавити, -влѭ, -виши св. окървавя, пролея кръв; с вин. п.
окръвение, -иꙗ ср., вж. отъкръвение
окръмл҄ѣти1, -л҄ѣѭ, л҄ѣеши несв. нахранвам
окръмл҄ѣти2, -л҄ѣѭ, л҄ѣеши несв. управлявам
окръіти, -ъіѭ, -ъіѥши св., вж. отъкръіти
окрьстъ 1. нрч. наоколо; 2. предлог с род. п. около; вар. окрьсть
окрьсть вж. окрьстъ
окрьстьн҄ь, -н҄ии прил. околен
окрѫгъ нрч. наоколо
окрѫгън҄ь, -н҄ии прил. околен
окъно, -а ср. прозорец
окъньце, -а ср. прозорче
окъі нрч. както, като че, сякаш
оле межд. о, ох, олеле
олимьпиꙗ, -иѧ ж. л. Олимпия; гр. Ὀλυμπίας
олокавътоматъ, -а м. жертвено животно; гр. ὁλοκαύτωμα
оловина, -ъі ж. оловина, разредено вино
олътар҄ь, -р҄ѣ м. 1. жертвеник, олтар; 2. източната част на църквата, отделена с иконостас; гр. ἀλτάριον,
θυσιαστήριον, лат. altare; вар. ал(ъ)тар҄ь(ъ)
олѣи, -а вж. елѣи
олѧдѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. запустея; вж. и лѧдина
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омазати, -жѫ, -жеши св. намажа, помажа
омакати, -аѭ, -аеши несв. омокрям, намокрям, обливам
омета, -ъі ж. обшивка, долен ръб на дреха; вар. ометъ, ометь
ометъ, -а м., вж. омета
ометь, -и ж., вж. омета
омльчати, -чѫ, -чиши св. замлъкна, замълча
омочити, -чѫ, -чиши св. намокря
омражати, -аѭ, -аеши несв. проклинам
омразити, -жѫ, -зиши св. намразя; ~ сѧ омерзя се
омрачати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. помрачавам, затъмнявам
омрачити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. затъмня, помрача
омрьзѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. опротивея, стане ми противно
омрькнѫти, -нѫ, -неши св. 1. потъмнея, помръкна; 2. замръкна, завари ме мракът
омрьтвѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. стана мъртъв, безжизнен
омъвение, -иꙗ ср. омиване, измиване
омъівати, -аѭ, -аеши несв. омивам, измивам
омъіти, омъіѭ, омъіеши св. омия, измия; с вин. п.
омѣшати, -аѭ, -аеши несв. омесвам
омѧкъчавати, -аѭ, -аеши несв. омекчавам
омѧчити, -чѫ, -чиши св. излекувам
омѫтити сѧ, -щѫ сѧ, тиши сѧ св. смутя се, объркам се
онагръ, -а м. диво магаре; гр. ὄναγρος
онака нрч., вж. онако
онако нрч. онака; ~ ... сице така ... онака
онамо нрч. там; сѣмо и ~ тук и там
ондиньнъ, -ъіи прил. всекидневен
оних҄ии, -иꙗ м. скъпоценният камък оникс; гр. ὀνύχιον
оноуде нрч. там
оноуща, -ѧ ж. обувки, обуща
онъ, она, оно мест. показ. този, тази, това
онъде нрч. другаде
онъсица, -ѧ мест. някой си
онѣмл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши св. принуждавам да замълчи, да занемее
онѣмѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. онемея
онѫдоу нрч. оттатък, отвъд
ооубожати, -аѭ, -аеши св., вж. обоубожати
ооупъвание вж. оупование; свое ~ самоуповаване, разчитане на себе си
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опако вж. опакъі
опакъі нрч. 1. наопаки; на обратно; 2. отзад
опалити, -л҄ѭ, -лиши св. опаля, обгоря
опасение, -иꙗ ср. внимание, съсредотеност
опасивъ, -ъіи прил. внимателен, съсредоточен
опасъ, -а м. грижа, внимателност
опасьно нрч. грижливо, внимателно; вар. опасьнѣ
опасьнѣ вж. опасьно
опахати, -аѭ, -аеши несв. отбивам
опашь, -и ж. опашка
опечалити, -л҄ѭ, -лиши св. обидя, засегна
опивати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. опивам се, напивам се
опиица, -ѧ ж. маймуна
описание, -иꙗ ср. описание
описати, -шѫ, -шеши несв. описвам, обрисувам, начертавам
оплазити, -жѫ, -зиши св. стана дързък, разюздан
оплазивъ, -ъіи прил. надменен, горделив
оплазование, -иꙗ ср. дързост, разюзданост
оплазовати, -оуѭ, -оуеши несв. ставам дързък, годелив; надувам се, възгордявам се
оплазьство, -а ср. насмешка, присмех
оплатъ, -а м. просфора; лат. oblatum
оплещие, -иꙗ ср. шия, врат
оплотъ, -a м. плет, ограда
оплоушати, -аѭ, -аеши несв. свидетелствам
оплъчати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. подреждам се в боен ред
оплъчити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. подредя се в боен ред
опльвати, опл҄юѭ, опл҄юеши несв. оплювам
оплѣн҄ение, -иꙗ ср. пленяване; грѣховьное ~ изпадане в плен на грях
оплѣти, оплѣвѫ, оплѣвеши св. оплевя
ополѣти, -л҄ѭ, -лиши св. обгоря, подпаля
опона, -ъі ж. 1. завеса; 2. преграда
опоустити, -щѫ, -стиши св. 1. опразня; 2. опустоша
опоустѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. опустея
опочивати, -аѭ, -аеши несв. успокоявам се
опоꙗсание, -иꙗ ср. препаска, пояс
оправити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. оправя, изправя; 2. изърша нещо правилно
оправл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. оправям; възстановявам
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оправьдание, -иꙗ ср. 1. напътствие; 2. правило
оправьдати, -аѭ, -аеши св. оправдая
оправьдити, -дѫ, -иши св. оправдавам; ~ сѧ оправдавам се
опражн҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. изтощавам
опроврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. преметна, прекатуря
опрѣлюбодѣꙗти, -дѣѭ, -дѣеши несв. блудствам, развратнича
опрѣсьнъкъ, -а м. хляб без квас
опрѣти, опьрѫ, опьреши св. опра; ~ сѧ опра се
опъітати, -аѭ, -аеши несв. опитвам
опъітливъ, -ъіи прил. любопитен
опъітьно нрч. внимателно
опъітьнѣ вж. опъітьно
опьрати сѧ, -пьрѫ сѧ, -пьреши сѧ несв. опирам се, подпирам се
опѧти, опьнѫ, опьнеши св. опъна, обтегна
орало, -а ср. рало; вж. и рало
оратва, -ъі ж. оране, оран
орати, орѭ, ориши несв. ора
орачь, орача м. орач
органъ вж. оръганъ
оревитъ, -ъіи прил. похотлив
ориганьнъ, -ъіи прил. риганов, отнасящ се до билката риган
оризмо, -а ср. заповед, нареждане; гр. ὀρισμός
орити, орѭ, ориши несв. руша
оръганъ, -а м. орган; гр. ὄργανον
орьлъ, -а м. орел
орьница, -ѧ ж. орница, нива
орѣхъ, -а м. дърво и плод орех; лат. Juglans
орѣшие, -иꙗ ср. събир. орешак
орѫдие, -иꙗ ср. 1. дело, занимание; работа; 2. инструмент
орѫжие, -иꙗ ср. оръжие
орѫжьникъ, -а м. въоръжен войн, войник
орѫжьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до носенето на оръжие, въоръжен
осана, осанна вж. осанъна
осанъна межд. приветствие осанна!, слава; гр. ὠσαννά, ὡσαννά, от евр.
освитати, -аѭ, -аеши несв. съмва; ~ сѧ съмва се
освьнѫти, -нѫ, -неши св. съмна; ~ сѧ съмна се
освѣтати, -аѭ, -аеши несв. осъмвам
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освѣтити, -щѫ, -тиши св. с вин. п. осветя, озаря
освѣщавати, -аѭ, -аеши несв. давам зрение, правя да прогледа някой
освѣщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. осветявам, озарявам
освѣщение, -иꙗ ср. сияние, светлина
освѧтити, -щѫ, -тиши св. осветя, прочистя чрез освещение; с вин. п.; ~ диꙗкона ръкоположа дякон чрез
освещаване
освѧщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. освещавам, прочиствам чрез освещение; ~ диꙗкона ръкополагам
дякон чрез освещаване
освѧщение, -иꙗ ср. осветяване, освещение
оседълати, -аѭ, -аеши несв. оседлая
осетьнъ, -ъіи прил. плачевен, окаян
осило, -а ср. клуп, примка, капан
осилъ, -а м. вж. осило
осин҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. (от студ) посинявам
осирити, -р҄ѭ, -риши св. осиротея
осиꙗ вж. оусиꙗ
осиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши св. обгръщам със сияние
оскврьнавл҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) осквернен
оскврьн҄ение, -иꙗ ср. оскверняване, осквернение
оскврьнити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. и тв. п. 1. оцапам, замърся; 2. оскверня; ~ сѧ с тв. п. 1. изцапам се; 2.
оскверня се
оскврьн҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. 1. изцапвам, замърсявам; 2. осквернявам; ~ сѧ 1. изцапвам се; 2.
осквернявам се
осклабити сѧ, -л҄ѭ сѧ, -лиши сѧ св. усмихна се; осклабл҄енѣ очи усмихнати очи
осклабл҄ение, -иꙗ ср. усмивка
осклабл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. усмихвам се
оскоминѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. вцепенявам се
оскръбити, -бл҄ѭ, -биши св. наскърбя, оскърбя; ~ сѧ оскърбя, наскърбя се
оскръбл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, л҄ѣеши сѧ несв. наскърбявам се
оскръдъ, -а м. длето
оскѫдѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. намалея, стана оскъден
ослабл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. 1. отслабвам, изтощавам се; 2. отстъпвам на някого
осѫждение, -иꙗ ср. осъждане, присъда
осла, -ъі ж. брус, точило
ослаба, -ъі ж. облекчение, успокоение
ослабити, -бл҄ѭ, -биши св. отслабя, лиша от сили; ~ с дат. п. дам възможност на някого, позволя,
простя; ~ обѣщанаꙗ пребрегна обещаното; с вин. и дат. п.
ослабл҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) парализиран
ослабл҄ѣти, -бл҄ѣѭ, -бл҄ѣеши св. разхлабвам, отпускам
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ослабѣти вж. ослабл҄ѣти
ослабл҄ение, -иꙗ ср. милост, снизхождение
ослабл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. отстъпвам, скланям
осладити, -ждѫ, -диши св. осладя, подсладе
ослоушание, -иꙗ ср. неподчинение, непокорство
ослоушати, -аѭ, -аеши св. не слушам някого, проявявам непослушание, непокорство
ослоушивъ вж. ослоушьливъ
ослоушьливъ прил. непослушен, непокорен
ослъішати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. ослушвам се, противореча, съпротивлявам се
осльпение вж. осльпл҄ение
осльнѫти, -нѫ, -неши (< -пн-) св. ослепея, загубя зрението си
ослѣпити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. ослепя, лиша от зрение
осльпл҄ение, -иꙗ ср. заслепление
ослѣпл҄ѣти, -пл҄ѣѭ, -пл҄ѣеши несв. ослепявам
осльпнѫти, ослѣпнѫти вж. ослънѫти
ослѣпѣти вж. ослѣпл҄ѣти
осмрадити, -ждѫ, -диши св. осмърдя
осмъ числ. ред. осми
осмь числ. бр. осем
основание, -иꙗ ср. основа, опора
основати, -вѫ, -веши св. основа, положа основите, пострия; с вин. п. и на с мест. п.
оснъівати, -аѭ, -аеши несв. поставям, полагам основите
оснѣжити, -жѫ, -жиши св. покрия със сняг, заснежа
особити сѧ, -бл҄ѭ сѧ, -биши сѧ несв. живея отделно, самотно
особь нрч. отделно, насаме; вар. особьно, особьнѣ
особьно вж. особь
особьнѣ вж. особь
осолити, -л҄ѭ, -лиши св. осоля, посоля
осоушати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. изсушавам
осрама, -ъі ж. посрамване; вж. и осрамл҄ение
осрамити, -мл҄ѭ, -миши св. посрамя; ~ сѧ посрамя се
осрамл҄ение, -иꙗ ср. посрамване, опозоряване; вж. и осрама
ост҃- съкр. от освѧтоставити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. п. 1. оставя; 2. напусна, изоставя; 2. (грехове) опростя
оставл҄ение, -иꙗ ср. прошка, опрощаване; ~ грѣхомъ опрощаване на грехове
оставл҄ѣти, -вл҄ѣѭ, -вл҄ѣеши несв. оставям; напускам
останъкъ, -а м. 1. остатък, отпадък; 2. наследство; 3. тленни останки, мощи
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остати, останѫ, останеши св. 1. остана; 2. с вин. п. оставя, опростя; 3. (за болест) оставя, отпусна; ~ сѧ
откажа се от нещо
остатъкъ, -а м. остатък
остатъчьнъ, -ъіи прил. остатъчен, който е останал, изостанал; последен
ост҃ит- съкр. от освѧтитостоꙗние, -иꙗ ср. укрепване
остоꙗи, -оѭ, -иши несв. устоявам
острастити, -щѫ, -стиши св. причиня страдание, измъча; сѧ
острие, -иꙗ ср. острие
острити, -щр҄ѭ, -стриши несв. подстрекавам
острищи сѧ, -гѫ сѧ, -жеши сѧ св. острижа се
островъ, -а м. остров
острогнѣвие, -иꙗ ср. избухливост
острогъ, -а м. стена; оградити острогомь оградя със стена
острость, -и ж. 1. острост; 2. острие
острота, -ъі ж. 1. острота; 2. жестокост
остроугати, -аѭ, -аеши несв. излъчвам
остроуение, -иꙗ ср. силно водно течение
остроуити, -оуѭ, -оуиши св. подготвя, наглася, подредя
остръ, -ъіи прил. остър
остръгати, -жѫ, -жеши св. остържа, изтържа
острѣ нрч. бързо
ость, ости ж. мигла
остьнъ, -а м. остен
остѣгати, -аѭ, -аеши несв. укрепвам, защитавам
остѣженъ, -ъіи прил. (< прич.) защитен, укрепен
остѫпати, -аѭ, -аеши несв. отстъпвам
остѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. 1. с род. п. отстъпя, откажа се; 2. с вин. п. изменя; остѫпль анг҃елъ паднал
ангел, изменил ангел; вж. и объстѫпити
остѫпл҄ение, -иꙗ ср. отстъпление
остѫпьнъ, -ъіи прил. отстъпнически, изменнически
осъпа, -ъі ж. 1. цирей, пришка; 2. сипаница
осъіпати, -пл҄ѭ, -л҄еши св. обсипя, насипя; ~ гноемь наторя; ~ сѧ покрия се с рани или пъпки
осьлъ, -а м. магаре, осел
осьл҄ь прил. прит. магарешки, на магарето, на осела
осьльскъ, -ъіи прил. магарешки
осьлѧ, осьлѧте ср. магаренце, осле
осьлѧтица, -ѧ ж. ослица, магарица
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осѣдѣти, -ждѫ, -диши св. завладея, завзема
осѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. и тв. п. засенча, хвърля сянка
осѣн҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши св. с вин. и тв. п. засенчвам
осѣсти, осѧдѫ, осѧдеши св. 1. утая се (< отъсѣсти); 2. обсадя, обградя
осѣти, осѣѭ, осѣеши св. осея, засея
осѣꙗти, осѣѭ, осѣеши св. засявам, посявам
осѧꙃавати, -аѭ, -аеши несв. докосвам, пипам
осѧꙃати, -жѫ, -жеши св. 1. пипна, докосна; 2. усещам при допир, осезавам
осѧꙃание, -иꙗ ср. осезание
осѫдити, -ждѫ, -диши св. осъдя
осѫдьнъ, -ъіи прил. осъден
осѫждати, -аѭ, -аеши несв. осъждам
осѫждение, -иꙗ ср. осъждане; без осѫждениꙗ без осъждане, без присъда
осѫжденъ, -ъіи прил. (< прич.) осъден
осѫкатъ, -ъіи прил. чепат, съковит, съклив
отаи 1. нрч. тайно, скрито, крадешком; 2. предлог с род. п. скрито от, тайно от
отв- вж. и отъвотещи, -кѫ, -чеши св. отека, получа оток
отимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. отнемам
отити, -дѫ, -деши св. 1. отида; отдалеча се, напусна; 2. (за болест, за зъл дух) отида, изляза
отишати, -аѭ, -аеши несв. усмирявам, успокоявам
отишие, -иꙗ ср. 1. пристан, пританище; 2. място на затишие, прибежище
отлъстѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. затлъстея, надебелея
отокъ1, -а м. оток, отекло, възпалено място по тялото
отокъ2, -а м. остров
отоуждь вж. щоуждь
оточьнъ, -ъіи прил. в израза мор҄е оточьное океан
отрибоухъ, -а и отрьбоухъ, -а м. търбух, стомах на преживно животно
отровение, -иꙗ ср. отравяне
отрьти, -рѫ, -реши св. изтрия, избърша
отрѣбити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. п. почистя, очистя
отрѣбл҄ение, -иꙗ ср. очистване
отрѣбъ, -а м. смет, боклук
отрѣблѣти, -лѣѭ, -лѣеши несв. прочиствам.
отъ предлог с род. п. от
отъблѫдити, -ждѫ, -диши св. върна някой заблуден в правия път
отъбъівати, -аѭ, -аеши несв. съжителствам, пребивавам с някого
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отъбѣгнѫти, -нѫ, -неши св. с род. п. избягам, побягна
отъбѣжати, -жѫ, -жиши св. избягам
отъвал҄ение, -иꙗ ср. преместване
отъвалити, -лѭ, -лиши св. отместя, бутна, преместя
отъвести, -дѫ, -деши св. отведа
отъвлачити, -чѫ, -чиши несв. отвличам
отъвлѣщи, -кѫ, -чеши св. отвлека, отделя
отъводити, -ждѫ, -диши несв. отвеждам
отъвратити, -щѫ, -тиши св. с вин. п. 1. отвърна, извърна, обърна; 2. откажа; ~ сѧ 1. отвърна се; 2. откажа
се
отъвращати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. отвръщам се, изнягвам; 2. отказвам; ~ сѧ отвръщам се,
отказвам се
отъврьжение, -иꙗ ср. отхвърляне, отричане
отъврьженъ, -ъіи прил. (< прич.) отхвърлен, изоставен
отъврьꙃати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. отварям, развързвам
отъврьнь нрч. наопаки
отъврьстие, -иꙗ ср. 1. отвор, отвърстие; 2. отваряне
отъврѣсти, -врьзѫ, -врьзеши св. с вин. п. отворя, разтворя; ~ сѧ отворя се
отъвѣтъ, -а м. отговор
отъврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. с вин. п. и отъ с род. п. отхвърля, лиша; ~ сѧ с род. п. откажа се, отрека
се, отметна се, отхвърля
отъвьсѫдоу нрч. отвсякъде; вар. отъвьсѫдѣ
отъвьсѫдѣ вж. отъвьсѫдоу
отъвѣтъ, -а м. отговор
отъвѣщавати, -аѭ, -аеши несв. отговарям; ~ сѧ отричам се, отказвам се
отъвѣщати, -аѭ, -аеши св. отговоря
отъган҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. прогонвам, изгонвам
отъглаголати, -л҄ѭ, -л҄еши несв. отговарям, отвръщам
отъговорити, -р҄ѭ, -риши несв. противореча, възразявам
отъгонити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. п. прогоня, изгоня, изпъдя
отъгънание, -иꙗ ср. прогонване
отъгънати, -женѫ, -женеши несв. с вин. п. прогонвам, изгонвам, отпъждам
отъдавати, -аѭ, -аеши несв. 1. връщам; 2. подарявам; 3. опрощавам
отъдалити сѧ, -л҄ѭ сѧ, -лиши сѧ несв. отделям се, отдалечавам се
отъдание вж. отъдаꙗние
отъдати, -дамь, -даси св. с вин. п. и тв. п. 1. отдам, върна; 2. подаря; 3. простя, опростя
отъдатьливъ, -ъіи прил. състрадателен
отъдаꙗние, -иꙗ ср. опрощение, прошка; отпущение на греховете
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отъдаꙗти, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. въздавам, отплащам се; 2. прощавам, опрощавам
отъдесѧтовати, -оуѭ, -оуеши несв. отделям десетата част от нещо, давам десеторно
отъдоити, -оѭ, -оиши св. (за кърмаче) отбия
отъдоунѫти, -нѫ, -неши св. издухам, издишам
отъдъшен҄ие, -иꙗ ср. 1. облегчение; 2. отдих, отмора
отъдъіхание, -иꙗ ср. облегчение
отъдъіхати, -аѭ, -аеши несв. поемам си дъх
отъдѣлити, -л҄ѭ, -лиши св. отделя; ~ сѧ отделя се, отдалеча се
отъжен- вж. отъгънаотъимати, -емл҄ѭ, емл҄еши несв. отнемам нещо от някого
откръвение, -иꙗ ср. 1. откриване, разкриване; 2. откровение
отъкръівати, -аѭ, -аеши несв. откривам, разкривам
отъкръітел҄ь, л҄ѣ м. откривател
отъкръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. с вин. п. 1. открия, разкрия; 2. отворя
отъкѫдоу, отъкѫдоуже нрч. откъде; вар. отъкѫдъі
отъкѫдъі вж. отъкѫдоу
отълагание, -иꙗ ср. отмяна, отхвърляне
отълагати, -аѭ, -аеши несв. 1. отлагам; 2. бавя
отълогъ, -а м. остатък; без отълога без остатък
отъложити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. отхвърля, отстраня
отъломити, -мл҄ѭ, -миши св. отломя, откъртя
отълѣкъ, -а м. остатък, останка
отълѫчати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. отстранявам, отлъчвам, отделям; ~ сѧ с род. п. отделям се,
отдалечавам се
отълѫчити, -чѫ, -чиши св. отстраня, отлъча; ~ сѧ отлъча се, отделя се, отдалеча се
отъметати, -щѫ, -щеши несв. с вин. п. и дат. п. отхвърлям; ~ сѧ с род. п. отмятам се, отричам се
отъметьникъ, -а м. отшелник
отъметьнъ, -ъіи прил. негоден, лош, за изхвърляне; осъдителен
отъмолити, -л҄ѭ, -лиши св. измоля
отъмъівати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п и отъ с род. п. отмивам, измивам
отъмъіти, -ъіѭ, -ъіеши св. с вин. п и отъ с род. п. отмия, измия, изчистя
отъмьстивъ, -ъіи прил. отмъстителен
отъмьстити, -щѫ, -стиши св. отмъстя
отъмьщати, -аѭ, -аеши несв. отмъстявам
отъмьщение, -иꙗ ср. 1. отплата, възмездие; 2. отмъщение
отъмѣтати, -аѭ, -аеши несв. отменям; отхвърлям; ~ сѧ с род. п. отмятам се, отричам се
отъмѧчити, -чѫ, -чиши св. отпусна, разпусна
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отънели, отънелиже нрч. откакто; вар. отънелѣ, отънелѣже
отънелѣ, отънелѣже вж. отънели
отънемагание, -иꙗ ср. небрежност, немарливост
отънемагати, -аѭ, -аеши несв. изнемогвам, отпадам
отънемощи сѧ, -могѫ сѧ, -можеши сѧ св. изнемогна, отпадна
отънести, -сѫ, -сеши св. отнеса
отънизоу нрч. отдолу
отънимати, отънемл҄ѭ, отънемл҄еши вж. отъимати
отънѧти, -нимѫ, -нимеши и отъньмѫ, отъньмеши вж. отъѧти
отънѫдьнъ, -ъіи прил. тамошен; житие отънѫдьное отвъден живот
отън҄ѭдоу, отън҄ѭдоуже нрч. откъдето и
отънѭдъ и отънѭдь нрч. съвсем, напълно, окончателно; 2. безсъмнено
отънѭдѣ и отън҄ѭдѣже нрч. откъде
отъпадати, -аѭ, -аеши несв. с род. п. отпадам от, лишавам се от, загубвам
отъпадение, -иꙗ ср. 1. пропадене, падение; 2. поражение
отъпасти, -дѫ, -деши св. с род. п. отпадна от, лиша се от, загубя
отъплоути, -пловѫ, -пловеши св. отплувам
отъпоустити, -щѫ, -стиши св. с вин. п. 1. пусна, освободя; 2. простя, опростя; ~ грѣхъі (о)простя грехове
отъпоустьнъ, -ъіи прил. пускащ, даващ свобода, освобождаващ; отъпоустьнъіѧ кънигъі документ, даващ
развод, свобода на съпрузите; отъпоустьнаꙗ молитва опростителна молитва
отъпоущати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. и дат. п. 1. пускам, освобождавам; 2. прощавам, опрощавам; ~
грѣхъі (о)прощавам грехове
отъпоущение, -иꙗ ср. 1. освобождение, избавление; облегчение; 2. прошка, опрощение, опрощаване
отъпрьва нрч. отначало
отъпѣло, -а ср. част от песнопение, антифон
отърада, -ъі ж. 1. отрада, облекчение; въ отърадѫ на свобода, волно; 2. прошка
отърадити, -ждѫ, -диши св. с дат. п. дам утеха, утеша, проявя състрадание
отърадьнъ, -ъіи прил. отраден, приятен, радостен
отъраждати, -аѭ, -аеши несв. с дат. п. проявявам състрадание, прощавам
отърасль, -и ж. издънка, леторасъл; вж. и лѣторасль
отъречение, -иꙗ ср. присъда
отърещи, -рекѫ, -речеши св. с род. п. 1. отговоря; 2. отрека, откажа; 3. забраня; ~ сѧ отрека се, откажа се
отъривати, -аѭ, -аеши несв. отблъсквам, изблъсквам
отъригнѫти, -нѫ, -неши св. изригна
отъринѫти, -нѫ, -неши св. с вин. п. и отъ с род. п. отхвърля, отритна; ~ сѧ отделя се
отърицание, -иꙗ ср. 1. отрицание; 2. възражение; без отърицаниꙗ без възражение
отърицати, -аѭ, -аеши несв. отричам, отказвам; ~ сѧ с род. п. отричам се, отказвам се
отъроковица, -ѧ ж. девойка, момиче
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отърокъ, -а м. дете; младенец; вж. и отърочѧ
отърочѧ, -ѧте ср. дете; младенец; вж. и отърокъ
отъръвание, -иꙗ ср. откъсване, отскубване
отъръвати, -вѫ, -веши св. откъсна, отскубна
отъръгати, -аѭ, -аеши несв. преживям
отърѣвати, -аѭ, -аеши несв. отхвърлям
отърѣзати, -жѫ, -жеши св. отрежа
отърѣзовати, -оуѭ, -оуеши несв. отрязвам
отърѣшати, -аѭ, -аеши несв. отвързвам, развързвам; (за пояс) разпасвам; ~ сѧ отвързвам се, развързвам
се, освобождавам се
отърѣшити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. и отъ и род. п. отвържа, развържа; ~ сѧ отвържа се, развържа се,
освободя се
отърѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. отхвърлям; изтласквам, отблъсквам
отъсели нрч. отсега, отсега нататък, занапред; вар. отъселѣ
отъселити, -л҄ѭ, -лиши св. изселя; ~ сѧ изселя се
отъселѣ вж. отъсели
отъставити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. отстраня; 2. лиша
отъстоꙗти, -тоѭ, -тоиши несв. отстоя, отдален съм
отъстроити, -оѭ, -иши св. 1. отстроя, построя; 2. подредя
отъстѫпати вж. остѫпати
отъстѫпити вж. остѫпити
отъстѫпьникъ, -а м. отстъпник
отъсълати, -съл҄ѭ, съл҄еши св. 1. отпратя; 2. заточа някого
отъсѣкати, -аѭ, -аеши несв. отсичам
отъсѣчение, -иꙗ ср. отсичане
отъсѣщи, -кѫ, -чеши св. отсека
отъсѫдити, -ждѫ, -диши вж. осѫдити
отъсѫдоу нрч. оттук; вар. отъсѫдѣ
отъсѫдъ, -а м. присъда, отсъждане
отъсѫдѣ вж. отъсѫдоу
отътещи, -кѫ, -чеши св. избягам, побягна
отътоли нрч. оттогава; вар. отътолѣ
отътолѣ вж. отътоли
отътръгнѫти, -нѫ, -неши св. изтръгна, изскубна, отскубна
отътрьꙃати, -аѭ, -аеши несв. изтръгвам, изскубвам; ~ сѧ изскубвам се, отървавам се
отътрѧсати, -аѭ, -аеши несв. изтръсквам, отърсвам
отътрѧсти, -сѫ, -сеши св. с вин. п. изтръскам, изтупам, отърся
отътѫдоу нрч. оттам; вар. отъдѫдь, отътѫдѣ
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отътѫдь вж. отъдѫдоу
отътѫдѣ вж. отъдѫдоу
отътѧгнѫти сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. колебая се
отъходити, -ждѫ, -диши несв., вж. оходити
отъходьникъ, -а м. отшелник
отъхождение, -иꙗ ср. 1. отстраняване; 2. заминаване
отъцвисти, -цвьтѫ, -цвьтеши св. прецъфтя
отъчаꙗние, -иꙗ ср. отчаяние
отъчаꙗти, -аѭ, -аеши св. отчая, загубя надежда; ~ сѧ отчая се, загубя вяра, надежда
отъчение, -иꙗ ср. отичане, подуване
отъчеснѫти, -нѫ, -неши св. отсека
отъчетити сѧ
отъчисти, -чьтѫ, -чьтеши св. с вин. п. изчета, прочета
отъшьд- вж. отити
отъшьльць, -а м. отшелник
отъщетити, -щѫ, -тиши св. ощетя; ~ сѧ ощетен съм
отъщищати, -аѭ, -аеши несв. ощетявам, причинявам щета, загуба
отъꙗдъ, -а м. противоотрова
отъѧти, -имѫ, -имеши св. с вин. п. отнема
отьмати вж. отъимати
отьмьнити, -мьн҄ѭ, -ниши св. помрача, замъгля съзнанието, ума на някого
отьмьнѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. загубя яснота за нещо; престана да разбирам
отъмьн҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) заслепен
отьцедосадитель, -л҄ѣ м. 1. който извършва насилие над баща си; 2. отцеубиец
отьць, -а м. 1. баща; 2. Бог-Отец; 3. духовен отец, изповедник
отьчина, -ъі ж. отечество, родина; вж. и отьчьствие, отьчьство
отьчь прил. прит. бащин
отьчьскъ, -ъіи прил. бащински
отьчьствие, -иꙗ ср. отечество, родно място; вж. и отьчина, отьчьство
отьчьство, -а ср. отечество; род, племе; вж. и отьчина, отьчьствие
отѧготѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. с вин. п. натегна; вар. отѧгътѣти
отѧгътѣти вж. отѧготѣти
отѧгъчати, -аѭ, -аеши несв. става ми тежко, наляга ме тегота, мъка
отѧгъчити, -чѫ, -чиши св. налегна, притисна
отѧжати, -аѭ, -аеши св. натежа, натегна
отѧжител҄ь, -л҄ѣ м. обвинител, прокурор
отѧжьчавати си, -аѭ си, -аеши си несв. изморявам се, уморявам се
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отѧꙃание, -иꙗ ср. изпитание, проверка
отѧꙃати, -жѫ, -жиши несв. 1. претеглям; 2. опитвам, проверявам; 3. отегча, досадя
отѧти, отьмѫ, отьмеши св., вж. отъѧти
охластати, -аѭ, -аеши несв. възприрам, обуздавам; ~ сѧ възпирам се, обуздавам се
охластити, -щѫ, -тиши св. възпра, обуздая; ~ сѧ възпра се, обуздая се
охлѧдание, -иꙗ ср. 1. небрежност; 2. пренебрежение
оходити, -ждѫ, -диши несв. отминавам; ~ на пѫть пътувам
охота, -ъі ж. доволство
охоудити, -ждѫ, -диши св. 1. умаля; 2. презра
охоудѣние, -иꙗ ср. намаляване; скъсяване
охоудѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. смаля се; стана дребен
охоуждание, -иꙗ ср. намаляване, скъсяване; вар. охоуждение, охоуждѣние
охоуждение вж. охоуждание
охоуждѣние вж. охоуждание
охоулити, -л҄ѭ, -лиши св. охуля, посрамя
охръмнѫти, -нѫ, -неши св. окуцея
охѫпание, -иꙗ ср. прегръдка
охѫпити, -плѭ, -пиши св. прегърна, обгърна
оц҃- съкр. от отьцоцьтъ, -а м. оцет; лат. acetum
оцьтьнъ, -ъіи прил. оцетен
оцѣдити, -ждѫ, -диши св. отцедя
оцѣждати, -аѭ, -аеши несв. отцеждам
оцѣпати, -аѭ, -аеши несв. вцепенявам се
оцѣпѣнѣвати, -аѭ, -аеши несв. вцепенявам се
оцѣпѣнѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. вцепеня се
оцѣстити, -щѫ, -стиши св. с вин. п. 1. почистя, измия; 2. получа прошка
оцѣщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. почиствам, измивам; 2. прощавам греховете
оцѣщение, -иꙗ ср. 1. очистване, пречистване; 2. опрощение
оч҃е съкр. от отьче, вж. отьць
очес- вж. око
очаровати, -оуѭ, -оуеши несв. очаровам, омагьосам
очезарение, -иꙗ св. очевидство
очесьнъ, -ъіи прил. очен
очи, очию (очью), очима форми на дв. ч. от око
очистити, -щѫ, -стиши св. с вин. п. изчистя, очистя, пречистя; ~ сѧ 1. изчистя се, очистя се, пречистя се;
2. опростя
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очищати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. изчиствам, очиствам, пречиствам; ~ сѧ очиствам се, пречиствам се
очищение, -иꙗ ср. 1. очистване, почистване, пречистване; 2. опрощаване
очрьвити, -вл҄ѭ, -виши св. очервя, боядисам в червено
очрьвл҄енъ прил. (< прич.) оцветен в червено
очрьмьнѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. почервенея, обагря се в червено
очрьнѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. почернея
очрьствѣвати, -аѭ, -аеши несв. усилвам, укрепвам
очрьтати, -аѭ, -аеши св. 1. очертая; 2. предначертая, предвещая, предрека
очрьтение, -иꙗ ср. очертание
очрьще, -а ср. палатка, шатра
очьнъ, -ъіи прил. очен
очюти, очюѭ, очюеши св. усетя
очютити, очющѫ, очютиши св. усетя
очѧстие, -иꙗ ср. частица
ошаꙗти сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. въздържам се
ошибь, -и ж. опашка
ошинѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. опомня се, преодолея заблуда
ошьдъ, ошьдъш-, ошьлъ вж. отити
ошьльць, -а м. отшелник
ошьствие, -иꙗ ср. отиване; заминаване
ощютити, -щѫ, -тиши св. 1. усетя; 2. узная
ощющение, -иꙗ ср. осъзнаване

П
п буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱂ
п҃ числ. 80 в кирилицата; в глаголицата ⱂ҃ е 90
пабирокъ, -а м. 1. чепка грозде; 2. втора беритба, паберка, баберка, бабер
павечерьница, -ѧ ж. църковната служба мала вечерня, павеченица, повечерка
павьлъ, -а м. л. Павел; гр. Παῦλος
пагоуба, -ъі ж. пагуба; разруха
пагоубьникъ, -а м. опасен човек, който докарва пагуба
пагоубьнъ, -ъіи прил. пагубен, гибелен
пад- вж. и пасти
падати, -аѭ, -аеши несв. падам (сѧ)
падение, -иꙗ ср. падение, отпадане
падъ прост аор. 1 л. ед. или мин. деят. I прич. от пасти
пажить, -и ж. пасище, пасбище; паша
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пазнегить, -и ж. или м. копито
пазоуха, ъі ж. 1. пазва, пазуха; 2. вътрешност, утроба
пакость, -и ж. 1. пакост; 2. вреда, щета; ~ дѣꙗти пакостя, навреждам; 3. обида
пакостьникъ, -а м. 1. пакостник; 2. тиранин, насилник
пакъі нрч. пак, още, отново, също
пакъібъітие, -иꙗ ср. пакибитие, създаването отново на света при второто пришествие
палатии, -иꙗ м. придворен служител, сановник
палити, -лѭ, -лиши несв. паля, изгарям
палежь, -а м. палеж
палеꙗ, -ѧ ж. Палея
палица, -ѧ ж. 1. пръчка, тояга, палица; 2. жезъл; 3. бастун
пальць, -а м. 1. палец, пръст; 2. мярка за дължина
памѧтивъ, -ъіи прил. паметлив
памѧтие, -иꙗ ср. 1. памет; 2. помен
памѧть, -и ж. 1. памет; ~ имѣти с на и мест. п. спомням си за някого; ~ творити с о и мест. п.
празнувам паметта на някого, извършвам служба в нечия памет; 2. спомен
пандектъ, -а м. Пандект, по-често Пандекти; 1. сборник от поучения (Пандекти на Антиох); 2. сборник
с юридически текстове (Пандекти на Никон Черногорец)
паничица, -ѧ ж. паничка
паоунъ, -а м. паун; лат. Pavo criѕtatus
папежь, -а м. папа, римският епископ
папрътъ, -а м. притвор на църквата
пара, паръі ж. 1. пара; 2. дим, пушек
параклитъ, -а м. застъпник; довереник; гр. παράκλητος
параск҄евьгии, -иѧ ж. петък, ден за приготвяне, денят преди пасхата, съботата; гр. παρασκευγή,
παρασκευή
паремиꙗ, -иѧ ж. 1. паремия, притча; 2. мн. паремии, четения от избрани места на Свещеното писание
по време на богослужение
паренесисъ, -а м. Паренезис, Паренесис, църковна проповед; гр. παραίνεσις
парити, -рѭ, -риши несв. рея се, нося се във въздуха, летя
паропсида, -ъі ж. малка чиния, блюдо; гр. παροψίς
паска вж. пасха
паства, -ъі ж. стадо
паствина, -ъі ж. пасбище
паствищьнъ, -ъіи прил. пасбищен
пасти1, падѫ, падеши св. падна
пасти2, пасѫ, пасеши св. паса
пасторъкъ, -а м. втори баща, пастрок
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пастоуховъ, -ъіи прил. пастирски
пастоухъ, -а м. пастир; овчар; козар; свинар; старѣишина пастоухомъ старши пастир; вж. и пастъір҄ь
пастоушьскъ, -ъіи прил. пастирски
пастоушьство, -а ср. пастирство, овчарство
пастъір҄ь, -р҄ѣ м. 1. пастир, овчар; 2. духовен пастир; вж. и пастоухъ
пастѣ < пасцѣ
пасха, -ъі ж. 1. празник у евреите, при който символично се повтарят моменти от бягството от Египет;
2. Великден; гр. πάσχα от евр.
патерикъ, -а м. Патерик, сборник с нравоучителни разкази за монаси и отшелници; гр. πατερικόν
патриархъ, -а м. патриарх; гр. πατριάρχης
патрик҄ии, -иꙗ м. патриций, благородническа титла в Римската империя; гр. πατρίκιος от лат. patricius
пахание, -иꙗ ср. лъх, правене на вятър
пахати, пашѫ, пашеши несв. ора
паче нрч. повече; най-много, свръх
пашеногъ, -а м. баджанак
паѫчина, -ъі ж. паяжина; вар. паѭчина
пек- вж. и пещи
пелена, ъі ж. бебешка пелена; най-ранна детска възраст
пелъінъ, -а м. растение пелин; вълчи корен; бучиниш; лат. Artemisia
пенътикостии ж. празникът Петдесетница; гр. πεντηκοστή
пепелъ, -а м. пепел; вар. попелъ
пепоузиани
перие, периꙗ ср. събир. пера̀, перушина
перъпера, -ъі ж. златна монета, перпера; гр. πέρπερον
перьнатъ, -ъіи прил. пернат, който има пера, перушина
петроуниꙗ, -иѧ ж. л. Петруния
петръ -а м. Петър; гр. Пέτρος
печаливъ, -ъіи прил. печален, скръбен
печалити сѧ, -л҄ѭ сѧ, -лиши сѧ несв. печален съм, тъгувам
печаловати сѧ, -оуѭ сѧ -оуеши сѧ несв. тъгувам, обзет съм от печал
печаль, -и ж. печал, грижа; бес печали безгрижно, спокойно
печальнъ, -ъіи прил. печален, тъжен; мн. житейски грижи; ~ бъіти печален съм, скърбя
печать, -и ж. печат
печатьлѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. запечатвам
печение, -иꙗ ср. грижа, загриженост
печица, -ѧ ж. жена, която пече
пещера, -ъі ж. 1. пещера; 2. вдлъбнатина, отвор; 3. скривалище, убежище
пещи, пекѫ, печеши несв. пека; ~ сѧ грижа се; тревожа се; скърбя
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пещь, пещи ж. пещ, огнище
пивание, -иꙗ ср. питие
пиво, пива ср. питие, напитка
пивъкъ, -ъіи прил. пивък, добър за пиене
пивьца, -ѧ м. пияница
пиганъ, -а м. растението седефче; гр. πήγανον; лат. Ruta graveolens
пиканина, -ъі ж. нещо напикано; урина, пикоч
пила, -ъі ж. 1. пила, трион; 2. риба-трион
пилатъ, -а м. л. Пилат; гр. Πίλατος от лат. Pilatus
пилащь прил. прит. Пилатов, на Пилат
пинакида, -ъі ж. пинакида, дъска за писане; гр. πινακίς, πινακίδα
пира, пиръі ж. торба; гр. πήρα
пиръ, пира м. пир, угощение
пирѣнинъ, -а м. събеседник, този, който е с другите на пира, сътрапезник
пирѣнъ, -а м. сътрапезник
писало, -а ср. писало, уред за писане; перо
писание, -иꙗ ср. 1. нещо написано, писание; 2. Светото писание
писати, -шѫ, -шеши несв. пиша; вар. пьсати
пискание, -иꙗ ср. свирене на духов инструмент, на свирка, пищялка, флейта
пискати, -щѫ, -щеши несв. свиря на духов инструмент, на свирка, пищялка, флейта
пискоупъ вж. епископъ
пискъ, -а м. 1. писък; 2. звукът от духов инструмент
пискъчии, -иꙗ м. музикант, свирещ на духов инструмент, на флейта
писменьнъ, -ъіи прил. 1. писменен; 2. отнасящ до Светото писание, до богослужебните книги
писмѧ, писмене ср. буква; 2. текст
пистикии, -иѧ ж. или -иꙗ м. пистикия, течен нард; гр. νάρδος πιστική
писъчии, -иꙗ м. писач, писар
питание, -иꙗ ср. храна, ядене
питати, -аѭ, -аеши несв. 1. храня; 2. отхранвам; отглеждам, възпитавам; 3. (за животно) опитопявам
пити, пиѭ, пиеши и пьѭ, пьеши несв. пия
питие, -иꙗ ср. питие, пиене
питомъ прил. (< прич.) угоен, охранен
питьва, -ъі ж. 1. пир, угощение; 2. пиене; пиянство
питѣние, -иꙗ ср. хранене, храна, препитание
питѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. с вин. п. 1. храня; 2. отхранвам, отглеждам; възпитавам
пища, -ѧ ж. храна
пищал҄ь, -и ж. пищялка; овчарска свирка, флейта; вар. пищѣль
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пищьнъ, -ъіи прил. пищен, изобилен
пищѣль вж. пищал҄ь
пиꙗница, -ѧ м. пияница
пиꙗньство, -а ср. пиянство
пиꙗньствьнъ, -ъіи прил. пиянски
плавание, -иꙗ ср. плаване
плавати, -аѭ, аеши несв. 1. плувам; 2. плавам
плавъ, -ъіи прил. 1. бледожълт, с цвят на плява; 2. светъл; рус
пладьне нрч. по пладне, по обяд
пладьние, -иꙗ ср. пладне, обедно време
пладьньнъ, -ъіи прил. отнасящ се до пладне, до обедното време
плака, -ъі ж. плака, плочица
плакати сѧ, плачѫ сѧ, плачеши сѧ несв. плача, оплаквам се, жалвам се
пламен- вж. пламъі
пламъі, пламене м. пламък
планита, -ъі ж. планета; небесно тяло, небесно светило; гр. πλανήτης; вар. планитъ
планитъ, -а м., вж. планита
пласа, -ъі ж. климатичен пояс
пластъір҄ь, -р҄ѣ м. пластир, намазано с лекарство парче плат, което се поставя на болното място; мехлем
платище, -а ср. 1. парче плат; 2. превръзка
платъ, -а м. 1. плат; парче плат; 2. платно
платъ, -а м. половина; на платъі наполовина
платьнѣнъ, -ъіи прил. платнен, направен от плат
плач- вж. и плакати
плачевьнъ, -ъіи прил. плачевен
плачь, -а м. плач
плащаница, -ѧ ж. покривало, наметало от платно, плащеница, плащаница
плащаничьнъ, -ъіи прил. който се отнася до плащеница
племеньнъ, -ъіи прил. племенен
племѧ, племене ср. 1. племе; 2. род, роднини
пленица, -ѧ ж. плетеница, рогозка; вж. и плетеница
плескати, -щѫ, -щеши несв. 1. пляскам; 2. ръкопляскам
плесно, -а ср. стъпало, ходило, част от крака
плесньце, -а ср. сандал; въстѫпати въ плесньци обувам сандали
плести, плетѫ, плетеши несв. плета
плетение, -иꙗ ср. плетиво, нещо плетено, изплетено; вж. и плетеница
плетеница, -ѧ ж. рогозка

407

плеще, -а ср. плешка, плещи
плиновение, -иꙗ ср. плюване, плюнка
плинътъ, -а м. кирпич, тухла; керемида; ~ творити правя тухли; гр. πλίνθος
плинѫти, -нѫ, -неши св. плюна
плищевати, -юѭ, -юеши несв. шумя; ~ сѧ безпокоя се, вълнувам се
плищь, -а м. шум, гълчава, суета
плищьнъ, -ъіи прил. шумен
плодити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. давам плод
плодоносьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. давам плод; плодонося; 2. плодя се
плодоприношение, -иꙗ ср. плодородие, плодовитост
плодъ, -а м. плод; ~ творити принасям плод
плодьнъ, -ъіи прил. плоден; плодороден
плождение, -иꙗ ср. плодородие; вж. и плодоприношение
плотъ, -а м. стобор, ограда
плоути, пловѫ, пловеши несв. плувам
плоутие, -иꙗ ср. водно течение
плъкъ, -а м. 1. тълпа, множество; 2. войска, полк
плъние, -иꙗ ср. течение, води, вълни
плъность, -и ж. пълнота; вар. плънѣсть
плънъ, -ъіи прил. пълен
плънѣсть вж. плъность
плътол҄юбивъ, -ъіи прил. сладострастен
плътоꙗдивъ, -ъіи прил. 1. месояден; 2. кръвожаден
плъть, -и ж. плът; вьсѣка ~ всичко живо; господьнѣ ~ тялото Христово, причастието; пощение плъти
изнуряване на плътта, въздържание от всичко
плътьно нрч. плътски; вар. плътьнѣ
плътьнъ, -ъіи прил. 1. плътски, телесен; 2. материален, веществен; вар. плътѣнъ
плътьнѣ вж. плътьно
плътьскъ, -ъіи прил. плътски, телесен; вж. и плътьнъ
плътьскъі нрч. плътско, телесно; материално
плътѣнъ вж. плътьнъ
плъчити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ несв. опълчвам се
пльвание, -иꙗ ср. плюене, плюване
пльвати, пл҄юѭ, пл҄юеши несв. плюя
пльꙃати, плѣжѫ, плѣжеши несв. пълзя
плѣва, -ъі ж. плява
плѣвелъ, -а м. плевел
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плѣвьница, -ѧ ж. плевня, плевник
плѣвьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до плява
плѣвѣльнъ, -ъіи прил. обрасъл с плевели, бурени
плѣн҄ение, -иꙗ ср. 1. пленяване, пленение, плен; 2. пленничество
плѣновати, -оуѭ, -оуеши несв. пленявам
плѣнъ, -а м. 1. плен; 2. плячка
плѣньникъ, -а м. пленник
плѣн҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. взимам плячка, плячкосвам
плѣснь, -и ж. плесен
плѣсти, пльзѫ, пльзеши несв. пълзя
плѣти, плѣвѫ, плѣвеши несв. плевя
плѣшивъ, -ъіи прил. плешив
пл҄юнѫти, -нѫ, -неши св. плюна, плювна
плюскъ, -а м. плюскане
плюща, -ѧ ж. бял дроб
плющьнъ, -ъіи прил. белодробен
плѧсание, -иꙗ ср. танц, танцуване
плѧсати, -аѭ, -аеши и плѧшѫ, -шеши несв. танцувам
плѧсъ, -а м. танц
плѧсьнъ, -ъіи прил. танцов
плѧсьци м. мн. танци, хора̀
плѧсьць, -а м. танцьор
по предлог 1. с дат. п. по, върху, според; по морю по морето; 2. с мест. п. подир, след; по немь ити след
него тръгвам; 3. с вин. п. за; по чьто защо
побесѣдовати, -оуѭ, -оуеши св. побеседвам, поговоря
побивати, -аѭ, -аеши несв. пребивам от бой
побити, -иѭ, -иеши св. пребия, убия
поболѣти, л҄ѭ, -лиши св. поболея, разболея се
поборьникъ, -а м. съратник, помощник
побъдѣти, -бъждѫ, -бъдеши св. побдя, пободърствам
побѣгати, -аѭ, -аеши несв. побягвам
побѣгнѫти, -нѫ, -неши св. побягна, оттегля се
побѣда, -ъі ж. победа
побѣдител҄ь, -л҄ѣ м. победител
побѣдити, -ждѫ, -диши св. с вин. п победя, надвия
побѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. побеждавам
побѣдолюбие, -иꙗ ср. склонност към побеждаване в спорове
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побѣдотворьць, -а м. създател на победи, победител
побѣдьникъ, -а м. победител
побѣждение, -иꙗ ср. победа
повадити, -ждѫ, -диши св. подуча, подтикна
поваждати, -аѭ, -аеши несв. подбуждам, подтиквам
поваждение, -иꙗ ср. подбуждане, подучване
повал҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. овалвам, потапям в нещо
повапьнити, -н҄ѭ, -ниши св. варосам; белосам, оцветя в бяло
повар҄ь, -р҄ѣ м. готвач
поварьница, -ѧ ж. 1. кухня, готварница; 2. касапница, месарница
повелѣние, -иꙗ ср. повеля, повеление, заповед
повелѣти, -л҄ѭ, -лиши св. с дат. и инф. повеля, заповядам
повести1, -дѫ, -деши св. поведа
повести2, -зѫ, -зеши св. 1. повозя; 2. извозя, откарам
повивати, -аѭ, -аеши несв. повивам
повинование, -иꙗ ср. покорство, подчинение; послушание
повиновати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. с дат. п. подчинявам се, покорявам се
повиньникъ, -а м. който е подчинен, подвластен на някого
повиньнъ, -ъіи прил. 1. подчинен, подвластен; 2. виновен, отговорен; ~ бъіти виновен съм, отговорен
съм
повинѫти, -нѫ, -неши св. подчиня; ~ сѧ подчиня се, покоря се
повити, -виѭ, -виеши св. повия
повлачити, -чѫ, -чиши несв. влача
повлѣщи сѧ, -кѫ сѧ, -чеши сѧ св. (за очите) покривам се с пелене, замъглявам се
поводатаи, -аꙗ м. предводител
поводити, -ждѫ, -диши св. поведа
повонъ, -а м. наводнение; потоп
повратити, -щѫ, -тиши св. върна назад, обратно
поврьгати, -аѭ, -аеши несв. хвърлям, захвърлям
поврѣсти, -врьзѫ, -врьзеши св. повържа, свържа, завържа
поврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. хвърля; подхвърля
повъпрашати, -аѭ, -аеши несв. попитам
повъслѣдовати, -оуѭ, -оуеши св. последвам някого, тръгна след някого
повьсивъ, ъіи прил. простонароден
повѣдание, -иꙗ ср. повеление, заповед
повѣдати, -аѭ, -аеши несв. разказвам; съобщавам
повѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. разказвам
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повѣдь, -и ж. учение, теория
повѣдѣти, -вѣмь, -вѣси св. дат. п. 1. разкажа; 2. известя, съобщя, разкрия
повѣждь 2 и 3 л. ед. повел. накл. от повѣдѣти
повѣсити, -шѫ, -сиши св. 1. окача; 2. обеся
повѣсть, -и ж. 1. нещо разказано, повест, разказ; 2. поучение
повѣстьникъ, -а м. разказвач
повѣстьнъ, -ъіи прил. разказвателен
поганинъ, -а м. езичник
поганъ, -ъіи прил. езически, нехристиянски; субст. езичник; лат. paganus
поганъін҄и, -н҄ѧ ж. езичница
поганьникъ, -а м. езичник
поганьскъ, -ъіи прил. езически
поганьство, -а ср. езичество
поган҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. гоня, подгонвам
погасити, -шѫ, -сиши св. угася, загася
погашати, -аѭ, -аеши несв. угасявам, угасвам, загасявам, загасвам
погладити, -ждѫ, -диши св. с вин. и тв. п. погладя, докосна
поглоумити сѧ, -мл҄ѭ сѧ, -миши сѧ св. 1. побъбря; 2. взема на подбив, подиграя се
поглътити, -щѫ, -тиши св. 1. погълна; 2. преглътна
поглъщати, -аѭ, -аеши несв. поглъщам, гълтам
поглѧдъ, -а м. поглед
погнести, -тѫ, -теши св. затисна; смачкам
погонити, -н҄ѭ, -ниши св. взема под винимание
погорѣти, -р҄ѭ, -риши св. 1. запаля се; 2. изгоря
погосподовати, -оуѭ, -оуеши несв. господствам
погоуба вж. пагоуба
погоубити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. п. 1. погубя; 2. загубя, затрия
погоубл҄ение, -иꙗ ср. пагуба; гибел
погребение, -иꙗ ср. погребение, погребване; вар. погрѣбание
погребител҄ь, -л҄ѣ м. гробар
погрети, -гребѫ, -гребеши (< -бт-) св. погреба
погрѣбание вж. погребение
погрѣбати, -аѭ, -аеши несв. погребвам
погрѣшение, -иꙗ ср. прегрешение, грях
погрѣшити, -шѫ, -шиши св. сбъркам; сгреша
погрѧзение, -иꙗ ср. 1. потъване; 2. удавяне
погрѧзнѫти, -нѫ, -неши св. 1. потъна; 2. потопя
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погрѫжати, -аѭ, -аеши несв. потопявам; ~ сѧ потъвам, потопявам се
погрѫждати, -аѭ, -аеши несв. 1. правя да потъне
погрѫжение, -иꙗ ср. потапяне, потопяване
погрѫзити, -жѫ, -зиши св. с вин. и тв. п. потопя, залея, удавя; ~ сѧ потопя се
погрѫзнѫти, -нѫ, -неши св. потъна, затъна
погрѫзъ, -а м. потопяване, потъване
погънати, -женѫ, -женеши св. 1. подгоня, погна; 2. потърся, проследя
погъібати1, -бл҄ѭ, -бл҄еши св. погина, загина
погъібати2, -аѭ, -аеши несв. погивам, загивам
погъібение вж. погъібл҄ение
погъібл҄ение, -иꙗ ср. пагуба, гибел, погибел; вар. погъібение
погъібл҄ѣти, -бл҄ѣѭ, -бл҄ѣеши несв. погубвам
погъібнѫти, -нѫ, -неши св. погина, загина; изгубя се, изчезна
погъібѣль, -и ж. погибел, унищожение
погъібѣльнъ, -ъіи прил. пагубен, гибелен
подавати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. давам, предлагам, предоставям
подавити, -вл҄ѭ, -виши св. подавя, задуша
подавл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. подавям, задушавам
подадител҄ь, -л҄ѣ м. 1. дарител; 2. създател; вж. и подател҄ь
подажди и подаждь 2 и 3 л. ед. повел. накл. от подати
подалие, -иꙗ ср. отдалеченост
подание, -иꙗ ср. даване, отпускане
подател҄ь, -л҄ѣ м. 1. дарител; 2. създател; вж. и подадител҄ь
подати, -дамь, -даси св. подам, дам
податьнъ, -ъіи прил. донасящ
подаꙗти, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. давам, предлагам, предоставям; ~ сѧ произхождам
подвигнѫти, -нѫ, -неши св. 1. раздвижа; 2. подбудя, склоня; ~ сѧ с въ и вин. п. придвижа се, побързам; 2.
с на и вин. п. противопоставя се, вдигна се срещу някого, на бой
подвигъ, -а м. подвиг, усилие, борба
подвижати, -жѫ, -жеши св. раздвижа; разпръсна; ~ сѧ разклатя се, усетя слабост, разколебая се
подвиждати, -аѭ, -аеши св. освиркам, осмея
подвижение, -иꙗ ср. движение, движение против някого
подвижьникъ, -а м. 1. ратник, поборник; 2. поборник за Христовото дело, подвижник, отдаден на Бога
подвижьно нрч. 1. засилено; 2. усърдно, прилежно
подвижьнъ, -ъіи прил. усърден, прилежен
подвиꙃание, -иꙗ ср. усилие, усърдие, старание
подвиꙃати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. и -жѫ сѧ, -жеши сѧ св. 1. разклащам се, усещам слабост, треперя; 2.
с инф. стремя се, полагам усилия

412

подивити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ св. удивя се, учудя се
подирѣшьнъ, -ъіи прил. подирешен, сетнешен
подлъгъ предлог по протежението, по дължината на
подоба, -ъі ж. начин, средство
подобати, -аѭ, -аеши несв. подобавам; безл. подобаетъ с дат. п. и инф. подобава, прилича, редно е,
следва
подобие, -иꙗ ср. подобие, прилика
подобител҄ь, л҄ѣ м. подражател
подобити сѧ, -бл҄ѭ сѧ, -биши сѧ несв. с дат. п. подражавам
подобитъ, -ъіи прил. който подражава, подражаващ
подобл҄ение, -иꙗ ср. подобие, сходство, образ
подобоврѣдьнъ, -ъіи прил. еднакъв, сходен
подобоимѣние, -иꙗ ср. уподобяване
подоболичьнъ, -ъіи прил. подобен по вид на ...; с дат. п.
подобострастие, -иꙗ ср. сходство по страдания; вар. подобьнострастие
подобьникъ, -а м. подражател
подобьно нрч. 1. подобно; 2. достойно, по подходящ начин, както трябва; вар. подобьнѣ
подобьновѣръ, -ъіи прил. съответстващ на вярата, на истината, достоверен
подобьнострастие вж. подобострастие
подобьнострастьнъ, -ъіи прил. по подобен, по сходен начин страдащ
подобьнохвальнъ, -ъіи прил. по подобен, по сходен начин достоен за похвала
подобьнъ, -ъіи прил. 1. подобен; ~ бъіти подобен съм, уподобявам се; 2. с дат. или с къ и дат. п.
удобен, благоприятен, годен; подобьно врѣмѧ удобно, сгодно, подходящо време
подобьнѣ вж. подобьно
подобьствие, -иꙗ ср. подобие, сходство, прилика
подобьство, -а ср. подобие, сходство
подолие, -иꙗ ср. 1. край на дреха, подгъв; ~ ризъі края на ризата, на горната дреха; 2. долина
подолъ нрч. отдолу, долу
подрагъ, -а м. край на дреха
подражание, -иꙗ ср. 1. подражание; 2. уподобяване, сходство
подражател҄ь, -л҄ѣ м. 1. подражател; 2. който е подобен на някого
подражати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. надсмивам се, подигравам се на някого
подраживъ, -ъіи прил. подобен, сходен
подражити, -жѫ, -жиши св. последвам някого в делата му, подражавам на някого
подражьникъ, -а м. подражател
подроугъ, -а м. близък, ближен; приятел
подроужие, -иꙗ ср. двойка; съжител, съжителка; приятел, приятелка
подрьжание, -иꙗ ср. ползване, използване
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подрѫжити, -жѫ, -жиши св. забия, побия
подрѫжьнъ, -ъіи прил. закрепен
подъ предлог 1. с тв. п. за място под предмет, лице под; 2. с вин. п. за движение към място, за време
под; ~ вечеръ привечер, надвечер
подъбои, -иꙗ м. 1. подслон, приют; 2. спирка
подъбѣга вж. подъпѣга
подъбѣжище, -а ср. прибежище
подъвиꙃати сѧ, подвижѫ сѧ, подвижеши сѧ св. и подъвиꙃаѭ, подъвиꙃаеши несв. движа се; издигам се;
пребивавам
подъглавьница, -ѧ ж. възглавница
подъгнѣтъ, -а м. подпалка
подъгорие, -иꙗ ср. поли на планина, предпланина
подъдьние, -иꙗ ср. дъно
подъдьньнъ, -ъіи прил. намиращ се на дъното; дънен
подъзаконьнъ, -ъіи прил. подчинен на закона
подъземие, -иꙗ ср. подземие
подъзирати, -аѭ, -аеши несв. 1. надничам; 2. следя, наблюдавам
подъимати, -имаѭ, -имаеши и -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. и св. с вин. п. 1. подемам, поддържам; 2. поемам,
подхващам; ~ власъі подстригвам се, поддържам си косата
подъити, -идѫ, -идеши несв. приближавам се
подъквашати, -аѭ, -аеши несв. подквасвам
подъклонити, -н҄ѭ, -ниши св. подслоня
подъкопати, -аѭ, -аеши св. с вин. п. подкопая, подрина
подъкоповати, -аѭ, -аеши несв. подкопавам
подълагати, -аѭ, -аеши несв. подлагам; поставям под нещо
подълежати, -лежѫ, -лежиши несв. 1. лежа под нещо; 2. подлежа, задължен съм
подълога, -ъі ж. основа, подставка
подъложити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. и подъ с вин. п. подложа, поставя
подъметъ, -а м. поли, долната част на връхна дреха
подъмѫтити, -щѫ, -тиши замислям, кроя
подънебесие, -иꙗ ср. всичко под небесата, цялата земя
подънебесьнъ, -ъіи прил. поднебесен; подънебесьнаꙗ земята, всичко що е на земята
подъница, -ѧ ж. подземие
подъножие, -иꙗ ср. подножие, опора
подъпадати, -аѭ, -аеши несв. 1. попадам; 2. засяга ме
подъпора, -ъі ж. подпора
подъпрѣти, -пр҄ѭ, -р҄еши св. подпра; ~ сѧ подпра се, облегна се
подъпьсати вж. подъписати
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подъпѣга, -ъі ж. разведена жена, напусната жена, напустеница; вар. подъбѣга
подъръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. подрия, подкопая
подъскъітити, -щѫ, -тиши св. подслоня
подъслъньчьнъ, -ъіи прил. който се намира под слънцето
подъсмѣхъ, -а м. присмех, насмещка
подъстьлѣти, -стелѭ, -стелеши св. постеля под нещо; подложа
подъсъіпати, -плѭ, -пиши несв. насипя, сипя под нещо
подъсѣкъ, -а м. кил, основна греда на кораб
подътекати, -кѫ, -чеши несв. проточвам се под нещо
подъчрѣвие, -иꙗ ср. органите, който се намират под корема, под червата
подъѧтел҄ь, -л҄ѣ м. привърженик, поддръжник
подъѧти, -имѫ, -имеши св. с вин. п. 1. подкрепя, повдигна; 2. изтърпя
подѣлие, -иꙗ ср. добавка, прибавка
пожагати, -аѭ, -аеши несв. обгарям
пожалити си, -л҄ѭ си, -лиши си св. натъжа се
пожаръ, -а м. пожар
пожен- вж. и погънати
пожещи, -гѫ, -жежеши и -жьгѫ, -жьжеши св. изгоря, опожаря
пожидовати, -аѭ, -аеши несв. очаквам
пожити, -живѫ, -живеши св. поживея
пожрьти, -жьрѫ, жьреши св. с вин. и дат. п. пожертвам, принеса в жертва; ~ богомъ принеса жертва (за
езически богове)
пожрѣти, -жьрѫ, жьреши св. погълна
пожьдати, -жидѫ, -жидеши и -жьдѫ, жьдеши св. почакам
пожьжение, -иꙗ ср. подпалване
пожьр- вж. пожрьти и пожрѣти
пожѧти, -жьн҄ѭ, -н҄еши св. с вин. п. пожъна
поздьнъ, -ъіи прил. 1. бавен; 2. късен
поздѣ нрч. късно
познавати, -аѭ, -аеши несв. 1. узнавам; 2. познавам
познание, -иꙗ ср. познание, познаване
познати, -аѭ, -аеши св. 1. узная; 2. позная
позобати, -аѭ, -аеши св. (за птици) позобам, изобам, изкълва
позоратаи, -аꙗ м. зрител, наблюдател
позорование, -иꙗ ср. съзерцание
позоровати, -аѭ, -аеши несв. 1. гледам, наблюдавам; 2. съзерцавам
позоръ, -а м. зрелище
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позорьникъ, -а м. зрител, наблюдател
позоухъ, -а м. ноздра
позьрѣти, -рѭ, -риши св. с вин. п. и въ с мест. п. погледна развнодушно, оставя без внимание
позъвание, -иꙗ ср. призоваване
позъвати, -зовѫ, -зовеши св. с вин. п. и на с вин. п. повикам, призова
позъібати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. 1. разтърся, раздрусам; 2. разколебая
позъівати, -аѭ, -аеши несв. назовавам, наричам
позѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. 1. позея, отварям си широко устата; 2. прозявам се
поид- вж. и поити1
поим- вж. и поѧти
поимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. вземам
поименовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. посочвам поименно; 2. упреквам
поимъ, -а м. упрек; поимъі творити отправям упреци
поискати, -щѫ, -щеши св. потърся
поити1, -дѫ, -деши св. тръгна, отправя се
поити2, поѭ, поиши несв. поя, давам да пие
покадити, -ждѫ, -диши св. с вин. п. покадя
покаждати, -аѭ, -аеши несв. кадя
покажение, -иꙗ ср. разваляне, повреда
показание, -иꙗ ср. 1. показване, изява; 2. наставление; 3. предназменование, свидетелстване
показател҄ь, -л҄ѣ м. този, който показва, дава насока
показати, -заѭ, -аеши несв. и -жѫ, -жеши св. с вин. п. 1. показвам, давам да се види; 2. наказвам,
накажа; ~ сѧ 1. показвам се, покажа се; 2. проявявам се, проявя се
показъ, -а м. напътствие
покар҄ѣти сѧ, -р҄ѣѭ сѧ, р҄ѣеши сѧ несв. покорявам се, подчинявам се
покаꙗзнь, -и ж. покаяние, разкаяние
покаꙗние, -иꙗ ср. 1. покаяние, разкаяние; 2. изповед, покаяние
покаꙗньнъ, -ъіи прил. покаен
покаꙗти, -аѭ, -аеши св. и несв. успокоя, успокоявам; ~ сѧ с род. или мест. п. покайвам се, кая се,
разкайвам се
поклан҄ѣние, -иꙗ ср. 1. поклонение; 2. почитание; вар. поклон҄ение
поклан҄ѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши несв. с вин. п. прекланям, скланям; ~ сѧ с дат. п. покланям се, почитам
поклон҄ение, -иꙗ ср. скланяне, прекланяне, поклонение; ~ колѣнома падане на колене, коленичене
поклонител҄ь, л҄ѣ м. почитател, обожател
поклонити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. и дат. п. поклоня, сведа; ~ сѧ 1. направя поклон; 2. подчиня се, покоря
се
поклоньникъ, -а м. поклонник, почитател
поклѧкнѫти, -нѫ, -неши св. приклекна
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поковати, -ковѫ, -ковеши и -коуѭ, -коуеши св. обкова
поковъ, -а м. обков
покои, -иꙗ м. 1. покой, почивка, спокойствие, мир; 2. успение
покоинъ, -ъіи прил. спокоен
покоити, -коѭ, -коиши св. с вин. п. успокоя
покоище, -а ср. почивен ден, почивка
поконъ, -а м. начало
покор҄ение, -иꙗ ср. 1. подчинение, покорност; 2. послушание, смирение
покорити, -р҄ѭ, -риши св. с дат. и вин. п. покоря, подчиня
покосьнъ, -ъіи прил. подходящ; благоприятен
покосьнѣ нрч. подходящо, удобно
покоувати, -аѭ, -аеши несв. 1. кова; 2. обковавам; 3. подковавам
покоусити, -шѫ, -сиши св. опитам; ~ сѧ опитвам се
покоушати, -аѭ, -аеши несв. 1. опитвам; 2. замислям
покошьнъ, -ъіи прил. удобен, приго̀ден
покровъ, -а м. 1. покрив; покров; стряха; 2. покривка от плат
покропити, -пл҄ѭ, -пиши св. напръскам
покропл҄ѣние, -иꙗ ср. поръсване
покръвенъ, -ъіи прил. (< прич.) покрит
покръмити, -мл҄ѭ, -миши св. нахраня; ~ сѧ нахраня се
покръівати, -аѭ, -аеши несв. покривам
покръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. с вин. п. 1. покрия, закрия; 2. скрия; ~ сѧ с тв. п. скрия, покрия
покъівание, -иꙗ ср. кимане, клатене с глава
покъівати, -аѭ, -аеши св. кимам, клатя глава
покъідати, -аѭ, -аеши св. обсипя, украся
покъіновение, -иꙗ ср. указание
покѫпати сѧ, -пл҄ѭ сѧ, -пл҄еши сѧ св. омия се, окъпя се
пола, полъі ж. пола, долната част на дрехата
полагати, -аѭ, -аеши несв. слагам, полагам
полата, -ъі ж. 1. храм; 2. горен етаж, горница; гр. παλάτιον от лат. palatium; вар. полатъ
полизати, -жѫ, -жеши св. полижа
положение, -иꙗ ср. 1. полагане, поставяне; 2. положение
положити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. положа, поставя; ~ съвѣтъ обмисля, посъветвам се, обсъдя
полоудьне нрч. в средата на деня, по пладне
полоудьнина, -ъі ж. 1. пладне; 2. юг
полоудьн҄ь, -ии прил. обеден
полоудьньнъ, -ъіи прил. обеден
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полоунощи нрч. в полунощ, в сред нощ
полоунощь, -и ж. 1. среднощ, полунощ; 2. север, северна посока
полоучаи, -аꙗ м. случай; съдба, участ
полоучение, -иꙗ ср. случайност, стечение на обстоятелствата; полоучениемь случайно, от само себе си
полоучити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. получа, придобия
полъ, -оу м. 1. половина; 2. половина от човечеството, женски или мъжки пол; 3. бряг; съ оного полоу
иордана от другия бряг на р. Йордан
польдьнина, -ъі ж. юг, южната страна
польжити, -льжѫ, -льжиши св. получа полза
польꙃа, -ѧ ж. полза, помощ
польꙃевати, -оуѭ, -оуеши несв. ползвам; ~ сѧ ползвам се, имам облага
пользовати, -оуѭ, -оуеши несв. помагам. оказвам помощ
польꙃьнъ, -ъіи прил. с дат. п. полезен
польно, -а ср. дърво за горене, цепеница
полѣти, полѭ, полиши несв. пламтя, горя
помавати, -аѭ, -аеши несв. кимвам, поклащам глава, давам знак с глава
помагати, -аѭ, -аеши несв. помагам
помазание, -иꙗ ср. 1. помазване; 2. миропомазване
помазати, -жѫ, -жеши св. с вин. и тв. п. и -заѭ, -заеши несв. помажа, помазвам; мирпомажа; ~ сѧ с тв.
п. помазвам, миропомазвам
помазати, -заѭ (си)
помазъ, -а м. мазило
поманѫти, -нѫ, -неши св. кимна
помахати, -аѭ, -аеши несв. помахам
помаꙗние, -иꙗ ср. помахване, даване на знак с ръка
помаꙗти, -аѭ, -аеши и -аꙗѭ, -аꙗеши несв. кимвам
помести, -тѫ, -теши св. помета
пометати, -аѭ, -аеши несв. мятам, хвърлям
помиꙃание, -иꙗ ср. 1. мигане; 2. намигване
помиꙃати, -аѭ, -аеши несв. 1. мигам; 2. намигвам
помиловати, -лоуѭ, -лоуеши несв. с вин. п. смилявам се над някого; помилвам някого
поминати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. спомням си
помльчати, -чѫ, -чеши св. помълча
помог- вж. и помощи
помоꙃи или помози 2 и 3 л. ед. повел. накл. от помощи
помолити сѧ, -мол҄ѭ сѧ, -молиши сѧ св. и несв. с дат. п. помоля се, дам обет
поморие, -иꙗ ср. крайморие
поморьникъ, -а м. моряк
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помостъ, -а м. 1. площад; 2. под
помоудити вж. помѫдити
помощи, -могѫ, -можеши св. с дат. п. помогна
помощь, -и ж. помощ, закрила
помощьникъ, -а м. помощник, закрилник
помрачити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. помрача, затъмня; ~ сѧ помрача се
помрьзнѫти, -нѫ, -неши св. замръзна, измръзна
помрькнѫти, -нѫ, -неши св. помръкна, затъмня се
помрьцати, -аѭ, -аеши несв. помръквам
помрьчати, -чѫ, -чиши св. замръкна, мръкна
помъікание, -иꙗ ср. помръдване
помъіслити, -шл҄ѭ, -слиши св. помисля
помъіслъ, -а м. помисъл; вж. и помъішл҄ение
помъішл҄ение, -иꙗ ср. помисъл, мисъл; вж. и помъіслъ
помъішл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. помислям, премислям
помьнѣти, -н҄ѭ, -ниши несв. с вин. п. помня; поменавам, споменавам
помѣжити, -жѫ, -жиши св. помижа, замижа
помѣновение, -иꙗ ср. спомняне, припомняне; вар. помѧновение
помѣнѫти, -нѫ, -неши св. с вин. и дат. п. припомня, спомня; ~ си припомня си, спомня си; вж. и
помѧнѫти
помѣтати, -аѭ, -аеши несв. хвърлям
помѧновение вж. помѣновение
помѧнѫти, -нѫ, -неши св. с вин. и дат. п. помена, спомена, наппомня
помѧсти сѧ, -мѧтѫ сѧ, -теши сѧ св. 1. поместя се; 2. поскитам се
помѫдити, -ждѫ, -диши св. забавя; ~ сѧ забавя се; вар. помоудити
понавл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. подновявам; обновявам
пон҄ева нрч. откогато
понедѣльникъ, -а м. понеделник
пон҄еже съюз понеже, защото
понести, -сѫ, -сеши св. с вин. п. понеса; претърпя
поникнѫти, -нѫ, -неши несв. 1. поникна; 2. сведа глава
поновител҄ь, -л҄ѣ м. обновител
поновити, -вл҄ѭ, -виши св. подновя, обновя
понорьливъ, -а прил. негоден
поносити, -шѫ, -сиши несв. с вин. п. 1. упреквам, укорявам; 2. хуля, ругая
поносъ, -а м. 1. донос; 2. хула, ругатня; 3. обида, оскърбление
поносьнъ, -ъіи прил. обиден, оскърбителен
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поноуд- вж. понѫдпоношение, -иꙗ ср. поругание, хула, присмех; носити поношениꙗ понасям позор
пон҄ѣ нрч. поне, само; дори; макар
пон҄ѣва, -ъі ж. 1. къс плат, лента; 2. наметало, плащеница; 3. погребално покривало, покров; вж. и
пон҄ѣвица, плащаница
пон҄ѣвица, -ѧ ж. 1. лента, колан; 2. наметало, плащеница; 3. погребално покривало, покров; вж. и
пон҄ѣва, плащаница
понѣвьникъ, -а м. този, който носи плащ, наметало
понюкати, -аѭ, -аеши несв. подтиквам, насърчавам
понѫдити, -ждѫ, -диши св. принудя, заставя
понѫждати, -аѭ, -аеши несв. принуждавам, заставям
пооубожати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. обеднявам
пооумити сѧ, -мл҄ѭ сѧ, -миши сѧ св. поумнея
пооустити, -щѫ, -стиши подтиквам, насърчавам
пооустьнъ, -ъіи прил. бодър
пооучаливъ, -ъіи прил. склонен на поучава
пооучати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с дат. п. приучвам се
пооучение, -иꙗ ср. поучение, поука
пооучити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. приуча се, обмисля
пооущание, -иꙗ ср. усърдие, старание; вар. пооущение
пооущати, -аѭ, -аеши несв. с на и вин. п. подтиквам, подбуждам, насърчавам
пооущение вж. пооущание
попалити, -л҄ѭ, -лиши св. с вин. п. запаля, изгоря
попалѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. с вин. п. опожарявам, изпепелявам
попелъ вж. пепелъ
попечение, -иꙗ ср. грижа, загриженост
попещи сѧ, -кѫ сѧ, -чеши сѧ св. с о и мест. п. погрижа се
попирати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. потъпквам, стъпквам; потискам, угнетявам
попльꙃание, -иꙗ ср. спъване, препъване; вар. попльзение
попльзение вж. попльꙃание
попльзнѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. плъзна се; подхлъзна се
поплѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. пленя
поповьство, -а ср. поповство, свещеничество
попона, -ъі ж. 1. покривало; 2. завеса; вж. и опона
попоустити, -щѫ, -стиши св. отпусна, допусна
попоущание, -иꙗ ср. прекратяване, освобождаване; вар. попоущение
попоущати, -аѭ, -аеши несв. 1. пращам; 2. освобождавам
попоущение вж. попоущание
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попъ, -а м. църковен служител – поп, дякон, йерей, свещеник
попьрание, -иꙗ ср. потъпкване
попьрати, -перѫ, -переши св. с вин. п. стъпча, потъпча; унищожа, опустоша
попьрище, -а ср. поприще, римска миля равна на 1482 м
попьство, -а ср. духовенство, свещеничество
пора ; въ порѫ бъіти в силата си съм
порабл҄ение, -иꙗ ср. поробване; заробване
порабл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. 1. поробвам се; 2 покорявам се
поработати, -аѭ, -аеши св. поработя, послужа
поработити, -щѫ, -тиши св. поробя; ~ сѧ поробя се
порабощати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с дат. п. покоря се, ставам зависим
порадовати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ св. с дат. п. задардвам се
пораждати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. оживявам, възкръсвам
поразити, -жѫ, -зиши св. с вин. и тв. п. поразя, унищожа
поразоумѣвати, -аѭ, -аеши несв. проумявам, схващам, разбирам
поразоумѣние, -иꙗ ср. проумяване, разбиране
порамие, -иꙗ ср. край, кант на дреха
порамьница, -ѧ ж. плащ, наметало
поречение, -иꙗ ср. повторение
поривати, -аѭ, -аеши несв. тласкам, блъскам
поривъ, -ъіи прил. 1. упорит; 2. надменен, високомерен
порода, -ъі ж. рай; вж. и раи.
породьнъ, -ъіи прил. райски
породьскъ, -ъіи прил. райски
породьство, -а ср. възродяване
порождение, -иꙗ ср. 1. раждане; 2. повторно раждане, възкресение
порождьство, -а ср. 1. възраждане; 2. възкресение
пороковати, -оуѭ, -оуеши несв. упреквам, порицавам
порокъ, -а м. порок; бес порока непорочно, безгрешно
поръпътати, -пъщѫ, -пъщеши св. възроптая
поръфира, -ъі ж. багреница; гр. πορφύρα
поръфирионъ, -а м. мест. Порфирион, град в областта Хайфа; гр. Πορφυρεών
порьвьновати, -оуѭ, -оуеши св. с дат. п. следвам ревностно, проявя усилие
порѣвати, -аѭ, -аеши несв. увлечен съм от нещо
порѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. подтиквам
порѧдьнъ, -ъіи прил. пореден
порѫгание, -иꙗ ср. поругание, подигравка, присмех
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порѫгати, -аѭ, аеши св. подиграя; ~ сѧ с дат. п. подиграя се, надсмея се
порѫкъ, -а м. донос
порѫтити сѧ, -щѫ сѧ, тиши сѧ св. порутя се, срутя се
порѫчати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с дат. п. поръчителствам за някого, доверявам се на някого
порѫчити, -чѫ, -чиши св. поръчам; възложа (сѧ)
порѫчьникъ, -а м. поръчител
посагати, -аѭ, -аеши несв. със за и вин. п. омъжвам се, женя се
посагнѫти, -нѫ, -неши св. със за и вин. п. омъжа се, оженя се
посадити, -ждѫ, -диши св. поставя някого да седне
посадьникъ, -а м. вожд, предводител
посаждати, -аѭ, -аеши несв. посаждам
посилие, -иꙗ ср. влияние
поскрьбѣти, -бл҄ѭ, -биши св. поскърбя, пожаля
поскрьжьтати, -жьщѫ, -жьщеши св. поскръцна, скръцна на някого със зъби
поскѫдоу нрч. оскъдно; малко; бедно
послабл҄ение, -иꙗ ср. позволение
послоужение, -иꙗ ср. услуга, помощ
послоужити, -жѫ, -жиши св. с дат. п. 1. послужа, помогна; 2 служа, окажа почит
послоухование, -иꙗ ср. свидетелство
послоуховати, -оуѭ, -оуеши несв. свидетелствам
послоухъ, -а м. свидетел
послоушание, -иꙗ сρ. послушание
послоушател҄ь, -л҄ѣ м. слушател
послоушати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. слушам, вслушвам се; 2. слушам, подчинявам се; не ~ не
зачитам, не се подчинявам
послоушьливъ, -ъіи прил. послушен, покорен
послоушьникъ, -а м. слушател
послоушьство, -а ср. свидетелство
послоушьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. с дат. п. свидетелствам, потвърждавам
послѣди нрч. сетне, по-късно; в последствие; вар. послѣдь
послѣдование, -иꙗ ср. 1. послеслов, заключение; 2. ред на богослужението
послѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. с дат. п. последвам, следвам
послѣдосъвѣтие, -иꙗ ср. закъснял съвет
послѣдъкъ, -а м. край; на ~ нрч. напоследък
послѣдь нрч. най-сетне; накрая; после; вар. послѣди
послѣдьникъ, -а м. последният
послѣдьновати, -оуѭ, -оуеши несв. оставам последен
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послѣдьн҄ь, -н҄ии прил. последен; окончателен
послѣдьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. с дат. п. следвам, последвам; вж. и послѣдовати
послѣжде нрч. после; по-късно
послѣждение, -иꙗ ср. последване, последица
посмиꙗние, -иꙗ ср. присмех, подигравка
посмиꙗти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. 1. посмея се; 2. надсмея се, присмея се, подиграя се
пособие, -иꙗ ср. съдействие
пособовати, -оуѭ, -оуеши несв. с вин. п. придържам се към нещо
пособьникъ, -а м. помагач, съюзник
пособьство, -а ср. възможност, случай
посоулъ, -а м. лихва
посоупити вж. посѫпити
посоха, -ъі ж. сопа, тояга
поспѣвати, -аѭ, -аеши несв. с дат. п. съдействам, помагам
поспѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. с дат. п. подкрепя, съдействам, спомогна
поспѣховати, -оуѭ, -оуеши несв. с тв. п. съдействам, подкрепям, допринасям за успеха
поспѣхъ, -а м. зачитане
поспѣшение, -иꙗ ср. сполука, успех
поспѣшивъ, -ъіи прил. усърден
поспѣшити, -шѫ, -шиши св. 1. с вин. п. успея да извърша; 2. с тв. п. постарая се, проявя се чрез нещо
поспѣшьникъ, -а м. помощник, сътрудник
поспѣшьнъ, -ъіи прил. стремящ се към подвиг, усърден, ревностен
поспѣшьство, -а ср. 1. успех; 2. усърдие, усилие
поспѣшьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. съдействам на някого, помагам на някого
поспѣꙗние, -иꙗ ср. подвижничество
поспѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. способствам, помагам
посрамител҄ь, -л҄ѣ м. изобличител; вар. посрамьникъ
посрамити, -мл҄ѭ, -миши св. с вин. п. посрамя; ~ сѧ посрамя се
посрамл҄ѣти сѧ, -мл҄ѣѭ сѧ, -мл҄ѣеши сѧ св. с вин. п. посрамя се, засрамя се
посрамьникъ вж. посрамител҄ь
посрѣдьнъ, -ъіи прил. намиращ се в средата
посрѣдѣ нрч. по средата, в средата, посред
поставити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. и дат. п. поставя, сложа; ~ законъ постановя, въведа закон
поставл҄ение, -иꙗ ср. 1. поставяне; 2. хиротония, въвеждане в епископски сан
поставл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. с вин. п. поставям, слагам
поставъ, -а м. основа на тъкан
постасъ вж. ипостасъ
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постельникъ, -а м. този, който отговаря за спалното помещение, постелник
постенати, -нѫ, -неши св. постена, застена
постигнѫти, -нѫ, -неши св. с вин. п. постигна, овладея
постиꙃание, -иꙗ ср. разбиране
постилати, -аѭ, -аеши несв. постилам
постити сѧ, -щѫ сѧ, -стиши сѧ несв. постя
постоꙗние, -иꙗ ср. опора, твърдина
постоꙗти, -тоѭ, -тоиши св. спра за пренощуване, отседна
пострадати, -ждѫ, -ждеши св. пострадам
пострашение, -иꙗ ср. застрашаване, заплаха
пострашити, -шѫ, -шиши св. заплаша, застраша
постраꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. построявам, устройвам
постригати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. остригвам
пострижение, -иꙗ ср. подстригване; ~ власомъ подстригване след кръщението; ~ брадѣ подстригване на
брадата
постриꙃати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. подстригвам; 2. подстригвам, посвещавам някого в духовно
звание
пострищи, -гѫ, -жеши св. 1. пострижа; 2. подстрижа, посветя някого в духовно звание
пострѣцало, -а ср. подстрекателство
пострѣщи, -стригѫ, -жеши св. с вин. п. подстрижа; ~ сѧ 1. посрижа се; 2. замонаша се
постъ, -а м. пост
постъідити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. посрамя се, засрамя се
постъідѣти сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. посрамя се, засрамя се
постьлати, -стел҄ѭ, -стел҄еши св. постеля
постьникъ, -а м. постник, подвижник; отшелник
постьница, -ѧ ж. постница, подвижница
постьнъ, -ъіи прил. постен
постѫпати, -аѭ, -аеши несв. нападам някого, излизам срещу някого
посълание, -иꙗ ср. 1. изпращане, пращане; 2 послание
посълати, посълѭ, посъл҄еши св. с вин. п. пратя, изпратя
посъпати, -пл҄ѭ, -пиши св. поспя
посъілати, -л҄ѭ, -л҄еши несв. с вин. п. и на с вин. п. пращам, изпращам
посъіпати, -аѭ, -аеши несв. посипвам
посѣдѣти, -ждѫ, -диши св. поседя
посѣкати, -аѭ, -аеши несв. посичам, отсичам
посѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. засенча
посѣсти, -сѧдѫ, -сѧдеши св. поседна, седна
посѣтител҄ь, -л҄ѣ м. посетител
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посѣтити, -щѫ, -тиши св. с вин. п. посетя, споходя, навестя
посѣтовати, -оуѭ, -оуеши св. пожаля
посѣчение, -иꙗ ср. 1. посичане; 2. гибел, унищожение
посѣщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. посещавам, навестявам
посѣщение, -иꙗ ср. посещение
посѣщи, -кѫ, -чеши св. посека, отсека
посѧꙃание, -иꙗ ср. осезание
посѧꙃание, -иꙗ ср. осезание
посѫдити, -ждѫ, -диши св. присъдя, отсъдя
посѫждение, -иꙗ ср. отсъждане; решение
посѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. намръщя се, начумеря се
посѫщьство, -а ср. съществуване след нещо друго
потаити, -аѭ, -аеши св. с вин. п. потая, скрия
потакъливъ, -ъіи прил. угоднически, ласкателен
потапл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. потопявам се, потъвам
потаити, -аѭ, -аиши св. с вин. п. спотая
потаꙗти, -ꙗѭ, -аеши несв. с вин. п. спотайвам
потвор҄ение, -иꙗ ср. възраждане, прераждане
потворити, -р҄ѭ, -риши св. с вин. п. претворя, създам отново
потврьждение, -иꙗ ср. потвърждение
потесати, -аѭ, -аеши несв. отесвам, оглаждам, заглаждам
потещи, -кѫ, -чеши св. потека, бликна
потир҄ь, -р҄ѣ м. чаша, потир; гр. ποτήριον
потити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ несв. потя се
потлачити, -чѫ, -чиши несв. унищожавам, затлачвам
потокъ, -а м. поток, ручей
потомь (< по томь) нрч. после; вар. потомьжде, потомьже
потомьжде вж. потомь
потомьже вж. потомь
потонѫти, -нѫ, -неши св. потъна
потопити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. потопя, залея, наводня
потопъ, -а м. потоп
потопьнъ, -ъіи прил. който се отнася до потопа, касае потопа
потоульнъ, -ъіи прил. (за звук) приглушен
потоул҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, л҄ѣеши сѧ несв. преструвам се
поточити, -чѫ, -чиши св. направя да потече
поточище, -а ср. 1. голям поток; 2. пропаст
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поточьнъ, -ъіи прил. 1. отнасящ се до потока; 2. поточен
потроуждение, -иꙗ ср. умора
потрьꙃати, -аѭ, -аеши несв. изровя; изрина
потрьпѣти, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. потърпя, почакам
потрѣба, -ъі ж. потреба, потребност; нужда
потрѣбител҄ь, -л҄ѣ м. унищожител
потрѣбити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. п. 1. разтребя, почистя; 2. изтребя, унищожа
потрѣбл҄ение, -иꙗ ср. потреба, потребност, необходимост; вж. и потрѣбование
потрѣбл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. изтребвам, унищожавам
потрѣбование, -иꙗ ср. необходимост, потребност; вж. и потрѣбл҄ение
потрѣбовати, -оуѭ, -оуеши св. призова, повикам
потрѣбьникъ, -а м. този, който изтребва, премахва страстите
потрѣбьно нрч. по подходящ начин; вар. потрѣбьнѣ
потрѣбьнъ, -ъіи прил. 1. потребен, нужен; 2. подходящ, удобен; потрѣбьномь по подходящ начин
потрѣбьнѣ нрч. подходящо, както следва
потрѣти, -рѫ, -реши св. потрия; натрия
потрѧсати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. разклащам, разтърсвам; 2. низвергвам
потрѧсти, -сѫ, -сеши св. с вин. п. потреса, раздрусам; ~ сѧ разтърся се
потрѫсьнъ, -ъіи прил. разтърсен
потъкати, -аѭ, -аеши несв. закрепвам.
потъчение, -иꙗ ср. разпъване, посрояване; сѣни потъчение, разпъване на шатри.
потъ, -а м. пот
потъкнѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. препъна се, спъна се
потъпътати, -щѫ, -щеши св. потъпча, стъпча
потъщание, -иꙗ ср. 1. усърдие; 2. бързане
потъщати, -щѫ, -щиши св. побързам, избързам; ~ сѧ с инф. постарая се, побързам, погрижа се
потъікати, -аѭ, -аеши несв. блъскам, изблъсквам
потьпѣга, -ъі ж. разведена, напусната жена
потѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. потя се, мокря се
потѣщити, -щѫ, -щиши св. потуша
потѧжьба, -ъі ж. посмешище
потѧжьбьнъ, -ъіи прил. осмиващ
потѧзати
поустити, поуштѫ, поустиши св. пусна, напусна; хвърля се
поустошие, -иꙗ ср. пустош, пустиня
поустошь, -и ж. пустош, празнина; въ поустошь напразно, напусто
поустошьникъ, -а м. празнодумец
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поустошьнъ, -ъіи прил. пуст, празен
поустъ, -ъіи прил. пуст, празен
поустъін҄и, -н҄ѧ ж. пустиня
поустъіньникъ, -а м. пустинник, отшелник
поустиньскъ, -ъіи прил. пустинен
поущати, -аѭ, -аеши несв. пущам, освобождавам
поущеница, -ѧ ж. разведена жена
похабити, -бл҄ѭ, -биши св. похабя
похвала, -ъі ж. похвала
похвал҄ение, -иꙗ ср. благодарене; възхваляване
похвалити, -л҄ѭ, -лиши св. с вин. п. похваля, възхваля, благодаря; ~ сѧ похваля се
похвальнъ, -ъіи прил. благодарствен
похвал҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. похвалвам
похватити, -щѫ, -тиши св. обхвана, обгърна
похващати, -аѭ, -аеши несв. обхващам, обземам, обгръщам
походити, -ждѫ, -диши несв. похождам, ходя насам-натам, обикалям без посока
походьникъ, -а м. труженик
похоть, -и ж. желание, телесно желание; ~ имѣти изпитвам похот
похотьникъ, -а м. този, който силно желае Бога, боголюбец
похотьнъ, -ъіи прил. похотлив, сладострастен
похотѣние, -иꙗ ср. желание
похотѣти, -щѫ, -щеши св. пожелая, поискам; вар. похътѣти
похоул҄ение, -иꙗ ср. порицание
похоулити, -л҄ѭ, -лиши св. с вин. п. похуля, охуля
похризмити, -мл҄ѭ, -миши св. помажа с миро, миропомажа
похъітати, -аѭ, -аеши несв. 1. обземам, обхващам; 2. овладявам
похѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. прегърна, обгърна
почивати, -аѭ, -аеши несв. с въ и мест. п. почивам
почисти1, -чьтѫ, -чьтеши св. почета, прочета
почисти2, -чьтѫ, -чьтеши св. вин. и тв. п. почета, окажа почит, засвидетелствам уважение
почитание1, -иꙗ ср. прочитане, четене
почитание2, -иꙗ ср. почитане, почитание, отдаване на почит
почитати, -аѭ, -аеши несв. 1. почитам, чета; 2. преброявам
почити, -чиѭ, -чиеши св. 1. почина си, отдъхна; 2. почина, умра
почрьпало, -а ср. черпак, съд за гребане на вода
почрьпальникъ, -а м. черпак
почрьпати, -аѭ, -аеши несв. с отъ и род. п. (течност) греба, загребвам, почерпвам
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почрѣти, -чрьпѫ, -чрьпеши св. загреба, почерпя течност
почьтание вж. почитание
почьтение, -иꙗ ср. чест, почит
почьто нрч. защо
почюти, -юѭ, ююеши св. усетя
пошибение, -иꙗ ср. заблуждение, грешка
пошибьнъ, -ъіи прил. заблуден
пощение, -иꙗ ср. 1. постене; въздържание, аскетизъм; 2. подвижничество; ~ плъти изнуряване на
плътта, лишение от телесни нужди
пощѧдител҄ь, -л҄ѣ м. този, който пази, закриля от зло, защитник; вар. пощѧдѣтел҄ь
пощѧдѣтел҄ь вж. пощѧдител҄ь
пощѧдѣние, -иꙗ ср. щадене, съобразяване
пощѧдѣти, -ждѫ, -диши св. 1. пощадя; 2. опазя, овардя
поꙗдати, -аѭ, -аеши несв. 1. изпояждам, изяждам; 2. изразходвам, унищожавам
поꙗсати, -аѭ, -аеши несв. и поꙗшѫ, -шеши св. опасвам, опаша; ~ сѧ с тв. п. опасвам се, опаша се
поꙗсти, -ꙗмь, -ꙗси св. 1. изпоям, изям; 2. унищожа, изразходя
поꙗсъ, -а м. пояс
поѧти, -имѫ, -имеши св. с вин. п. поема, взема, отведа
праведьникъ вж. правьдьникъ
правило, -а ср. правило
правител҄ь, -л҄ѣ м. предводител, вожд
правити, -вл҄ѭ, -виши несв. с вин. п. направлявам, насочвам, напътствам; ~ слово вярно тълкувам словото
правл҄ение, -иꙗ ср. правило; постижение
право нрч. направо, право
правовѣрие, -иꙗ ср. права, праведна вяра, православие
правовѣрьно нрч. правоверно
правословесие, -иꙗ ср. защита пред съд
правословьць, -а м. православен, правоверен човек
правость, -и ж. правота, правилност
правосѫдьство, -а ср. правосъдие
правъ, -ъіи прил. прав, правилен, праведен; праваꙗ вѣра права, праведна вяра, православие; въ правъіи
пѫть в правия, в правилния път
правъі нрч. правилно, точно
правьда, -ъі ж. истина, правда, справеливост; въ правьдѫ справедливо; бес правьдъі несправедливо,
неправедно
правьдивъ, -ъіи прил. правдив, праведен
правьдьникъ, -а м. праведен човек, праведник
правьдьничь прил. прит. праведнически, на праведниците
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правьдьно нрч. праведно
правьдьнослововити, -вл҄ѭ, -виши несв. защитавам правата си
правьдьнъ, -ъіи прил. праведен, справедлив; ~ замъіслъ справедливо решение; слъньце праведьное слънце
на правдата, за Иисус Христов
правьдьство, -а ср. праведност; правдивост
правѣ нрч. правилно; точно
праздьникъ, -а м. празен, неработен ден, празник; творити праздьникъі празнувам
праздьновати, -оуѭ, -оуеши несв. празнувам
праздьнодѣꙗние, -иꙗ ср. ненужна работа
праздьнол҄юбьць, -а м. любител на празниците
праздьнословесити, -шѫ, -сиши несв. празнословя
праздьноꙗдьць, -а м. тунеядец, безделник; вж. и сѣдиноꙗдьць
праздьнъ, -ъіи прил. празен; ~ бъіти свободен, незает съм
праздьньствие, -иꙗ ср. празненство
праздьньство, -а ср. незаетост, празник
праотьць, -а м. праотец
прапрѫдъ, -а м. багреница, пурпурна дреха от скъп плат, носена от благородници; вар. прѣпрѫдъ
прапрѫдьнъ, -ъіи прил. пурпурен, тъмночервен; вар. прѣпрѫдьнъ
прахнѣнъ, -ъіи прил. трошлив
прахъ, -а м. прах
пращати, -аѭ, -аеши несв. с отъ и род. п. прощавам
презвитеръ, -а м. презвитер, свещеник; гр. πρεσβύτερος
презвитерьскъ, -ъіи прил. свещенически, презвитерски
препоситъ, -а м. домоуправител; гр, πρεπόσιτος
преторъ, -а м. претория, дворец на римския наместник; гр. πραιτώριον от лат. praetorium
при предлог с мест. п. при; до; по времето на
прибити, -биѭ, -биеши и -бьѭ, -бьеши несв. прикова
приближати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с мест. п. приближавам се, идвам близко
приближение, -иꙗ ср. близост
приближити сѧ, -жѫ сѧ, -жиши сѧ св. с мест. п. приближа се; наближа
прибъівати, -аѭ, -аеши несв. 1. пристигам; 2. прииждам, прихождам
прибъіти, -бѫдѫ, -бѫдеши св. прибавя
прибъітъкъ, -а м. 1. придобивка, печалба; 2. лихва; 3. подкрепа, помощ
прибьрати, -берѫ, -береши св. прибера
прибѣгание, -иꙗ ср. убежище
прибѣгати, -аѭ, -аеши несв. с къ и дат. п. притичвам, прибягвам, търся помощ
прибѣгнѫти, -нѫ, -неши св. с къ и дат. п. прибягна, потърся помощ

429

прибѣжати, -жѫ, -жиши несв. прибягвам
привабити, -бл҄ѭ, -биши св. примамя, привлека
приваждати, -аѭ, -аеши несв. привеждам
привалити, -лѭ, -лиши св. приваля, притърколя нещо
привести1, -дѫ, деши св. с вин. п. и къ и дат. п. доведа, въведа, донеса; 2. с къ и дат. п. приближа се до
привести2, -везѫ, -везеши св. докарам, превозя
привидѣние, -иꙗ ср. привидение, призрак
привитати, -аѭ, -аеши несв. подслонявам
привлачити, -чѫ, -чиши несв. с вин. п. и къ с дат. п. привличам, притеглям, придърпвам
привлѣчение, -иꙗ ср. привличане
привлѣщи, -влѣкѫ, -влѣчеши св. привлека, притегля
приводити, -ждѫ, -диши несв. с вин. и дат. п. 1. довеждам, докарвам; 2. привличам, приобщавам
приврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. с къ и дат. п. хвърля при, положа
привъзьдати сѧ, -дамь сѧ, -даси сѧ св. бивам създаден
привѣтъ, -а м. добро намерение, умисъл
привѧзание, -иꙗ ср. привързване
привѧзати, -аѭ, -аеши несв. и -жѫ, -жеши св. привързвам, връзвам; привържа, вържа
пригваждати, -аѭ, -аеши несв. приковавам с гвоздеи
пригвождение, -иꙗ ср. 1. прикрепяне, зачукване с гвоздеи; 2. приковаване с гвоздеи
пригвоздити, -ждѫ, -здиши св. с вин. и на с мест. п. прикова с гвоздеи
приглавьница, -ѧ ж. малък мозък
приглаголати, -л҄ѭ, -л҄еши несв. допълвам, добавям
пригласити, -шѫ, -сиши св. поканвам, повикам, извикам
пригонити, -н҄ѭ, -ниши несв. докарвам
приготовати, -аѭ, -аеши св. подготвя
приготовити, -вл҄ѭ, -виши св. приготвя, настаня
приготовл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. приготвям
пригоубати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. извивам се, прегъвам се
приградъ, -а м. 1. пристройка; 2. предверие
прид- вж. и приидпридавати, -аѭ, -аеши несв. поднасям, давам
придати, -дамь, -даси св. поднеса, подам
придроугъ
придъ, -а м. 1. придобивка; 2. плячка
придѣлати, -аѭ, -аеши несв. припечелвам, доработвам нещо към нещо друго
придѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. поднеса, подам
приемливъ, -ъіи прил. приемлив, приятен
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прижиꙃати, -аѭ, -аеши несв. обгарям
прижити, -живѫ, -живеши (< -вт-) св. дам живот, родя
прижитие, -иꙗ ср. рождение
призирати, -аѭ, -аеши несв. с на и вин. п. 1. гледам, наблюдавам; 2. наглеждам, грижа се
призоръ, -а м. призрак, привидение, видение
призракъ, -а м. призрак, привидение, видение
призрачие, -иꙗ ср. призрак, привидение, видение
призъвание, -иꙗ ср. призоваване, повикване; вж. и призъівание
призъвати, -ꙁовѫ, -ꙁовеши св. с вин. и на с вин. п. призова, повикам, поканя
призъівание, -иꙗ ср. призоваване, призив; вж. и призъвание
призъівати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. призовавам, приканвам
призьрѣти, -р҄ѭ, -риши св. с на и вин. п. 1. погледна, взра се; 2. обърна внимание, погрижа се
прииждити, -вѫ, -веши (< -вт-) св. изхарча, похарча
приизвѣщати, -аѭ, -аеши несв. потвърждавам
приимание, -иꙗ ср. приемане
приимател҄ь, -л҄ѣ м. вж. приимьникъ; ~ страньникомъ вж. страньноприимьникъ
приимати, -емл҄ѭ, -л҄еши несв. с вин. п. и отъ с род. п. приемам, вземам, получавам; ~ сѧ приемам
приимичьнъ, -ъіи прил. приемлив
приимьникъ, -а м. 1. приемник, наследник; 2. домакин
приимьница, -ѧ ж. приемница, наследница
приимьнъ, -ъіи прил. приемлив
приимьць, -а м. този, който приема, приемник; вж. и приимьникъ
приискрьнъ, -ъіи прил. близък
приити, -идѫ, -идеши св. с на, въ, съ, къ дойда, приближа се; на образъ ~ посветя на монашеството; въ
разоумъ ~ достина до познанието; мин. деят. I прич. пришьдъ
прикасати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с мест. п. докосвам се, допирам се
прикладати, -аѭ, -аеши несв. наподобявам, приличам на ...; ~ сѧ приравнявам се
прикладъ, -а м. знак, белег
прикладьно нрч. иносказателно
прикладьнъ, -ъіи прил. 1. примерен, който служи за сравнение, за пример; 2. подобен
приклонити, -нѭ, -ниши св. с вин. п. сведа, наведа, наклоня; ~ оухо вслушам се, послушам
приклѣтъ, -а м. малка стая
приключаи, -аꙗ м. случай, случайност; по приключаю случайно
приключение, -иꙗ ср. приключение, произшествие, случка
приключити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. случа се, стана; безл. случи се, стане
прикосновение, -иꙗ ср. докосване; съприкосновение
прикоснѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. докосна се, допра се
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прикоупл҄ение, -иꙗ ср. полза, изгода
прикоупл҄ѣти, -пл҄ѣѭ, -пл҄ѣеши несв. добавям
прикоупъ, -а м. 1. печалба; 2. лихва
прикръвение, -иꙗ ср. покривало, покров
прикръівати, -аѭ, -аеши несв. прикривам, закривам, скривам
прикръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. с вин. п. прикрия, скрия, закрия
прилагати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. прибавям, прилагам
прилежание, -иꙗ ср. прилежание, усърдие
прилежати, -жѫ, -жиши несв. намирам се около някого, нещо; отдавам се; грижа се за някого, нещо
прилеживъ, -ъіи прил. прилежен, усърден
прилежьно нрч. прилежно, усърдно
прилежьнъ, -ъіи прил. прилежен, старателен
приличьнъ, -ъіи прил. подобен, сходен
прилогъ, -а м. 1. прибавка, добавка; 2. пристъп, намеса
приложити, -жѫ, -жиши св. с вин. и дат. п. прибавя, добавя; ~ сѧ придада, добавя, присъединя; докосна
прилоучаи, -аꙗ м. случай
прилоучити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. случва се; безл. случи се, стане
прилоучьнѣ нрч. случайно
прильнѫти, -нѫ, -неши (< -пн-) св. прилепна
прильпати, -пл҄ѭ, -пиши св. прилепя, залепя; ~ сѧ прилепя се, залепя се
прилѣпьникъ, -а м. който се е прилепил, присламчил
прилѣпьнъ, -ъіи прил. свързан, съединен
прилѣпѣти сѧ, пл҄ѭ сѧ, -пиши сѧ св. прилепя се към ...
прилѣпл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. с дат. или мест. п. прилепвам се към ...
прил҄юбити, -бл҄ѫ, -биши св. залюбя, обикна
прил҄юбл҄ение, -иꙗ ср. 1. влюбване; 2. обич, любов
примик҄ирии, -иꙗ м. примикирий, хартофилакс, секретар на патриарха; гр. πριμικήριος от лат. primus in
cera
приморие, -иꙗ ср. крайбрежие
примракъ, -а м. полумрак, здрач, сумрак
примъіслити, -шлѭ, -слиши св. измисля, изнамеря
примъішление, -иꙗ ср. измислица; вж. и примъішл҄ѣи
примъішл҄ѣи, -л҄ѣꙗ м. приумица, измислица; вж. и примъішл҄ение
примѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. 1. применя; 2. причисля
примѣсити, -шѫ, -сиши св. примеся, притуря; ~ сѧ с дат. п. присъединя се, приобщя се, стана причастен
примѣтати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. пренебрегнат съм
примѣшати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с мест. п. ставам причастен, приобщавам се
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примѧтати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. устремявам се, нахвърлям се
примѫчити, -чѫ, -чиши св. замъча
принадити, -джѫ, -диши св. принадя, прибавя
принаждати, -аѭ, -аеши несв. 1. принаждам, прибавям; 2. натрупвам
принесение, -иꙗ ср. приношение; жертвоприношение
принести, -несѫ, -несеши св. с вин. и дат. п. принеса, донеса
приникнѫти, -нѫ, -неши св. надникна
приносител҄ь, л҄ѣ м. приносител; пратеник
приносити, -шѫ, -сиши несв. с вин. и дат. п. принасям, донасям; хвалѫ ~ отправям благодарност, хвала,
прославям
приносъ, -а м. 1. придобивка; 2. дар
приноудити, -ждѫ, -диши св. принудя, накарам
приноуждати, -аѭ, -аеши несв. принуждавам
приношение, -иꙗ ср. приношение, дар; просфора
приобрѣсти, -рѧщѫ, -рѧщеши св. открия, сдобия се
приобрѣтати, -аѭ, -аеши несв. придобивам, получавам
приобрѣтельникъ, -а м. 1. причинител; 2. съчинител, творец
приобрѣтение, -иꙗ ср. изгода, полза
прообрѣтьнъ, -ъіи прил. 1. придобит; 2. спечелен, припечелен
приобьщити, -щѫ, -щиши св. с вин. и мест. п. приобщя
приобьщьникъ, -а м. съучастник
припадати, -аѭ, -аеши несв. с дат. или с къ и дат. п. падам на колене, притъпвам към
припасти, -падѫ, -деши (< -дт-) св. с къ и дат. п. падна на колене
припасть, -и ж. бед, напаст
приплакати, -чѫ, -чеши св. приплача, оплача се на някого
приплести, -плетѫ, -плетеши (< -тт-) св. сплета
приплодити, -ждѫ, -диши св. дам, родя плод
приповелѣвати, -аѭ, -аеши несв. заповядвам, нареждам
приповѣдание, -иꙗ ср. реч; обръщение
припогоубати, -аѭ, -аеши несв. погубвам някого заедно с други
приподобити, -бл҄ѭ, -биши св. уподобя се, заприличам
припорѫчити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. посветя се
припрьвьнъ, -ъіи прил. 1. начален; 2. преден
припрѧжьнъ, -ъіи прил. 1. впрегнат; 2. здраво свързан
припрѧгнѫти, -нѫ, -неши св. 1. впрегна, спрегна; 2. свържа
припрѧщи, -щѫ, -щеши впрягам, свързвам
припѣвати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. припявам
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припѧти, -пьнѫ, -пьнеши св. дам насока, отправя
припѫтьнъ, -ъіи прил. придружаващ, съпътстващ
приражение, -иꙗ ср. обида, оскърбление
приразити, -жѫ, -зиши св. блъсна, ударя; ~ сѧ срутя се, срина се
приристати, -щѫ, -щеши несв. с къ и дат. п. притичвам, прибягвам
прирокъ, -а м. 1. допълнително наименование; 2. титла; 3. прозвище, прякор
присвѧнѫти, -нѫ, -неши (< -дн-) св. увехна, изгоря от жегата
приселити сѧ, -л҄ѭ сѧ, -лиши сѧ несв. вселя се
прискрьбьнъ, -ъіи прил. прискръбен
присьно нрч. винаги, постоянно, всякога; вечно; ~ съі вечно съществуващ; ~ текъі вечно течащ
присьнодѣва, -ъі ж. (за Богородица) приснодева, вечна дева; гр. ἀειπαρθένος
присьнодѣваꙗ, -аѧ ж. (за Богородица) приснодева, вечна дева; гр. ἀειπαρθένος
присьнозеленъ, -ъіи прил. вечнозелен
приснолъживъ, -ъіи прил. вечно лъжещ
присьность, -и ж. вечност
присьносѫщьство, -а ср. вечно съществуване
присьнъ, -ъіи прил. вечен, неизменен
приспѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. 1. успея, смогна; 2. дойда, приближа се
приставити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. приставя, поставя едно нещо до друго; 2. поставя кръпка, закърпя
приставл҄ение, -иꙗ ср. кръпка; управление, разпореждане
приставл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. 1. поставям едно нещо до друго; 2. поставям кръпка, закърпвам
приставъ, -а м. добавка, допълнение
приставьникъ, -а м. 1. домоуправител, иконом; 2. надзирател, отговорник; 3. игумен
пристанище, -а ср. пристанище
пристанъ, -а м. пристан, пристанище
пристати, -нѫ, -неши св. застана до, (за кораб) пристана
пристрашьнъ, -ъіи прил. уплашен
пристроинъ, -ъіи прил. пристроен
пристѫпати, -аѭ, -аеши несв. с дат. п. пристъпвам, приближавам
пристѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. с къ и дат. п. пристъпя, приближа
пристѫпл҄ение, -иꙗ ср. 1. пристъпване; 2. идване
присцѣпити, -пл҄ѭ, -пиши несв. пришпорвам
присъвъкоупити, -пл҄ѭ, пиши св. присъединя; причисля
присъвъкоупл҄ение, -иꙗ ср. присъединение; причисление
присъілание, -иꙗ ср. послание; писмо
присѣдѣти, -ждѫ, -диши несв. седя, поседна при някого; с мест. п.
присѣтити, -щѫ, -тиши св. посетя, навестя
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присѣщати, -аѭ, -аеши несв. 1. посещавам, навестявам; 2. наглеждам
присѣщение, -иꙗ ср. посещение
присѧга, -ъі ж. клетва, обет; ~ неправедьна пристъпя на клетва
присѧгнѫти, -нѫ, -неши св. докосна
присѧжение, -иꙗ ср. докосване
присѧꙃати, -аѭ, -аеши несв. заклевам се, кълна се
притвар҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. 1. прибавям; 2. приготвям; ~ сѧ приготвям се, подготвям се
притворити, -р҄ѭ, -риши св. 1. прибавя; 2. придобия
притворъ, -а м. притвор, преддверие, покрит вход
притещи, -кѫ, -чеши св. с къ и дат. п. 1. дотичам; 2. прибягна
притъкнѫти, -нѫ, -неши св. сравня, съпоставя; ~ сѧ натъкна се, блъсна се
притъча, -ѧ ж. 1. притча, разказ; 2. образ, пример
притъчьнъ, -ъіи прил. приказен
притѣкати, -аѭ, -аеши несв. с къ и дат. п. притичвам, прибягвам
притѧжание, -иꙗ ср. 1. притежание, имущество; 2. придобивка
притѧжати, -аѭ, -аеши несв. и -жѫ, -жиши св. притежавам, владея, имам
притѫжати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. потискам, измъчвам
притѫкати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ оприличавам, сравнявам
прихаждати, -аѭ, -аеши несв. с къ и дат. п. идвам; приближавам се
прихвал҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. увещавам с хвалене
приходити, -ждѫ, -диши несв. с къ и дат. п. идвам, появявам се
приходъ, -а м. идване, пристигане
прихождение, -иꙗ ср. 1. идване, пристигане; 2. нашествие
причаꙗти, -аѭ, -аеши несв. очаквам
причетати, -аѭ, -аеши несв. с мест. п. причислявам, присъединявам; ~ сѧ причислявам се,
присъединявам се
причинити, -н҄ѭ, -ниши св. причиня
причисти, -чьтѫ, -чьтеши св. с вин. и мест. п. или съ и тв. п., къ и дат. п. въ и вин. п. причисля,
присъединя; ~ сѧ с мест. п. присъединя се, приобщя се
причьтьникъ, -а м. духовник
причѧстие, -иꙗ ср. 1. участие; 2. с дат. п. присъединение; 3. с род. п. причастност, общение
причѧстити сѧ, -щѫ сѧ, -стиши сѧ св. 1. с мест. или въ и вин. п. стана част, участник, присъединя се; 2. с
мест. п. причестя се, приема светото причастие
причѧстьникъ, -а м. съучастник, съпричастник, съюзник
причѧстьно, -а ср. причастен тропар
причѧстьнъ, -ъіи прил. съпричастен
причѧщание, -иꙗ ср. причастие
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причѧщати сѧ, -аѭ, -аеши сѧ несв. 1. вземам участие в нещо, приобщавам се в нещо; 2. причестявам се,
взимам причастие
причѧщение, -иꙗ ср. 1. съучастие; 2. причастие
пришьд- форма на мин. деят. I прич. от приити
пришьльство, -а ср. жилище; обител
пришьльць, -а м. пришълец, чужденец
пришьствие, -иꙗ ср. 1. идване, пристигане; 2. (църк.) пришествие; въ второе ~ при Второто пришествие
приꙗзнивъ, -ъіи прил. приятелски, другарски
приꙗзнь, -и ж. 1. симпатия, привързаност, преданост; 2. милост, съчувствие; 3. грижа, закрила
приꙗтел҄ь, л҄ѣ м. приятел, другар
приꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. добронамерен съм, проявявам добри чувства, намерения
приѧти, -имѫ, -имеши св. с вин. п. 1. приема, взема; чьсть ~ приема звание, сан; пакъі ~ зракъ прогледна
отново; 2. взема под закрила
приѧтие, -иꙗ ср. приемане, получаване; възприемане
приѧтьнъ, -ъіи прил. приемлив, приятен, благоприятен
пробавити, -вл҄ѭ, -виши св. продължа
пробити, -биѭ, -биеши св. с вин. п. пробия
проблѫдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. 1. загубя се; 2. изпадна в заблуда, заблудя се; 3. извърша блуд
пробости, -дѫ, -деши св. с вин. п. пробода, пронижа
пробрѣзгъ, -а м. разсъмване, развиделяване
пробѣгнѫти, -нѫ, -неши св. побягна, избягам
проваждати, -аѭ, -аеши несв. придружавам, съпровождам
проварити, -р҄ѭ, -риши св. изпреваря
провести, -дѫ, -деши (< -дт-) св. с вин. п. преведа, изведа
провлѣчение, -иꙗ ср. продължение
проводити, -ждѫ, -диши св. проводя, съпроводя, придружа
проводъ, -а м. проход
проводьнъ, -ъіи прил. съпровождащ
провождение, -иꙗ ср. 1. съпровождане, изпращане; 2. опело
провъзвѣствовати, -оуѭ, -оуеши несв. предвъзвестявам
провъсиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши св. засия
провъстрѫбити, -бл҄ѭ, -биши св. разтръбя
провѣстьникъ, -а м. предвестник
провѣщати, -аѭ, -аеши несв. предвестявам
провѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. повявам
проглаголати, -л҄ѭ, -л҄еши св. проговоря
прогласити, -шѫ, -сиши св. 1. запея силно; 2. предскажа
прогласъ, -а м. проглас, увод, въведение
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прогнѣвати, -аѭ, -аеши несв. разгневявам; ~ сѧ разгневявам се
прогонити, -н҄ѭ, -ниши несв. прогонвам, изгонвам
прогоньникъ, -а м. преследвач
прогънати, -женѫ, -женеши св. с вин. п. прогоня, изгоня
продаждьнъ, -ъіи прил. продажен
продание, -иꙗ ср. продаване, продажба
продати, -дамь, -даси св. продам
продаꙗти, -аѭ, -аеши несв. продавам
продлъжити, -жѫ, -жиши св. продължа
продоухъ, -а м. 1. проход; 2. отдушник
продьлити, -л҄ѭ, -лиши св. продължа
прожен- вж. и прогънати
прозирати, -аѭ, -аеши несв. проглеждам
прозорьливъ, -ъіи прил. прозорлив, предвидлив
прозорьнъ, -ъіи прил. прозорлив, предвидлив
прозъвати, -зовѫ, -зовеши несв. назова, нарека
прозьрѣние, -иꙗ ср. проглеждане
прозьрѣти, -рѭ, -риши св. 1. проглеждам; 2. предвиждам
прозѧбати, -аѭ, -аеши несв. пониквам, прораствам
прозѧбение, -иꙗ ср. покълване, поникване
прозѧбнѫти, -нѫ, -неши св. поникна, покълна
происходъ, -а м. изход, проход
проити, -идѫ, -идеши св. 1. сквоꙃѣ или скоꙃѣ и вин. п. премина през; 2. с вин. п. пронижа, пробода
прокажение, -иꙗ ср. 1. вреда, болест; 2. проказа
прокаженъ, -ъіи прил. 1. прокажен; 2. крастав, шугав
проказа, -ъі ж. проказа
проказиво нрч. злобно, коварно
проказивъ, -ъіи прил. злобен, коварен
проказити, -жѫ, -зиши св. вин. п. навредя; ~ отрочѧ увредя, погубя плода
проказьлѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. сплетнича; клеветя
проказьствие, -иꙗ ср. коварство
проказьство, -а ср. зла умисъл, коварство; измама
прок҄именъ, -а м. прокимен, два стиха от Псалтира, които се пеят преди четивата от Евангелията или
Апостола; гр. προκείμενον
проклинати, -аѭ, -аеши несв. проклинам; ~ сѧ давам лъжлива клетва
проклѧти, -кльнѫ, -кльнеши св. с вин. п. прокълна
проклѧтъ, -ъіи прил. прокълнат, проклет
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прокоуда, -ъі ж. прокуда
прокоудити, -ждѫ, -диши св. прокудя, изпъдя; ~ сѧ стана скитник
прокоудьливъ, -ъіи прил. опасен
прокоудьникъ, -а м. злосторник
прокоудьнъ, -ъіи прил. пагубен, вреден
прокоуждати, -аѭ, -аеши несв. повреждам, развалям
прокъ, прока м. остатък, излишък
проливати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. проливам; ~ сѧ проливам
пролиꙗние, -иꙗ ср. проливане
пролиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. с вин. п. 1. пролея, излея; 2. разспростра, разпространя
прологъ, -а м. стихове от Псалтира, последвани от кратък рефрен; гр. πρόλογος; вар. прологосъ
прологосъ вж. прологъ
промъкнѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. промъкна се
промъіслити, -шл҄ѭ, -слиши св. 1. предварително обмисля нещо; 2. погрижа се
промъіслъ, -а м. промисъл; провидение; божии ~ провидение
промъісльникъ, -а м. защитник
промъісльнъ, -ъіи прил. предопределен
промъішление, -иꙗ ср. промисъл, промишление, провидение, Божия промисъл
пронажати, -аѭ, -аеши несв. пронизвам
пронаречение, -иꙗ ср. предопределение
пронарещи, -кѫ, -чеши св. предопределям
пронести, -сѫ, -сеши св. 1. изхвърля; 2. пренебрегна; презра; 3. упрекна
проноуровати, -аѭ, -аеши несв. губя, изгубвам
проноурити, -р҄ѭ, -риши св. изгубя
пронъірение, -иꙗ ср. коварство, вероломство
пронъірие, -иꙗ ср. коварство, вероломство
пронъірити, -р҄ѭ, -риши св. постигна нещо с коварство, с подлост
пронъіровати, -аѭ, -аеши несв. постигам нещо с коварство, с подлост
проображати, -аѭ, -аеши несв. възстановявам образа на нещо
проображение, -иꙗ ср. 1. изображение, образ; 2. пример, образец
прообразити, -жѫ, -зиши св. представя, покажа предварително
прообразование, -иꙗ ср. предговор, встъпление
прообразовати сѧ
прообразъ, -а м. първообразец
прооумѣние, -иꙗ ср. проумяване, разбиране; вж. и проразоумѣние
прооуставити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. предопределя; 2. постановя
прооуставъ, -а м. предопределение
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прооучати, -аѭ, -аеши несв. проучвам
прооучити, -чѫ, -чиши св. проуча
пропадь, -и ж. пропаст, бездна
пропасть, -и (< -дт-) ж. пропаст, бездна
пропинати, -аѭ, -аеши несв. 1. разтягам, опъвам; 2. разпъвам; ~ сѧ разпъвам
проплакати, -чѫ, -чеши св. започна да плача, заплача, разплача; ~ сѧ разплача се
проповѣдати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. известявам; 2. проповядвам
проповѣдь, -и ж. проповед
проповѣдьникъ, -а м. 1. вестител; 2. проповедник
проповѣдѣти, -вѣмь, -вѣси св. с вин. п. 1. известя, съобщя; 2. изнеса проповед
пропрати, -аѭ, -аеши несв. посичам, убивам
пропѧло, -а ср. разпятие
пропѧсѧ 3 л. мн. I сигм. аор. от пропѧти
пропѧти, -пьнѫ, -пьнеши св. с вин. п. разпъна
пропѧтие, -иꙗ ср. разпъване
проразити, -жѫ, -зиши св. пробия; разцепя
проразоумѣвати, -аѭ, -аеши несв. проумявам, схващам, разбирам
проразоумѣние, -иꙗ ср. проумяване, разбиране, схващане; вж. и проумѣние
проразоумѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. схвана, разбера
прорасти, -щѫ, -стиши св. направя да израсте, да поникне
проречение, -иꙗ ср. пророчество, предсказание; вж. и прорицание
прорещи, -кѫ, -чеши св. предрека, предскажа
прорицание, -иꙗ ср. предричане; предсказание, пророчество; вж. и проречение
прорицати, -аѭ, -аеши нсв. пророкувам
пророкъ, -а м. пророк, предсказател, прорицател
пророчица, -ѧ ж. пророчица, предсказателка
пророчь прил. прит. пророчески, на пророка
пророчьскъ, -ъіи прил. пророчески
пророчьствие, -иꙗ ср. пророчество, пророкуване
пророчьство, -а ср. пророчество
пророчьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. пророчествам, прорицавам
просадити, -ждѫ, -диши св. разкъсам, раздера, пробия
просатаи, -аꙗ м. сватовник
просвьтѣти сѧ, --щѫ сѧ, -ши сѧ св. засветя, просветна, проблесна
просвора вж. просфора
просвѣтити, -щѫ, -тиши св. с вин. и дат. п. 1. просветля, просветя, направя светъл; 2. просветя, насоча;
~ сѧ просветя се
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просвѣщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. осветявам, озарявам, просвещавам; ~ сѧ прояснявам се, явявам
се, изпъквам
просвѣщение, -иꙗ ср. 1. просветление, светлина, блясък; 2. просвещение; 3. Богоявление
просвѣщьникъ, -а м. просветител
просиньць, -а м. месец януари
просител҄ь, -л҄ѣ м. просяк
просити, -шѫ, -сиши несв. с род. п. и отъ с род. п. или оу с род. п. 1. моля, измолвам; 2. желая стремя се
просиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши св. просияя, засияя
прославити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. п. прославя; ~ сѧ с тв. п. или о с мест. п. прославя се
прославл҄ение, -иꙗ ср. прослава
прославл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. с вин. п. прославям, възхвалявам; ~ сѧ прославям се
прослоутие, -иꙗ ср. известност
прослъіти, -словѫ, -словеши св. прочуя се, стана известен
прослъішати, -шѫ, -шиши св. започна отново да чувам
просльзити сѧ, -жѫ сѧ, -зиши сѧ св. просълзя се, насълзя се
просмраждати, -аѭ, -аеши несв. помрачавам; смръщвам, намръщвам лицето си
простити, -щѫ, -тиши св. с вин. п. и отъ с род. п. 1. простя; 2. освободя
простирати, -аѭ, -аеши несв. 1. простирам, разстилам; 2. разпростирам, разпространявам
просто нрч. просто, ясно, открито
простовласъ, -ъіи прил. с разпуснати коси
простолюдинъ, -а ср. 1. прост човек, от неблагороден произход; 2. мирянин
просторъ, -а м. простор, пространство
простость, -и ж. простота, простосърдечност
пространити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. п. дам простор, поместя
пространо нрч. открито, откровено
пространъ, -ъіи прил. пространен; широк
пространьнъ, -ъіи прил. пространен; широк
пространьство, -а ср. пространство, простор
прострѣти, -тьрѫ, -тьреши св. с вин. и дат. п. простра, протегна
простъ, -ъіи прил. 1. прост, несложен; ~ л҄юдинъ обикновен човек; 2. прав, изправен; поставити ~
изправя; 3. чист
простъін҄и, -н҄ѧ ж. прошка, опрощение
прострѣти, -тьрѫ, -тьреши св. 1. простра; 2. разпростра; 3. разширя
простьць, -а м. 1. прост човек, от неблагороден произход; 2. мирянин
просѣсти сѧ, -сѧдѫ сѧ, -сѧдеши сѧ св. 1. слегна се, пропадна; 2. спукам се, пробия се
протесати, -шѫ, -сеши св. 1. разсека; 2. разделя; отделя
противити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ несв. с дат. п. противя се, противопоставям се
противл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, л҄ѣеши сѧ несв. противя се
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противо предлог с дат. п. 1. срещу, против; 2 според
противъ нрч. против
противьникъ, -а м. противник, неприятел
противьничь прил. прит. на противника, противников
противьнъ, -ъіи прил. 1. противен, срещуположен; 2. противен, непокорен; 3. противнически,
неприятелски, враждебен; субст. вьсѣ противьнаꙗ всички враждебни сили, всички неприятели
противѫ предлог с дат. п. против, срещу
протлъковьникъ, -а м. преводач
протрьгнѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. протъркам се, скъсам се
протрьꙃати, -аѭ, -аеши несв. раздирам, прокъсвам; ~ сѧ раздирам се, прокъсвам се
протѧгнѫти, -нѫ, -неши св. (ръка) протегна, подам
протѧжьно нрч. продължително
протѧжьнъ, -ъіи прил. кос, скосен
прохладити, -ждѫ, -диши св. с тв. п. прохладя
проходити, -ждѫ, -диши несв. 1. преминавам; 2. обхождам, обикалям
прохождение, -иꙗ ср. проход, преминаване
прохъір҄ение, -иꙗ ср. побледняване, пожълтяване
процвисти, -цвьтѫ, -цвьтеши св. процъфтя, разцъфтя
процвитати, -аѭ, -аеши несв. процъфтявам, разцъфтявам
прочее нрч. прочее; и прочее и прочее, и т.н.
прочищати, -аѭ, -аеши несв. прочиствам, разчиствам
прочрьсти, -тѫ, теши (< -тт-) св. прокарам, проправя
прочрьтати, -аѭ, -аеши несв. предначертавам
прочь, прочии прил. друг, останал
прочюти, -юѭ, -юеши св. почувствам; усетя
прошение, -иꙗ ср. молба, прошение
прощение, -иꙗ ср. прошка
прр҃к- съкр. от пророкпр҃рч- съкр. от пророчпр҃чст- съкр. от прѣчьстпр҃чт- съкр. от прѣчьстпрътищь, -а м. парцалива дреха, дрипа
прътъ, -а м. плат
прьвовъзлежание, -иꙗ ср. първо място при при пира, при гощавката
прьвое нрч. първом, най-напред
прьвородьнъ
прьвородьць, -а м. първороден син
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прьвосвѧтител҄ь, -л҄ѣ м. първосвещеник
прьвословесьнъ, -ъіи прил. древен
прьвъ, -а, -о 1. числ. ред. първи, -а, о; 2. първичен, първоначален
прьвьствовати, -аѭ, -аеши несв. първенстувам, заемам първо място
прьвѣе 1. нрч. по-първо, по-рано, първом; 2. съюз с род. п. преди
прьвѣньць, -а м. първенец, първороден син
прьси, -ѧ ж. мн. гърди
прьстень, прьстене м. пръстен
прьстъ, -а м. (на ръката) пръст
прьсть, -и ж. пръст, земя
прьтъ, -а м. лен
прѣбивати, -аѭ, -аеши св. 1. пребивам; 2. пречупвам, строшавам
прѣбити, -биѭ, -биеши св. 1. пребия; 2. пречупя, строша
прѣблагъ, -ъіи прил. преблаг
прѣборьникъ, -а м. победител
прѣбъівание, -иꙗ ср. обител
прѣбъівати, -аѭ, -аеши несв. с въ и мест. п. просъществувам, пребивавам
прѣбъіти, -бѫдѫ, -бѫдеши св. пребъда, просъществувам
прѣбъітие, -иꙗ ср. пребиваване
прѣбъіть, -и ж. обител
прѣбъітьнъ, -ъіи прил. постоянен, неизменен
прѣвеликъ, -ъіи прил. преголям, много голям
прѣвеличавъ, -ъіи прил. надменен, високомерен
прѣвести, -везѫ, -везеши (< -зт-) св. превозя
прѣвитати, -аѭ, -аеши св. преселя се
прѣвити сѧ, -виѭ сѧ, -виеши сѧ св. с тв. п. повия се, завия се, обвия се
прѣвладъіка, -ъі м. владетел
прѣвласти, -дѫ, -деши (< -дт-) несв. владея, властвам
прѣводити, -ждѫ, -диши несв. превеждам, съпровождам
прѣвозъ, -а м. кораб, превоз
прѣвора, -ъі ж. 1. преддверие; 2. ограда
прѣвративъ, -ъіи ж. променлив
прѣвратити, -щѫ, -тиши св. променя, превърна; ~ сѧ променя се, превърна се
прѣвратъ, -а м. превръщане
прѣвращати, -аѭ, -аеши несв. превръщам; ~ сѧ превръщам се
прѣврѣдити, -ждѫ, -диши св. престъпя, наруша
прѣврѣждати, -аѭ, -аеши несв. гледам презрително
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прѣврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. прехвърля
прѣвъзврѣти, -вьрѫ, -вьреши св. 1. кипна, изкипя; 2. кипна, избухна, възмутя се
прѣвъзити, -идѫ, -идеши св. с вин. п. надхвърля, превиша, надмина
прѣвъзнести сѧ, -сѫ сѧ, сеши сѧ св. 1. издигна се над нещо, възнеса се; 2. превъзнеса се
прѣвъіспрьнъ, -ъіи прил. небесен, горен
прѣвъішьнъ, -ъіи прил. (за Бог) превишен, всевишен
прѣвѣса, -ъі ж. 1. везни, теглилки; 2. съзвездие и зодиакален знак „Везни“; 3. завеса
прѣвьсьнъ, -ъіи прил. който се отнася до везни
прѣвѣчьнъ, -ъіи прил. предвечен
прѣглѫбина, -ъі ж. пропаст, бездна
прѣграда, -ъі ж. преграда
прѣградити, -ждѫ, -диши св. преградя
прѣграждение, -иꙗ ср. 1. преграда; 2. пречка
прѣгръбьнъ, -ъіи прил. прегърбен, превит
прѣгръдъ, -ъіи прил. високомерен, надменен, горделив
прѣгрѣшение, -иꙗ ср. прегрешение; вж. и грѣхъ
прѣгъібати, -аѭ, -аеши несв. прегъвам, сгъвам; ~ колѣна прегъвам колена, коленича
прѣгъін҄и, -н҄ѧ ж. планинска верига, нагъната планинска местност
прѣгѫдьница, -ѧ ж. струнен инструмент, псалтир
прѣдавьникъ, -а м. предател
прѣдание, -иꙗ ср. 1. предаване, предание, традиция; 2. предаване, жертва, саможертва; 3. предателство
прѣдател҄ь, -л҄ѣ м. предател
прѣдати, -дамь, -даси св. 1. с вин. и дат. п. предам, поверя; 2. с вин и дат. п. или на с вин. п. предам
някого; 3. с вин. и въ с вин. п. пратя, отправя; 4. с вин. и дат. п. подам, протегна; ~ сѧ предам се,
отдам се, пожертвам се
прѣдаꙗти, -аѭ, -аеши несв. с вин. и въ с вин. п. предавам, доверявам; ~ сѧ жертвам се
прѣдобро нрч. предобре, най-добре
прѣдолѣние, -иꙗ ср. преодоляване, превъзмогване
прѣдрагъ, -ъіи ж. предраг, желан
прѣдрьжати, -жѫ, -жеши несв. държа във владение; притежавам, имам
прѣдъ предлог 1. с тв. п. за място пред предмет, лице пред; 2. с вин. п. за движение към място, лице
пред
прѣдъборьникъ, -а м. предводител
прѣдъдворие, -иꙗ ср. преден двор
прѣдъзъвание, -иꙗ ср. почетна покана
прѣдъзьрѣти, -рѭ, -риши несв. съзирам
прѣдъити, -идѫ, -идеши несв. предшествам, предхождам
прѣдълагати, -аѭ, -аеши несв. полагам, слагам пред ...

443

прѣдълежати, -жѫ, -жиши несв. намирам се пред някого, нещо; безл. предстои, предстоящо е
прѣдълогъ, -а м. защита, опора
прѣдъложение, -иꙗ ср. поставяне пред нещо, излагане, изнасяне; 2. предложение; намерение
прѣдъложити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. 1. сложа, поставя пред ...; 2. предложа; изложа; ~ сѧ със за и вин.
п. принеса се в жертва, пожертвам се, обричам се
прѣдъписание, -иꙗ ср. пример, образец
прѣдъпоказати, -аѭ, -аеши несв. предварително покажа
прѣдъполагати, -аѭ, -аеши несв. поднасям пред някого, предлагам
прѣдъпосълати, -аѭ, -аеши несв. изпращам напред някого
прѣдъпраздьньство, -а ср. предпразненство, навечерие на празника
прѣдъреченъ, -ъіи прил. горепосочен, казан, речен по-рано
прѣдпьс- вж. прѣдъписпрѣдъставити, -влѭ, -виши св. предоставя, дам на някого нещо; с дат. и вин. п.
прѣдъставл҄ение, -иꙗ ср. 1. представяне; 2. представяне пред Бога
прѣдъстолие, -иꙗ ср. първото, почетното място на трапезата
прѣдъстоꙗти, -тоѭ, -тоиши несв. стоя пред ...
прѣдъсѣдание, -иꙗ ср. сядане на предно място, отпред
прѣдъсѣсти, -сѧдѫ, -сѧдеши св. заема първото място на масата, на трапезата
прѣдътеча, -ѧ м. предтеча, предшественик
прѣдьн҄ь, -н҄ии прил. преден
прѣдьрати, -дерѫ, -дереши св. раздера
прѣдѣдъ, -а м. прадядо, прародител
прѣдѣлити, -л҄ѭ, -лиши несв. поставям предел, ограничавам
прѣдѣлъ, -а м. предел, граница
прѣдѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. попречвам
прѣжасати, -аѭ, -аеши несв. ужасявам
прѣжасити, -шѫ, -сиши св. потреса, ужася
прѣжде 1. нрч. преди, по-рано; 2. предлог с род. п. преди, до
прѣждебъівъ, -ъіи прил предишен, минал
прѣждевъзлѣгание, -иꙗ ср. първо място при пир, гощавка
прѣждезъвание, -иꙗ ср. първо място при пир, гощавка
прежденареченъ, -ъіи прил. по-рано споменат
прѣждереченъ, -ъіи прил. преждеречен, по-рано споменат
прѣждесвѧщьнъ, -ъіи прил. преждеосвещен, който е предварително осветен
прѣждесѣдание, -иꙗ ср. сядане на първо място
прѣждесѫщьство, -а ср. съществуване преди нещо друго
прѣждьникъ, -а м. помощник
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прѣждьнь, -ъіи прил. прежден, предишен, древен
прѣзоривъ, -ъіи прил. високомерен, надменен, горделив
прѣзоръ, -а м. горделивост, надменност
прѣзорьно нрч. горделиво, надменно, високомерно
прѣзорьство, -а ср. високомерие, горделивост, надменност
прѣзьрѣние, -иꙗ ср. пропуск
прѣзьрѣти, -р҄ѭ, -риши св. с вин. п. презирам, пренебрегвам, оставям без внимание
прѣиграти, -аѭ, -аеши несв. надигравам
прѣид- вж. и прѣити
прѣизлиха нрч. прекомерно
прѣизноурити, -р҄ѭ, -риши св. изнуря, измъча
прѣимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв. приемам, поемам
прѣимьникъ, -а м. приемник, наследник
прѣити, -идѫ, идеши св. с вин. п. или отъ с род. п. премина, отмина; безл. изчезне, свърши се; ~ мало
поотдалеча се
прѣклан҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. с вин. п. прекланям; превалям
прѣклон҄ение, -иꙗ ср. 1. подчинение; 2. преклонение
прѣклонити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. п. преклоня; ~ сѧ с тв. и на с вин. п. склоня, убедя, реша
прѣкорѣчивъ, -ъіи прил. противоречащ, възразяващ
прѣкословие, -иꙗ ср. възражение, прекословие, несъгласие
прѣкратити, -щѫ, -тиши св. прекратя
прѣкрьстити, -щѫ, -стиши св. с вин. п. прекръстя, направя кръстен знак
прѣкрьщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. прекръствам
прѣлагати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. превръщам, преобразувам; ~ сѧ превръщам се; променям се
прѣлазити, -жѫ, -зиши несв. преминавам, прекачвам се
прѣламати, -аѭ, -аеши несв. пречупвам, разчупвам, разломявам
прѣлихъ, -ъіи прил. прекален, прекомерен
прѣлиꙗти, -ѣѭ, -ѣеши св. с вин. и отъ с род. п. прелея, пресипя
прѣлогатаи, -аꙗ м. съгледвач, шпионин
прѣлогъ, -а м. 1. превръщане, промяна; 2. превод
прѣложение, -иꙗ ср. 1. превръщане, изменение; преобразяване; 2. превеждане, превод
прѣложити, -жѫ, -жиши св. 1. с вин. и с дат. п. обърна към; 2. с вин и въ с вин. п. преобразувам,
превърна; 3. с вин. и къ с дат. п. пренеса, прехвърля, пренасоча; ~ сѧ превърна се в нещо друго,
променя качествата си
прѣломити, -мл҄ѭ, -миши св. преломя, пречупя, разчупя
прѣломление, -иꙗ ср. пречупване
прѣльстити, -щѫ, -стиши св. с вин. п. прелъстя, заблудя
прѣльсть, -и ж. измама, подвеждане; заблуда
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прѣльстьникъ, -а м. съблазнител, изкусител
прѣльщати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. прелъстявам, подлъгвам, заблуждавам
прѣльщение, -иꙗ ср. прелъстяване, заблуждаване, измамване
прѣлѣпъ, -ъіи прил. много хубав; прекрасен
прѣлѣсти, -зѫ, -зеши св. изпълзя, препълзя
прѣлѣтати, -аѭ, -аеши несв. прелитам
прѣл҄юбодѣи, -а м. прелюбодеец; вар. прѣл҄юбодѣинъ
прѣл҄юбодѣинъ, -а м., вж. прѣл҄юбодѣи
прѣл҄юбодѣиствьнъ, -ъіи прил. прелюбодействен
прѣлюбодѣица, -ѧ ж. прелюбодейка
прѣл҄юбодѣꙗние, -иꙗ ср. прелюбодеяние
прѣл҄юбъі, прѣл҄юбъве ж. прелюбодеяние, прелюбодействие, разврат; ~ творити, дѣꙗти прелюбодействам
прѣл҄юбьнъ, -ъіи прил. многообичан, любим
прѣлѫкавъ, -ъіи прил. много лукав, прелукав
прѣмен҄ение, -иꙗ ср. смяна, промяна
прѣметати, -аѭ, -аеши несв. с въ и вин. п. прехвърлям се, прескачам в, премятам се
прѣмилостивъ, -ъіи прил. премилостив, многомилостив
прѣминѫти, -нѫ, -неши св. премина; 2. премина, престъпя, наруша граница, предел
прѣмльчати, -чѫ, -чиши св. премълча
прѣмльчавати, -аѭ, -аеши несв. премълчавам
прѣмо предлог с дат. п. срещу
прѣмостити, -щѫ, -стиши несв. препокривам, покривам
прѣмоуд- вж. прѣмѫдпрѣмовѣр҄ение, -иꙗ ср. правоверие, права вяра
прѣмощи, -могѫ, -можеши св. надвия, надмогна
прѣмь нрч. сякаш, като че ли
прѣмьнъ, -ъіи прил. насрещен, отсрещен
прѣмѣна, -ъі ж. промяна
прѣмѣн҄ение, -иꙗ ср. изменение, промяна
прѣмѣнити, н҄ѭ, -ниши св. променя, изменя; ~ сѧ променя се, изменя се
прѣмѣновати, -оуѭ, -оуеши несв. заменям
прѣмѣньникъ, -а м. заместник
прѣмѣн҄ѣти сѧ, -н҄ѣѭ сѧ, -н҄ѣеши сѧ несв. променям се, преобразявам се
прѣмѣр҄ение, -иꙗ ср. 1. премерване, замерване; 2. размер
прѣмѫдити, -ждѫ, -диши св. забавя; ~ сѧ забавя се
прѣмѫдростити, -щѫ, -стиши несв. с о и мест. п. разсъждавам мъдро, философствам
прѣмѫдрость, -и ж. премъдрост, мъдрост
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прѣмѫдръ, -ъіи прил. премъдър
прѣмѫдр҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. разсъждавам, умувам; мъдрувам
прѣнемагание, -иꙗ ср. изнемогване, изтощение
прѣнемагати, -аѭ, -аеши несв. с о и мест. п изнемогвам, падам духом
прѣнемощи, -могѫ, -можеши св. изнемогна
прѣнести, -сѫ, -сеши св. с вин. и отъ с род. п. пренеса, донеса
прѣношение, -иꙗ ср. 1. пренасяне; 2. пренасяне на виното за причастие
прѣобидѣние, -иꙗ ср. обиждане, обида
прѣобидѣти, -ждѫ, -диши св. обидя някого, отнеса се към някого несправедливо
прѣображение, -иꙗ ср. преображение, преобразяване; 2. празникът Преображение Господне, 6 август
прѣобразити сѧ, -жѫ сѧ, -зиши сѧ св. преобразя се, променя вида си
прѣобразовати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. преобразявам се, променям вида си
прѣодрьжати, -жѫ, -жиши св. преодолея
прѣпирати, -аѭ, -аеши несв. убеждавам някого в спор, в дискусия
прѣпитѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. изхраня, нахраня
прѣпладьние, -иꙗ ср. времето преди пладне, преди обед; вж. и прѣпладьнина
прѣпладьнина, -ъі ж. сутрин, преди обед; вж. и прѣпладьние
прѣплоути, -пловѫ, -пловеши св. преплувам
прѣподобие, -иꙗ ср. преподобие, святост, благочестие
прѣподобьнъ, -ъіи прил. преподобен, свят
прѣпокоити, -оѭ, -оиши св. успокоя
прѣполовити, -вл҄ѭ, -виши несв. преполовявам; ~ сѧ преполовявам се
прѣполовл҄ение, -иꙗ ср. преполовяване; 2. празникът Преполовение на Петдесятница на 25 ден след
Великден
прѣпона, -ъі ж. завеса
прѣпоустити, -щѫ, -стиши св. дам, предам
прѣпочити, -чиѭ, чиеши св. почета
прѣпоꙗсание, -иꙗ ср. 1. пояс; 2. пояс, кръст
прѣпоꙗсати, -шѫ, -шеши св. и несв. с вин. и тв. п. препаша, опаша; ~ сѧ препаша се, препасвам се,
опаша се, увия се с пояс
прѣпоꙗсъ, -а м. пояс
прѣпроваждати, -аѭ, -аеши несв. прекарам, изпращам
прѣпроводити, -ждѫ, -диши св. прекарам, изживея
прѣпрость нрч. простодушно, просто, чистосърдечно
прѣпрость прил. нескл. прост, простудушен, чистосърдечен
прѣпрѫдьнъ, -ъіи прил. пурпурен, тъмно червен
прѣпьрѣние, -иꙗ ср. 1. убеждаване, предумване; 2. препирня, спор, спорене
прѣпьрѣти, -пьрѭ, -пьриши св. надвия в спор някого, убедя
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прѣпѣтъ, -ъіи прил. 1. възпят, възпяван; 2. преславен
прѣрещи, -рекѫ, -речеши св. разсърдя се
прѣровъ, -а м. ров, яма, трап
прѣрочьнъ, -ъіи прил. спорен, оспорван
прѣрѣзати, -жѫ, -жеши св. прережа, разрежа, отрежа
прѣрѣзъ, -а м. разрез, прерязване
прѣрѣкание, -иꙗ ср. пререкание, спор
прѣрѣкати, -аѭ, -аеши несв. противореча на някого, споря, възразявам
прѣсвѧтъ, -ъіи прил. пресвят
прѣсельникъ, -а м. преселник, преселец
прѣсиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. озарявам, осветлявам
прѣскврьньнъ, -ъіи прил. прескверен, отвратителен
прѣславьнъ, -ъіи прил. преславен
прѣславьнѣ нрч. необикновено, изключително
прѣслоушание, -иꙗ ср. неподчинение
прѣслоушати, -аѭ, -аеши несв. не слушам; проявявам неподчинение
прѣслоушьнъ, -ъіи прил. 1. непослушен; 2. неппокорен
прѣспѣвати, -аѭ, -аеши 1. излизам напред; изпреварвам; 2. напредвам пред някого, превъзхождам
прѣспѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. изляза напред, преваря, изпреваря, задмина
прѣст҃- съкр. от прѣсвѧтпрѣставити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. п., отъ с род. п. и въ с вин. п. променя нечие състояние
прѣставл҄ение, -иꙗ ср. 1. преместване; 2. представяне пред Бога, смърт, кончина; 3. промяна на
мисленето
прѣстань, -и ж. преставане; без прѣстани непрекъснато
прѣстати, -нѫ, -неши (< -нт-) св. престана, спра да ...
прѣстаꙗти, -аѭ, -аеши несв. преставам, спирам да ...
прѣстолъ, -а м. престол, трон; мн. прѣстоли един от висшите ангелски чинове
прѣстоꙗние, -иꙗ ср. 1. наличие, присъствие, съществуване; 2. богослужение, църковна служба
прѣстоꙗти, -тоѭ, -тоиши несв. с дат. п. или на с вин. п. 1. присъствам; 2. изпълнавам, служа
прѣстѫпати, аѭ, -аеши несв. с вин. п. (ред, закон, обичай) престъпвам, нарушавам
прѣстѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. (ред, закон, обичай) престъпя, наруша
прѣстѫпл҄ение, -иꙗ ср. престъпление, нарушение
прѣстѫпоклѧтие, -иꙗ ср. лъжлива клетва
прѣстѫпъ, -а м. 1. прекрачване, престъпване на граници, нарушение; 2. престъпление
прѣстѫпьникъ, -а м. 1. престъпник; 2. отстъпник
прѣсѣдѣти, -сѣждѫ, -сѣдиши несв. преседявам, стоя дълго някъде
прѣсѣкати, -аѭ, -аеши несв. 1. пресичам, разсичам, разрязвам; 2. пресичам път
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прѣсѧꙃати, -жѫ, -жеши несв. подхващам
прѣсѫчити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. направя да пресекне, пресуша
прѣтварѣти, -ꙗѭ, -аеши несв. претворявам, превръщам, променям, преобразувам; ~ сѧ променям се,
преобразувам се
прѣтворити, -р҄ѭ, -риши св. претворя, превърна, променя, преобразя; ~ сѧ променя се
прѣтека, -ъі ж. засада, внезапно нападение
прѣтещи, -текѫ, -течеши св. 1. притичам; 2. обиколя, обходя с тичане
прѣтирати, -аѭ, -аеши несв. претърквам; изпилявам
прѣтити, -щѫ, -тиши св. 1. заканя се, заплаша; 2. порицая
прѣтрьгнѫти, -нѫ, -неши несв. 1. изтърквам, претърквам; 2. разкъсвам
прѣтрьꙃати, -аѭ, -аеши св. 1. претъркам, изтъркам; 2. разкъсам
прѣтрьпѣние, -иꙗ ср. претърпяване, понасяне
прѣтрьпѣти, -пл҄ѭ, -пиши св. претърпя, изтърпя
прѣтрьти, -тьрѫ, -тьреши св. изпиля
прѣтъкнѫти, -нѫ, -неши св. с вин. п. препъна, спъна; ~ сѧ препъна се, спъна се
прѣтъчение, -иꙗ ср. препятствие, пречка
прѣтъікание, -иꙗ ср. препятствие, спънка, пречка
прѣтъікати, -аѭ, -аеши несв. с дат. п. преча, препречвам, препятствам; ~ сѧ споря, препирам се
прѣхаждати, -аѭ, -аеши несв. преминавам
прѣхвалити, -л҄ѭ, -лиши св. с вин. п. възхвалява, прехваля
прѣходити, -ждѫ, -диши несв. с на и вин. п. 1. преминавам; 2. преброждам, обикалям
прѣходьница, -ѧ ж. звездата Вечерница, Зорница, планетата Венера
прѣходьнъ, -ъіи прил. проходим
прѣчистъ, -ъіи прил. пречист, най-чист
прѣчьсть, -и ж. милост
прѣчьстьнъ, -ъіи прил. пречестен, многопочитан
прѣчюдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. изумя се, учудя се, поразя се
прѣшьд- основа на мин. деят. I прич. от прѣити
прѣщати, -аѭ, -аеши несв. забранявам
прѣщедръ, -ъіи прил. прещедър
прѣщение, -иꙗ ср. наказание, възмездие
прѣꙗхати, -ꙗдѫ, -ꙗдеши св. премина с превозно средство
прѣѧти, -имѫ, -имеши св. с вин. п. взема, приема
прѧденъ, -а прил. (< прич.) изпреден; прѧдено нещо изпредено
прѧдиво, -а ср. 1. нещо изпредено; 2. изпреден конец, нишка
прѧслица, -ѧ ж. вретено
прѧсти, прѧдѫ, прѧдеши (< -дт-) несв. преда
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прѫгъ, -а м. скакалец
прѫдъ, -а м. насип, вал
прѫжати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. изопвам се
прѫтие, -иꙗ ср. събир. пръти
псалътир҄ь, псалтъір҄ь, пъсалътир҄ь м. Псалтир, старозаветната книга; гр. ψαλτήριον
псалъмъ, пъсалъмъ, ѱалъмъ, псалмосъ, -а м. псалм, псалом; гр. ψαλμός
пъвание, -иꙗ ср. упование, надежда; очакване
пъвати, -аѭ, -аеши несв. уповавам се, надявам се
пътахъ, -а м. птица
пътеньць, -а м. птичка
пътинъ, -ъіи прил. птичи
пътица, -ѧ ж. птица
пътищь, -а м. птиченце, птиче
пъітание, -иꙗ ср. разпитване; разследване
пъітати, -аѭ, -аеши несв. питам, разпитвам
пькльница, -ѧ ж. място, където се прави катран, катраница
пьрати, перѫ, переши несв. летя, рея се в небето
пьрьникъ, -а м. обичащ да води спор
пьрьць, -а м. водещ прението, спора; ритор
пьр҄ѣ, пьрѧ ж. спор, препирня; бес пьрѧ безспорно, без съмнение
пьрѣние, -иꙗ ср. прение, спор
пьр҄ѣ, пьрѧ ж. прение, спор; бес пьр҄ѧ безспорно, несъмнено
пьрѣти, пьр҄ѭ, пьриши несв. водя прение, спор; 2. противореча, опонирам
пьс- вж. и писпьстротина, -ъі ж. мозайка
пьсии прил. прит. кучи, кучешки
пьсъ, пьса м. куче, пес
пьсьскъі нрч. по кучешки, кучешки
пьстрошь, -а м. пъстрота, пъстрина, шарения
пьсѧ, пьсѧте ср. кученце
пьцьлъ, -а м. смола
пьцьльнъ, -ъіи прил. направен от смола
пьшеница, -ѧ ж. пшеница, жито
пьшеничьнъ, -ъіи прил. пшеничен
пьшено, -а ср. брашно
пьшеньнъ, -ъіи прил. пшеничен
пѣвание, -иꙗ ср. 1. пеене; 2. песен; вж. и пѣние
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пѣвьць, -а м. певец
пѣготивъ, -ъіи прил. прокажен
пѣготъі, -тъ ж. мн. проказа
пѣна, пѣнъі ж. пяна; пѣнъі тѣщати изхвърлям пяна от устата; пѣнъі тѣщаѧ епилептик
пѣние, -иꙗ ср. пеене; вж. и пѣвание
пѣньнъ, -ъіи прил. пенест
пѣнѧжьникъ, -а м. сараф; банкер
пѣнѧꙃь, -а м. пара, монета
пѣснивьць, -а м. 1. певец; певец в църквата, псалт; 2. библейската книга Псалтир
пѣснь, -и ж. песен; ~ пѣсньмъ, ~ пѣснии библейската книга Песен на песните
пѣстоунъ, -а м. възпитател
пѣсъкъ, -а м. пясък
пѣтелъ, -а м. петел
пѣти, поѭ, поеши несв. свин. и дат. п. пея, възпявам; ~ сѧ възпявам
пѣтие, -иꙗ ср. пеене; пѣтиꙗ пѣтии библейската книга „Песен на песните“
пѣтлъ, -а м. петел
пѣшь нрч. пеш, пешком; ити пѣши вървя пеш, пешком
пѣшьць, -а м. пехотинец
пѧдь, -и ж. педя
пѧдьница, -ѧ ж. мярка за дължина, педя
пѧсть, -и ж. пестник
пѧта, пѧтъі ж. пета
пѧти, пьнѫ, пьнеши несв. пъна, напъвам
пѧтикостинъ, -ъіи прил. който се отнася до празника Петдесетница
пѧтикостиꙗ, -иѧ ж. празникът Петдесетница; гр. πεντικοστή
пѧтъ, -ъіи числ. ред. пети
пѧтъкъ, -а м. петък
пѧть числ. бр. пет
пѧтьдесѧтьница, -ѧ ж. празникът Петдесетница; гр. πεντικοστή
пѫдьць, -а м. пазач, пъдар
пѫпъ, -а м. пъп
пѫто, пѫта ср. и пѫтъ, -а м. вериги, окови
пѫтиводьць, -а м. водач
пѫть, -и м. път; пѫтемь ити вървя по пътя
пѫтьникъ, -а м. пътник
пѫтьнъ, -ъіи прил. пътен, отнасящ се до пътя
пѫчина, -ъі ж. бездна, дълбина
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Р
р буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱃ
р҃ числ. 100 в кирилицата; в глаголицата ⱃ҃ е 100

р҃ означение на числ. бр. и ред. сто
раба, рабъі ж. робиня; слугиня; ~ божиѣ, ~ христова, ~ господьн҄ѣ
рабии прил. прит. робски, който принадлежи на роба; който принадлежи на слугата
рабити, раблѭ, рабиши несв. поробвам
рабица, -ѧ ж. робиня, прислужничка
рабичищь, -а м. 1. син на робинята, на рабата; 2. роб
рабичьна, -ъі ж. 1. дъщеря на робинята, на рабата; 2. робиня
рабовати, -оуѭ, -оуеши несв. служа, угаждам; робувам
раболичьнъ, -ъіи прил. 1. подобен на роб; 2. подъл, низък
раболѣпьно нрч. подобно на робите, робски, раболепно
работа, -ъі ж. 1. робство, неволя; 2. служба, дело: работа христова; 3. труд, работа
работание, -иꙗ ср. 1. робство; 2. служба
работати, -аѭ, -аеши несв. 1. намирам се в робство, в неволя, робувам; 2. служа; 3. работя, трудя се
работина, -ъі ж. част от работа, част от даден труд
работовати, -аѭ, -аеши несв. работя, действам, функционирам
работьникъ, -а м. 1. роб, слуга; 2. работник, наемник; 3. служител
работьница, -ѧ ж. 1. робиня, слугиня; 2. служителка
работьнъ, -ъіи прил. 1. който се отнася до робството; 2. поробен, поробена; 3. служещ, подчинен
работѧгъ, -а м. роб
рабъ, -а м. 1. роб, слуга; 2. служител; христовъ ~ християнин
рабъін҄и, -н҄ѧ ж. робиня; вж. и работьница
рабъін҄инъ, -а прил. прит. на робинята
рабьскъ, -ъіи прил. робски
рабьскъі нрч. робски
рабие, -иꙗ ср. събир. роби
равв- вж. и равравоуни м. нескл. учител; гр. ραββουνί от евр.
равъви м. нескл. учител; гр. ῥαββί от евр.; вар. равви, равьви
равьнатель, -л҄ѣ м. сравнител?
равьнати, -аѭ, -аеши несв. 1. изравнявам, правя гладък; 2. подобрявам.
равьнинъі -ѧ ж. мн. равноденствие
равьно нрч. 1. равно; 2. еднакво;
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равьноангелъ, -а м. равен с ангелите
равьнобожение, -иꙗ ср. равенство с Бога
равьнобожити сѧ, -жѫ сѧ, -жиши сѧ несв. считам се за равен с Бога
равьнобожьствьнъ, -ъіи прил. отнасящ се към равенството с Бога
равьновидьнъ, -ъіи прил. подобен или еднакъв на вид
равьнодоушевьнъ, -ъіи прил. сроден душевно, еднакъв или близък по начин на мислене
равьнодьние, -иꙗ ср. равноденствие
равьнодьньство, -а ср. равноденствие
равьнодьньнъ, -ъіи прил. равноденствен
равьноестествьнъ, -ъіи прил. равен по естество, по природа
равьнозаконие, -иꙗ прил. равен по закон, по право
равьномощьнъ, -ъіи прил. еднакво мощен, еднакво силен
равьномѣрие, -иꙗ ср. 1. съответствие; 2. равновесие
равьнообразьнъ, -ъіи прил. равен
равьнооумьнъ, -ъіи прил. равен по ум, по разум
равьнорадостьно нрч. с еднаква, равна радост
равьносильнъ, -ъіи прил. равен по сила
равьнославие, -иꙗ ср. еднаквост
равьнославимъ, -ъіи прил. равно, еднакво прославян
равьнослоужитель, -л҄ѣ м. служещ зедно с другиго, колега
равьностатель, -л҄ѣ м. равен по достоинство
равьностоѣньно нрч. равно, наравно
равьнострастье, -ьѣ ср. равенство по страдание
равьность, -и ж. 1. равенство; 2. еднаквост; 3. равнина, равно място
равьнотъчьнъ, -ъіи прил. съвсем равен
равьночисльнъ, -ъіи прил. равен по численост
равьночьститель, -л҄ѣ м. еднакво почитан
равьночьстье, -ьѣ ср. равенство по чест
равьночьтемъ прил. (< прич.) еднакво почитан
равьночѧстие, -иꙗ ср. равномерност
равьнъ, -ъіи прил. 1. равен; 2. еднакъв; 3. достатъчен; отъ равьна, по равно
равьнь, -и ж. 1. равно, гладко място, равнина; 2. равноденствие; вж. равьнодьньство
равьньство, -а ср. 1. еднаквост; 2. равнина, плоскост
равьньствьнѣ нрч. равносилно, равно; еднакво
ради задлог с род. п. заради, поради; сего ради, заради, поради това; вар. радьма; вж. и дѣл҄ѣ, дѣл҄ьма
радити, раждѫ, радиши несв. 1. безпокоя се; 2. грижа се за някого, за нещо; не радити не ме интересува,
не ме вълнува, не се грижа за някого, за нещо, вж. брѣщи > не брѣщи
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радование, -иꙗ ср. радост
радованьнъ, -ъіи прил. радостен
радовати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. с дат. п.; с тв. п.; с о и мест. п. радвам се
радостивъ, -ъіи прил. радостен; ж. радостива прелестна
радость, -и ж. радост, ликуване, тържество; ~ творѧи който създава радост; вънити въ ~ радвам се,
споделям нечия радост
радостьно нрч. радостно, весело; вар. радостьнѣ
радостьнотворьнъ, -ъіи прил. предизвикващ, събуждащ радост
радостьнъ, -ъіи прил. радостен, весел; субст. радостьнаꙗ расдостни чувства, състояние; вж. и радъ
радостьнѣ вж. радостьно
радоща, -ѧ ж. радост, ликуване
радощѧ ж. мн. веселие, радост, само във формата за тв. мн. радощами
радъ, -ъіи прил. радостен, щастлив, доволен; ~ бъіти радостен съм; вж. и радостьнъ
радьма задлог с род. п. заради, поради
раждати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. раждам се
раждежение, -иꙗ ср. възпламеняване, разгаряне
раждещи, -дегѫ, -дежеши св. с вин. п. запаля, разпаля; ~ сѧ разпаля се, пламна
раждие, -иꙗ ср. събир. издънки, клонки
раждиꙃание, -иꙗ ср. разпалване, пламтене
раждиꙃати, -aѭ, -аеши несв. разпалвам, възпламенявам; ~ сѧ загрявам се, затоплям се
разар҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. разрушавам; нарушавам; променям
разбивати, -аѭ, -аеши несв. разбивам, удрям
разбити, -иѭ, -иеши св. разбия
разбои, -иꙗ м. разнойничество, насилие; убийство; ~ творити, ~ дѣꙗти разбойничествам, насилнича;
вж. и разбоиство
разбоиникъ -а м. разбойник, злодей
разбоиничь прил. прит. на разбойника, разбойнически
разбоискъ, -ъіи прил. разбойнически
разбоиство, -а м. разбойничество; вж. и разбои
разболѣние, -иꙗ ср. заболяване
разбѣгнѫти, -нѫ, -неши св. разбягам, разпръсна; ~ разбягам се, разпръсна се
разварити, -р҄ѭ, -риши св. разтопя
развар҄ѣние, -иꙗ ср. разваряване; претопяване
развести, -дѫ, -деши св. 1. разведа; 2. разпусна
развлачити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. 1. развлача; 2. разпръсна, разпилея
разводити, -ждѫ, -диши несв. 1. разделям; 2. разтварям; ~ сѧ разтварям се
развратити , -щѫ, -тиши св. 1. разруша; 2. развратя, отклоня от правия път
развращати, -аѭ, -аеши несв. 1. разрушавам; 2. развращавам, отклонявам от правия път
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разврьзати, -аѭ, -аеши несв. разтварям, отварям
разврѣсти, -врьзѫ, -врьжеши св. с вин. п. разтворя, отворя
разврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. с вин. п. отхвърля, разбия
развѣ 1. предлог с род. п. освен; извън, без; 2. нрч. освен, извън
разга, -ъі ж. 1. пръчка; 2. лозова пръчка; 3. клонка
разгласьнъ, -ъіи прил. разногласен
разгнѣвати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. разгневявам се, разсърдвам се, ядосвам се
разгнѣвити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ св. разгневя се, разсърдя се, ядосам се
разгнѣщати, -аѭ, -аеши несв. разпалвам
разгоубити, -бл҄ѭ, -биши св. разгубя, прахосам
разграбл҄ение, -иꙗ ср. разграбване
разгръдѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. възгордея се
разгънати, ражденѫ, ражденеши св. разгоня; прогоня
разгънѫти, -нѫ, -неши св. разгъна; разтворя
раздавьникъ, -а м. този, който раздава, дарител
раздати, -дамь, -даси св. раздам
раздаꙗти, -аѭ, -аеши несв. раздавам; разпределям
раздр- вж. и разрраздражати, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. раздразвам някого, настройвам против някого; ~ сѧ раздразвам се
раздьрати, -дерѫ, -дереши св. раздера; ~ сѧ раздера се, разкъсам се
раздѣл҄ение, -иꙗ ср. 1. разделяне, разделение; 2. раздор, разногласие
раздѣлити, -л҄ѭ, -лиши св. с дат. и вин. п. разделя, поделя
раздѣлъ, -а м. разделение
раздѣл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. разделям
раздид- вж. и разити сѧ
разити сѧ, -идѫ сѧ, -идеши сѧ св. 1. разотида се; 2. разпръсна се
разлагание, -иꙗ ср. мнение, преценка
разливание, -иꙗ ср. разливане, разпръскване
различевати, -оуѭ, -оуеши несв. отличавам; ~ сѧ отличавам се
различь1 прил. нескл. различен
различь2 нрч. различно
различьно нрч. различно, многообразно;
различьнъ, -ъіи прил. различен, многообразен
различьнѣ нрч. различно
различьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. различавам; ~ сѧ различавам се
разлиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. разлея; ~ сѧ разлея се, пролея се
разломити, -мл҄ѭ, -миши св. разломя; преломя, пречупя
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разлѣнити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. 1. домързи ме; 2. пренебрегна
разлѫка, -ъі ж. разлъка, раздяла
разлѫчати, -аѭ, -аеши несв. 1. разлъчвам, разделям; 2. отделям
разлѫчение, -иꙗ ср. различаване, разпознаване
разлѫчити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. и отъ с род. п. отлъча
разлѫчьнъ, -ъіи прил. различен
разметати, -аѭ, -аеши св. разхвърля, разпръсна
размъісливъ, -ъіи прил. разсъдителен
размъіслъ, -а м. размисъл
размъісльнъ, -ъіи прил. разсъдлив, умен
размъішл҄ение, -иꙗ ср. колебание, съмнение
размъішл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. размислям, разсмишлявам, обмислям
размѣсити, -шѫ, -сиши св. с вин. п. и съ с тв. п. размеся, смеся
размѣсъ, -а м. смес, смесване
размѣшати, -аѭ, -аеши несв. размесвам, смесвам
размѧтити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ св. смутя се
разньствие, -иꙗ ср. различие, разлика
разньство, -а ср. различие
разор҄ение, -иꙗ ср. разорение, унищожение
разорити, -р҄ѭ, -риши св. с вин. п. разоря, разруша; ~ сѧ разоря се
разоумивъ, -ъіи прил. разумен, разсъдлив
разоумичьно нрч. внимателно
разоумичьнъ, -ъіи прил. 1. разумен; 2. схватлив
разоумъ, -а м. 1. разум, разсъдък; 2. познание, знание; въ ~ приити достигна познанието, разбера
разоумьно нрч. разумно
разоумьнъ, -ъіи прил. разумен, разбиращ
разоумьнѣ нрч. разумно
разоумѣвати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. разбирам, проумявам; въприемам; ~ сѧ подразбирам се
разоумѣние, -иꙗ ср. 1. разбиране; 2. познание
разоумѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. и несв. с вин. п. разбера, разбирам
разразити, -жѫ, -зиши св. поразя, съкруша
разроушати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. разрушавам, унищожавам
разроушение, -иꙗ ср. разрушение, унищожение
разроушити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. разруша, унищожа
разроушьникъ, -а м. разрушител
разрѣшати, -аѭ, -аеши несв. 1. развързвам; 2. освобождавам
разрѣшение, -иꙗ ср. 1. развързване; 2. освобождаване; 3. опрощаване на грехове; 4. отменяне на поста
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разрѣшити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. 1. освободя; 2. опростя грехове
разьно нрч. разделно; ~ поити разотивам се
разьньствие, -иꙗ ср. отлика, разлика; различие
разьньствити, -щвл҄ѭ, -ствиши несв. разпратя, разсея в различни посоки
раи, раꙗ м. рай; вж. и порода
раискъ, -ъіи прил. райски
рака, -ъі ж. 1. ковчег; 2. гроб, гробница
рака, -ъі ж. и м. глупак, смахнат; гр. ῥακά от евр.
ракъ, -а м. 1. рак; 2. зодиакалният знак Рак
ралие, -иꙗ ср. събир. рала̀
рало, -а ср. рало; вар. орало
рама, -ъі и нескл. ж. мест. Рама, град в Палестина близо до Иерусалим; гр. Ῥαμᾶ от евр.
рамо, рама ср. рамо; вж. и рамѧ
рамѣнъ, -ъіи прил. силен, буен; проливен
рамѧ, рамене ср. рамо
рана, ранъі ж. 1. рана, нараняване; 2. болест, недъг
рано нрч. рано
ранъ, -ъіи прил. ра̀нен
расадити, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. разбия, разломя
расказити, -жѫ, -зиши несв. разграбвам, опустошавам
раскаꙗти сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. разкая се
раскол҄ение, -иꙗ ср. разногласие, кавга
расколъ, -а м. разкол
раскольнъ, -ъіи прил. размирен
раскопавати, -аѭ, -аеши несв. разкопавам
раскопати, -аѭ, -аеши ср. разкопая
раскрьстити, -щѫ, -стиши св. разпъна на кръст
раскъідати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. 1. разпръсна; 2. разложа се
раскъіпѣти сѧ, -пл҄ѭ сѧ, -пиши сѧ св. разрасна се
раслабл҄ение, -иꙗ ср. парализа
раслабл҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) парализиран
раслабл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. с тв. п. парализирам се
раслабѣти вж. раслабл҄ѣти
распаление, -иꙗ ср. разпаленост; силна страст
распалина, -ъі ж. отвор; пукнатина
распал҄ение, -иꙗ ср. плътско желание, похот
распасти сѧ, -падѫ сѧ, -падеши сѧ св. 1. разпадна се; 2. разцепя се, разтроша се
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распинати, -аѭ, -аеши несв. разпъвам; ~ сѧ с дат. п. подложа се на разпъване на кръст
распонъ, -а м. кръст за разпятие; въстати отъ распона въкръсна от кръста
распоустити, -щѫ, -стиши св. викна, провикна се
распоустьнъ, -ъіи прил. распоустьнъіѧ кън҄игъі документи за развод
распрашити, -шѫ, -сиши св. разпръсна прах, разпилея
распрѧщи, -гѫ, -жеши св. разпрегна
распъітавати, -аѭ, -аеши несв. разпитвам
распъітати, -аѭ, -аеши св. разпитам, проуча
распьн- вж. и распѧти
распьрати, -перѫ, -переши св. стъпча; ~ сѧ разхвърча се, разлетя се
распьрьнъ, -ъіи прил. създаващ, предизвикващ разпри
распьр҄ѣ, -ѧ ж. разкол, разделение
распьр҄ѣние, -иꙗ ср. разпра, спор, препирня
распѧло, -а ср. разпятие
распѧти, -пьнѫ, -пьнеши св. с вин. п. 1. разпъна, опъна, разтегна; 2. разпъна на кръст; ~ сѧ с дат. п.
подложа се на разпъване
распѧтие, -иꙗ ср. 1. разпъване; 2. разпятие, кръст
распѫдити, -ждѫ, -диши св. разпъдя; разгоня, разпръсна
распѫтие, -иꙗ ср. кръстопът
растачати, -аѭ, -аеши несв. разпилявам, прахосвам
растаꙗти сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. разтопя се, стопя се
раствар҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. разтварям, правя разтвор; ~ сѧ разтварям се
раствор҄ение, -иꙗ ср. разтвор
растворити1, -р҄ѭ, -риши св. отворя, разтворя
растворити2, -р҄ѭ, -риши св. 1. разтворя; 2. превърна
растворъ, -а м. разтвор
растение, -иꙗ ср. 1. растение; 2. растеж, израстване
растесание, -иꙗ ср. разсичане, разделяне
растесати, -аѭ, -аеши св. разсека
растесъівати, -аѭ, -аеши несв. разсичам
расти, -тѫ, -теши несв. раста, развивам се; ~ сѧ нараствам, умножавам се
растивъ, -ъіи прил. растителен
растити, ращѫ, растиши несв. раждам, давам плод; ~ сѧ израствам
растовие, -иꙗ ср. ръст; растеж
расточити, -чѫ, -чиши св. прахосам, разпилея
растоꙗти, -оѭ, -иши несв. отстоя от някого, от нещо, отдалечен съм
растрошити, -шѫ, -шиши св. 1. разтроша; 2. изхарча, прахосам
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растръгати, -аѭ, -аеши несв. разкъсвам
растръгнѫти, -нѫ, -неши св. разкъсам
растрьꙃати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. разкъсвам, изтръгвам
растъ, -а м. 1. ръст, височина на тялото; 2. (анат.) далак
растьлити, -л҄ѭ, -лиши св. 1. изтлея, разложа; 2. равратя
растьлѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. развратя се
растѫпити сѧ, -плѭ сѧ, -пиши сѧ св. отделя се, разделя се, разпръсна се
растѫпъ, -а м. измерение, размер
расходъ, -а м. разединение, разпадане
расхъітити, -щѫ, -тиши св. разграбя, ограбя
расхъіщение, -иꙗ ср. разхищение, ограбване, прахосване
расчинити, -н҄ѭ, -ниши св. разделя
расъматр҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. с вин. п. разпознавам, отличавам, преценявам правилно
расъмотр҄ение, -иꙗ ср. дарба да се разбира, тълкува
расъмотрити, -щр҄ѭ, -риши св. 1. разгледам; 2. изпитам, проверя
расъмотрьливъ, -ъіи прил. внимателен
расъмотр҄ение, -иꙗ ср. разсъждение; обсъждане
расъмотр҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. разглеждам, оглеждам
расъіпати, -аѭ, -аеши и -пл҄ѭ, -пл҄еши св. разсипя, изсипя
расѣдати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. разтрошавам се, разпадам се
расѣꙗние, -иꙗ ср. разсейване, разпръскване
расѫдьнъ, -ъіи прил. разсъдителен
расѫждати, -аѭ, -аеши несв. 1. разсъждавам; 2. обсъждам
ратаи, ратаꙗ м. земеделец, полски работник; ратай
ратва, -ъі ж. оране, оран
рать, -и ж. битка, война
ратьникъ, -а м. неприятел, враг, противник, дявол
ратьничьскъ, -ъіи прил. вражески, неприятелски
ратьнъ, -ъіи прил. вражески.
рафаилъ, -а м. л. Рафаил; гр. Ῥαφαήλ
рахиль, -и ж. Рахил; гр. Ῥαχήλ oт евр.
рачение, -иꙗ ср. желание
рачител҄ь, л҄ѣ м. любител
рачити, -чѫ, -чиши несв. с инф. и дат. п. желая, пожелавам, благоволявам
раширити, -р҄ѭ, -риши (< раз-ш) несв. разширя
рашир҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши (< раз-ш) несв. разширявам
ращение, -иꙗ ср. растеж; разцвет
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ращисти, ращьтѫ, ращьтеши (< раз-ч-) св. разчета; пресметна
ребро, -а ср. ребро
ревьнител҄ь, -л҄ѣ м. ревнител, привърженик, последовател
ревьновати, -оуѭ, -оуеши несв. стремя се към нещо ревностно, усърдно
рек- вж. и рещи
рекъше нрч. ще рече, то ест
ремень, ремене м. ремък
ремьство, -а ср. умение, икуство
ресьнъ, -ъіи прил. истински
ретити, рещѫ, ретиши несв. стремя се, боря се, споря
реть, -и ж. 1. спор; 2. състезание
ретьнъ, -ъіи прил. проницателен; остроумен
речение, -иꙗ ср. слово, реч
рещи, рекѫ, речеши св. с вин. и дат. п. река; кажа; ~ въ себѣ помисля си; гранъ ~ рецитирам стих; имѧ рекъ
еди кой си; ~ сѧ наричам се
риза, -ъі ж. горна дреха; риза, дреха
ризьница, -ѧ ж. 1. хранилище; 2. ковчеже, съкровищница
ризьно, -а ср. богатство, ценност
рикати, -аѭ, -аеши несв. рева, плача
римл҄ѣнинъ, -а м. римлянин
римьскъ, -ъіи прил. римски
ринѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. хвърля се, нахвърля се
рискание, -иꙗ ср. скачане, подскачане
рискати, -аѭ, -аеши несв. тичам, бягам
ристание, -иꙗ ср. състезание, надбягване
ристати, -аѭ, -аеши несв. подскачам, препускам
ритие, -иꙗ ср. бучене
риторик҄иꙗ, -иѧ ж. риторика
робичищь, -а м. слуга
робъ, роба м. роб
ровъ, рова м. ров
ровьникъ, -а м. пропаст, бездна
рогозина, -ъі ж. рогозка; вар. рогозица
рогозица, -ѧ ж., вж. рогозина
рогъ, рога м. рог
родимъ, -ъіи прил. 1. ро̀ден, кръвен; 2. роднински, родствен
родител҄евъ, -ъіи прил. родителски
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родител҄ь, -л҄ѣ м. родител
родительство, -а ср. произход
родити, -ждѫ, -диши св. с вин. п. и отъ с род. п. родя; ~ сѧ 1. родя се; 2. родя се отново, възкръсна
родотворьць, -а м. родоначалник
родс҃тв- съкр. от родьствродъ, -а м. 1. род, поколение; ~ чловѣчь човешкият род; 2. рождение, раждане; 3. родственици, близки;
~ плътьскъ родство, роднини по кръв; 4. род, естество; ~ водьнъіи водната стихия; 5. раждане,
реколта
родьство, -а ср. родство, роднинство
рожанъ, -ъіи прил. рогов; трѫба рожанаꙗ рог, музикален инструмен
рожаньць, -а м. лък
рождение, -иꙗ ср. 1. рождение, раждане; 2. роднини; 3. родители; 4. праотци
рождие, -иꙗ ср. събир. пръчки; лозница
рождьство, -а ср. раждане, рождество
рождьствьнъ, -ъіи прил. родствен, роднински
рожьць, -а ср. рожков плод
розга, -ъі ж. 1. пръчка, тояга; 2. лозова пръчка
рои, роꙗ м. рой, рояк
роса, росъі ж. роса
росити, -шѫ, -сиши несв. рося, наръсвам, оросявам
ротити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ несв. проклинам
роуда, -ъі ж. рудник
роумьскъ вж. римьскъ
роумьскъі вж. римьскъі
роумѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. боядисам в червено, начервявам
роумѣньство, -а ср. руменина
роуно, роунесе и роуна ср. руно
роусалиѧ, -ии ж. мн. Русалии, название на празника св. Троица, Петдесетница
роусъ, -ъіи прил. 1. жълто-червен; 2. рус; вж. и плавъ
роути, ревѫ, ревеши (< -вт-) несв. рева
роухло, -а ср. торба, товар, багаж
ръватва, -ъі ж. пристъп на телесна болка; ~ рѫчьнаꙗ, ~ въ рѫцѣ пристъп на артрит
ръвеникъ, -а м. кладенец
ръдръ, -а м. мускул
ръдръ, -ъіи прил. мускулест; ръдрое мѧсо мускулатура
ръзати, ръжѫ, ръжеши несв. цвиля
ръпътание, -иꙗ ср. ропот, роптание
ръпътати, -щѫ, -щеши несв. роптая
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ръпътъ, -а м. ропот
рътъ, ръта м. уста
ръіба, -ъі ж. риба
ръібар҄ь, -р҄ѣ м. рибар
ръібитвъ, -а м. рибар, риболовец
ръібица, -ѧ ж. рибка
ръідание, -иꙗ ср. ридание, плач
ръідати, -аѭ, -аеши несв. ридая, плача
ръікание, -иꙗ ср. рев на диво животно
ръіло, -а ср. лопата
ръісии прил. прит. на риса, принадлежащ на риса
ръісъ, -а м. рис
ръіти, ръіѭ, ръіеши несв. 1. рия; 2. разкъсвам, раздирам
рьвьнивъ, -ъіи прил. 1. усърден, ревностен; 2. ревнив, свадлив
рьвьние, -иꙗ ср. усърдие, рвение, ревност
рьвьнител҄ь, л҄ѣ м. последовател, ревнител
рьвьновение, -иꙗ ср. 1. състезание; 2. съперничество
рьвьность, -и ж. усърдие
рьвьноща, -ѧ ж. кавга
рьци 2 или 3 л. ед. повел накл. от рещи
рѣдость, -и ж. поляна в гора
рѣдъко нрч. рядко
рѣдъкъ, -ъіи прил. рядък
рѣза, рѣзъі ж. резка
рѣзание, -иꙗ ср. рязане
рѣзати, -жѫ, -жеши и -аѭ, -аеши несв. режа; ~ сѧ режа на части
рѣзоимьць, -а м. лихвар
рѣка, -ъі ж. река
рѣпие, -иꙗ ср. събир. репеи
рѣпии, -иꙗ м. репей
рѣснота, -ъі ж. истина
рѣснъ вж. рѧснъ
рѣста 1 сигм. аор. 2 или 3 л. дв. от рещи
рѣчивъ, -ъіи прил. красноречив
рѣчь, -и ж. реч; си рѣчь сиреч 'тази реч, това слово'
рѣчьнъ, -ъіи прил. речен; рѣчьнъіи пьсь речно куче, видра или бобър
рѣшити, -шѫ, -шиши несв. освобождавам
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рѣшѧ 1 сигм. аор. 3 л. мн. от рещи
рѣꙗти, рѣѭ, рѣеши несв. блъскам, удрям
рѧбь, -и ж. пъдпъдък
рѧдъ, -оу м. 1. ред, порядък; 2. ранг, чин; по рѧдоу по ред
рѧдьникъ, -а м. обикновен човек, от прост произход
рѧснъ, -а м. (на окото) ресна, обикн. мн. рѧсни ресници; вар. рѣснъ
рѫгател҄ь, л҄ѣ м. присмехулник
рѫгати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. 1. присмивам се, надсмивам се; 2. ругая се
рѫгъ, рѫга м. подигравка, насмешка, подигравка; оупоити до рѫга напия някого да стане за
посмешище
рѫжение, -иꙗ ср. злословие, хула
рѫка, -ъі ж. ръка; приѧти на рѫкоу взема на ръце; рѫкоѭ дрьжимъ хванат за ръка
рѫкописание, -иꙗ ср. 1. нещо написано на ръка; запис; 2. подписан документ
рѫкотвор҄ение, -иꙗ ср. това, което е създадено от ръка
рѫкотвор҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) ръкотворен, направен от човешка ръка
рѫчька, -ъі ж. съд, съдина
рѫчьнъ, -ъіи прил. ръчен

С
с буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱄ
с҃ числ. 200 в кирилицата; в глаголицата ⱄ҃ е 200
саблица, -ѧ ж. кокошка
сабл҄ь, -л҄ѣ м. петел
сава, савъі м. л. Сава; гр. Σάββα, Σάββας
саваотъ, -а м. л. Саваот, върховният Бог; богъ ~ Бог Саваот, Бог на силите, на небесните войнства; гр.
Σαβαώθ от евр.
савахтани възклицание ти ме изостави; гр. σαβαχθανί от евр.
савековъ прил. савеков, който се отнася до вид трънливо растение; гръмъ ~ храст от тръни; гр. φυτὸν
σαβέκ
сагъчии, -иꙗ м. сановник
садител҄ь, -л҄ѣ м. 1. който сади; 2. земеделец
садити, -ждѫ, -диши несв. с вин. п. садя
садовие, -иꙗ ср. събир. растителност, растения
садоук҄ѣи м. садукей, еврейска секта, привържениците на която не вярвали във възкресението на
мъртвите, противници на Иисус Христос; гр. Σαδουκαῖος
садоук҄ѣискъ, -ъіи прил. садукейски
садъ, -а м. 1. градина; 2. растение
саждение, -иꙗ ср. садене, засаждане
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сак҄еларии, -иꙗ м., вж. сак҄еларъ
сакеларъ, -а м. сакеларий, ковчежник, секретар; гр. σακελλάριος; вар. сак҄еларии
саломи ж. л. Саломе; гр. Σαλώμη
самариискъ, -ъіи прил. самарски, отнасящ се до областта или града Самария
самариꙗ, -иѧ ж. мест. 1. Самария, част от Палестина; 2. Самария, град в центъра на Палестина; гр.
Σαμάρεια
самар҄ѣнинъ, -а м. самарянин, жител на Самария; гр. Σαμαρείτης
самар҄ѣнъін҄и, -ѧ ж. самарянка; гр. Σαμαρεῖτις
самобъітие, -иꙗ ср. случайност, случай
самобъітьнъ, -ъіи прил. случаен
самовидьнѣ нрч. очевидно
самовидьць, -а м. очевидец, който вижда сам с очите си; свидетел
самовластьникъ, -а м. самодържец; вж. и самовластьць
самовластьнъ, -ъіи прил. 1. който е със свободна воля, свободен; 2. овластен, получил власт
самовласть, -и ж. власт над себе си
самовластьнѣ нрч. свободно
самовластьць, -а м. самодържец
самодоволие, -иꙗ ср. самодоволство
самодрьжител҄ь, -л҄ѣ м. самодържец; вж. и самодрьжьць
самодрьжьць, -а м. самодържец; вж. и самодрьжител҄ь
самодѣльникъ, -а м. строител, създател; ~ лѫкавъіи създателят на злото, сатаната
саможитъ, -а м. (за Бог) който сам се е създал
самоил҄ь, -л҄ѣ м. л. Самуил; гр. Σαμουήλ от евр.
самолюбие, -иꙗ ср. самолюбие
самооумъісльнѣ нрч. самоволно
самоправьнъ, -ъіи прил. независим
саморасльнъ, -ъіи прил. растящ от само себе си, саморасъл
самородьнъ, -ъіи прил. самороден, природен, естествен
самосъврьшенъ, -ъіи прил. съвършен сам по себе си
самосъвѣтьникъ, -а м. арбитър
самотворьнъ, -ъіи прил. създаден от само себе си, по своя собствена воля
самохотиѭ нрч. по своя воля, самоволно
самохоть, -и ж. своеволие
самохотьнъ, -ъіи прил. 1. своеволен; 2. доброволен
самохотьнѣ нрч. 1. своеволно; 2. доброволно
самъ мест. сам, себе си
самъпсонъ, -а м. л. Самсон; гр. Σάμψων от евр.
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самъчии, -иꙗ м. управител, началник
сановитъ, -ъіи прил. притежаващ сан, титла, високопоставен
санъ, сана и саноу м. 1. сан, чин; достойнство; изврѣщи сѧ отъ сана бивам лишен от сана си, от
достойнството си 2. (църк.) ангелски чин
санъдалии, -иѧ ж. сандал; гр. σανδάλιον; вар. санъдалиꙗ
санъдалиꙗ вж. санъдалии
сапогъ, -а м. 1. обувка; 2. ботуш
сапъфира, -ъі ж., вж. сапъфиръ
сапъфиръ, -а м. скъкопоценният камък сапфир; гр. σάπφειρος от евр.; вар. сапъфира
сардии, -иꙗ м. скъпоценният камък сардий, вид ахат; гр. σάρδιον
сатана, -ъі ж., вж. сотона
сатъ, -а м. сат, мярка за жито, около 12,14 литра; гр. σάτον от евр.
сваръ, -а м. разпра, свада
сварьникъ, -а м. скандалджия, свадлив човек
свекръі, свекръве ж. свекърва
сверѣпие, -иꙗ ср. свирепост, жестокост
сверѣповати, -оуѭ, -оуеши несв. свирепея
сверѣпомаслиньнъ, -ъіи прил. направен от дива маслина
сверѣпъ, -ъіи прил. 1. свиреп, яростен; 2. неугледен, грубо направен
свила, -ъі ж. свила, коприна
свинии -иѧ ж. свиня; вар. свиниꙗ
свинина, -ъі ж. свинско месо
свиниꙗ, -иѧ ж., вж. свинии
свинъ, -ъіи прил. свински
свинѧ, свинѧте ср. свинче, прасе
свирати, -аѭ, -аеши несв. свиря
свирьць, -а м. свирач, свирец, музикант; вар. свирѣльць; вж. и сопьць
свирѣль, -и ж. свирка
свирѣльць вж. свирьць
свитати, -аѭ, -аеши несв. светя; (безл.) свитаетъ сѧ съмва се, развиделява се
свобаждати, -аѭ, -аеши несв. освобождавам; ~ сѧ освобождавам се, спасявам се
свобода, -ъі ж. свобода
свободити, -ждѫ, -диши св. с вин. п. и отъ с род. п. освободя; ~ сѧ освободя се
свободител҄ь, -л҄ѣ м. освободител
свободовати, -оуѭ, -оуеши несв. свободен съм, радвам се на свободата
свободь прил. нескл. 1. свободен; 2. освободен
свободьнъ, -ъіи прил. свободен
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своеплеменьникъ, -а м. сънародник, съотечественик
свои, своꙗ, свое мест. прит. свой, своя, свое
своискъ, -ъіи прил. собствен
своиство, -а ср. 1. свойство, основно качество; 2. собственост; вж. и своить
своить, -и ж. 1. свойство; 2. роднина, родственик
своитьнъ, -ъіи прил. свой, домашен
сврабьнъ, -ъіи прил. 1. предизвикващ сърбеж; 2. раздразнителен; 3. чувствителен
св҃т- съкр. от свѧтсвьтѣти, -щѫ, -тиши несв. светя, сияя; ~ сѧ сияя, блестя
свѣн҄е предлог с род. п. из, извън
свѣтило, -а м. 1. светило, небесно светило; 2. светилник
свѣтильна, -ъі ж. (църк.) светилна, песен, която следва след канона на утрената
свѣтильникъ, -а м. 1. светилник; 2. небесно светило, вж. и свѣтило
свѣтильничьскъ, -ъіи прил. отнасящ се до светилника, светилнически
свѣтильство, -а ср. сияние; блясък
свѣтлоначѧльнъ, -ъіи прил. създаващ, пораждащ светлина
свѣтовидьнъ, -ъіи прил. светообразен
свѣтовьнъ, -ъіи прил. 1. осветен; 2. сияещ, сияен
свѣтодавьць, -а м. светодавец, който носи, излъчва светлина; вж. и свѣтодател҄ь
свѣтодател҄ь, -л҄ѣ м. който носи, дава, излъчва светлина
свѣтозарьнъ, -ъіи прил. светозарен, сияен, лъчист; вж. и свѣтоносьнъ, свѣтообразьнъ
свѣтоносьнъ, -ъіи прил. светоносен, излъчващ светлина; вж. и свѣтозарьнъ, свѣтообразьнъ
свѣтообразьнъ, -ъіи прил. който е подобен на светлина, сияе, излъчва светлина; вж. и свѣтозарьнъ,
свѣтоносьнъ
свѣтъ, -а м. светлина
свѣтъ, -а м. свят, вселена
свѣтьло нрч. светло, бляскаво; ~ авити сѧ явя се с блясък
свѣтлообразьнъ, -ъіи прил. светлообразен, светлолик; вж. и свѣтозарьнъ, свѣтоносьнъ
свѣтьлоодеждьнъ, -ъіи прил. облечен в светли дрехи
свѣтлооукрашати, -аѭ, -аеши несв. украсявам със светлина
свѣтлость, -и ж. светлост
свѣтьлъ, -ъіи прил. светъл, сияен
свѣтьльство, -а ср. озареност
свѣща, -ѧ ж. 1. свещ; 2. светилник
свѣщило, -а ср. свещник
свѣщьникъ, -а м. свещник, светилник
свѧтило, -а ср. светилище
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свѧтител҄ь, -л҄ѣ м. свещеник, свещенослужител, йерей, светител
свѧтительствовати, -оуѭ, -оуеши несв. светителствам, изпълнявам задълженията на свещенослужителя
свѧтити, -щѫ, -тиши несв. с вин. п. осветя, освещавам; 2. посвещавам в духовен сан, ръкополагам; ~ сѧ
посвещавам се
свѧто нрч. свято
свѧтолѣпъ, -ъіи прил. свещен
свѧтолѣпьнъ, -ъіи прил. свещен
свѧтость, -и ж. светост
свѧтостьнъ, -ъіи прил. свещен, свет
свѧтъ, -ъіи прил. свет, свещен; доухъ свѧтъіи Свети дух; свѧтаꙗ богородица света Богородица; свѧтаꙗ
чаша църковен потир за осветеното вино; ~ мѫченикъ свети мъченик; субст. светец; субст.
свѧтое светиня
свѧтъін҄и, -н҄ѧ ж. 1. светиня; 2. светилище; 3. святост; 4. евхаристия, освещаване; свѧтъін҄ѭ приѧти
получа освещението, евхаристията
свѧтьба, -ъі ж. освещаване, освещение
свѧщати, -аѭ, -аеши несв. освещавам, правя свят; посвещавам в духовен сан, ръкополагам; ~ сѧ
посвещавам се
свѧщение, -иꙗ ср. 1. освещение, освещаване; 2. посвещение
свѧщеникъ, -а м. свещеник, свещенослужител
свѧщеномѫченикъ, -а м. свещеномъченик
свѧщенъ, -ъіи прил. (< прич.) свещен; свещенически
се част. показ. ето; ꙗко ~ като че ли
се им. или вин. п. ср. ед. на сь, това
себе род. или вин. п. на мест. възвр. л.
сего род. п. ед. м. и ср. на сь
седмерицеѭ нрч. седмократно, седем пъти; вар. седморицеѭ; вж. и седмицеѭ, седмишьдъі, седмикратъі
седмеродьнъ, -ъіи прил. имащ седем деца
седмикратъі нрч. седмократно, седем пъти
седмицеѭ нрч. седмократно, седем пъти
седмишьдъі и седмишьди нрч. седмократно, седем пъти
седмоплодьнъ, -ъіи прил. който е родил седем плода
седморица, -ѧ ж. седмина
седморицеѭ нрч. седем пъти
седмъ числ. ред. седми
седмь числ. бр. седем
сеици нрч. веднага, тутакси, незабавно
секъіра, -ъі ж. секира; лат. securis
сел҄ение, -иꙗ ср. жилище
селикъ, -а, -о мест. толкав, толчав
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селити, -л҄ѭ, -лиши несв. с вин. и въ с мест. п. вселявам, заселвам
село, -а ср. 1. село, селение, местообиталище; 2. нива; поле
сель нрч. колкото и; толкова
сельнъ, -ъіи прил. 1. полски, който се отнася до поле; 2. селски
селѣ нрч. сега; до селѣ досега; отъ селѣ от сега
семеонъ вж. симеонъ
сеоуириани, сеѵриани
септѧбр҄ь, -р҄ѣ м. месец септември; гр. σεπτέμβρι(ο)ς от лат. sерtеmbеr
серафимъ, -а м. серафим, шестокрил ангел, един от небесните чинове; гр. σεραφίμ от евр.
серг҄ии м. л. Сергий; гр. Σέργιος
сестра, -ъі ж. сестра
сетьно нрч. на края; последно
сетьнъ, -ъіи прил. сетен, последен, краен
сетьнѣ нрч. сетне, после
си им. п. ж. ед. на сь тази
си енкл. форма за дат. п. на възвр. л. мест. си
сии форма за м. мн. им. п. на мест. сь тези
сик҄ера, -ъі ж. сикера, вид алкохолна напитка; гр. σίκερα от арам.
сик҄еръ, -а м., вж. сик҄ера
сико нрч. така
сиковъ, -ъіи прил. такъв
сикамина, -ъі ж. черница, дуда; гр. συκάμινος, лат. Morus
сикомориꙗ, -иѧ ж. дървото дива смокиня; гр. συκάμινος, лат. Ficus sycomorus
сикъ, -а, -о мест. такъв, -ава, -ова
сила, -ъі ж. сила, могъщество; мн. силъі един от небесните ангелски чинове; силъі анг҃ельскъіѧ
ангелските сили, небесното войнство; силъі вражиѧ, силъі противьнъіѧ силите на злото; силъі
небесьнъі небесното войнство
силвиꙗ, -иѧ ж. Силвия; гр. Σιλβία от лат. Sylvia
сило, сила ср. примка
сильно нрч. силно
сильнъ, -ъіи прил. силен
сильнѣ нрч. силно
сильство, -а ср. могъщество
симеонъ, -а м. л. Симеон; гр. Συμεών от евр.
сими тв. п. мн. за трите рода от сь
симониани
симонъ, -а м. л. Симон; гр. Σίμων от евр.
синагогъ, -а м. управител на синагогата; вж. арх҄исинагогъ
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синагоговъ прил. синагогов, на синагогата, отнасящ се до синагогата
син҄ь, син҄ии прил. син
сионъ, -а м. мест. Сион, хълм в Йерусалим; гр. Σιών от евр.
сион҄ь прил. прит. Сионов, който се отнася до хълма Сион; горъі сион҄ѧ възвишенията сионски,
Йерусалим
сирии, -иѧ ж. мест. Сирия; гр. Συρίη, Συρία; вар. сур-, сѵрсиринъ прил. сирийски
сирота, -ъі ж. сирота, сирак
сиръ, -ъіи прил. сиротен; субст. сирак
сирьскъ, -ъіи прил. сирийски
сирьскъі нрч. по сирийски
сирьць, -а м. копринена буба; гр. σηρικῆς, σηρικός
сирѣчь нрч. сиреч
сице нрч. така, тъй, по такъв начин
сицевъ, -ъіи прил. такъв
сиции прил. такъв
сиць, -а, -е мест. прил. такъв
сиꙗние, -иꙗ ср. сияние
сиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. сияя, светя, блестя
скакати, -чѫ, -чеши несв. бягам; скитам се
скала, -ъі ж. скала
сканъдалисати, -аѭ, -аеши св. заблудя, съблазня; гр. σκανδαλίζω
сканъдалъ и сканъдѣлъ, -а м. съблазън, изкушение; гр. σκάνδαλον
скаръ, -а м. вид риба; гр. σκάρος
скаръпиꙗ, -иѧ ж. скорпион; гр. σκόρπιος
скарѧдие, -иꙗ ж. неприятност
скарѧдъ, -ъіи прил. неприятен
сквара, -ъі ж. тлъстина, сланина
сквара, -ъі ж. дим, пушек
сквожн҄ѣ, -н҄ѧ ж. пробойна, пукнатина
сквозѣ предлог с вин. п. през; вар. скозѣ
скврьна, -ъі ж. 1. белег, петно; 2. мърсота, нечистотия; бес сквръінъі неосквернен, непорочен, неопетнен
скврьнавъ, -ъіи прил. 1. мръсен; 2. долен, непочтен
скврьн҄ение, -иꙗ ср. осквернение
скврьнити, -н҄ѭ, -ниши несв. с тв. п. омърсявам, осквернявам
скврьнол҄юбие, -иꙗ ср. сквернолюбие, влечение към нечисти помисли, към грях; греховност
скврьноꙗдение, -иꙗ ср. ядене на нечиста храна
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скврьньникъ, -а м. нечестивец
скврьньнъ, -ъіи прил. 1.нечист, скверен; 2. греховен; субст. скврьньно нечистотия
ск҄има вж. сх҄има
ск҄инии вж. ск҄иниꙗ
ск҄иниꙗ, -иѧ ж. 1. сенник; 2. шатра; гр. σκίνη
ск҄инопиг҄иꙗ, -иѧ ж. еврейският празник разпъване на шатрите
склабити сѧ, -бл҄ѭ сѧ, -биши сѧ несв. усмихвам се
склѧꙃь вж. скълѧꙃь
сковрада, -ъі ж. тиган
сковрадьникъ, -а м. палачинка, тиганица
скозѣ вж. сквозѣ
скомрахъ, -а м. артист, актьор
скомрашица, -ѧ ж. артистка, актриса
сконъчание, -иꙗ ср. свършек
скопение, -иꙗ ср. скопяване, кастриране
скопити сѧ, -пл҄ѭ сѧ, -пиши сѧ св. стана скопец
скоро нрч. бързо
скоромиꙃати, -жѫ, -жиши ср. бързо, често мигам
скорописьць, -а м. бързописец
скорость, -и ж. скорост, бързина
скоросъмрьтьнъ, -ъіи прил. скоросмъртен
скорота, -ъі ж. скорост, бързина
скоръ, -ъіи прил. с на и вин. п. бърз; въ скорѣ набързо, незабавно
скоръпии, -иꙗ м., вж. скаръпиꙗ
скоръпиинъ прил. прит. скорпионски, на скорпиона
скорѣ нрч. бързо
скотии прил. животински
скотооумьнъ, -ъіи прил. умен, колкото скот, колкото добиче, скотоумен
скотъ, -а м. скот, добиче
скрада, -ъі ж. огнище
скрание, -иꙗ ср. теме
скрижаль, -и ж. скрижал
скриница, -ѧ ж. 1. ковчеже, сандъче; 2. съкровищница
скрин҄ѣ, -н҄ѧ ж. 1. сандъче, скрин; 2. ковчег; кивот; ~ завѣта сандъче, което пази Завета
скръбь, -и ж. скръб, печал
скръбьливъ, -ъіи прил. печален, скърбен
скръбьнъ, -ъіи прил. скръбен, печален
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скръбѣти, -бл҄ѭ, -биши несв. скърбя
скрьжьтание, -иꙗ ср. с тв. п. скърцане; зѫбъі ~ скърцане със зъби
скрьжьтати, -щѫ, -щеши несв. с тв. п. скърцам със зъби
скрьжьтъ, -а м. скърцане; ~ зѫбомъ скърцане със зъби
скрѣневание, -иꙗ ср. кощунство
скрѣнивъ, -ъіи прил. непостоянен, променлив
скрѣнь, -и ж. кощунство
скълѧꙃь, -а м. монета, пара; вар. склѧꙃь
скъіптроносьць, -а м. скрипроносец, владетел
скъітати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. скитам се, бродя
скѫдость, -и ж. оскъдност, недостатъчност
скѫдьл҄ь, -л҄ѣ м. 1. керемида; 2. покрив; лат. scandula 'летва за подпиране на керемидите'
скѫдьльникъ, -а м. грънчар
скѫдьльниковъ прил. прит. грънчарски
скѫдьнооумьнъ, -ъіи прил. скудоумен
скѫдьнъ, -ъіи прил. оскъден; незначителен, нищожен
скѫдьство, -а ср. оскъдица, недостиг
скѫдѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. изчерпвам
скѫпость, -и ж. скъперничество, алчност
слабо нрч. слабо, леко
слабость, -и ж. слабост; вар. слабота
слабота, -ъі ж., вж. слабость
слабъ, -ъіи прил. 1. слаб, немощен, безсилен; 2. лекомислен, безгрижен
слава, -ъі ж. слава, величие
славии, -иꙗ м. славей; лат. Luscinia
славити, -вл҄ѭ, -виши несв. с вин. п. славя, прославям, възхвалявам; ~ сѧ славя, почитам
славословесие, -иꙗ ср. славословие
славословествие, -иꙗ ср. славословие, прослава
славословещение, -иꙗ ср. славословие
славословие, -иꙗ ср. славословие, прослава
славословити, -вл҄ѭ, -виши несв. с вин. п. славословя, прославям, възхвалявам
славословл҄ение, -иꙗ ср. славословие
славохотьнъ, -ъіи прил. желаещ славата, честолюбив, славолюбив
славьнъ, -ъіи прил. 1. славен, прославен; 2. благочестив
сладость, -и ж. 1. сладост; 2. наслада
сладъколюбьць, -а м. който обича сладки неща, лакомник
сладъкословьнъ, -ъіи прил. сладкодумен
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сладъкословьць, -а м. този, който говори красиво, увлекателно
сладъкъ, -ъіи прил. сладък
сладьство, -а ср. сладост
сладьцѣ нрч. сладко
слаждение, -иꙗ ср. сладост, наслада
сламьньнъ, -ъіи прил. сламен
слана, -ъі ж. слана
сланость, -и ж. соленост, солен вкус
сланоутъкъ, -а м. нахут
сланъ, -ъіи прил. 1. солен; 2. горчив
сласть, -и (< слад-т-) ж. наслада, сласт, удоволствие; въ ~ с наслада, с удоволствие
сласть, -и ж. вкусна, сладка храна, лакомство
сластьнъ, -ъіи прил. сладостен; субст. мн. сластьнъіѧ вкусни, сладки неща за ядене, лакомства
слатина, -ъі ж. 1. място със солена почва, със солена скала; 2. извор със солена вода от това място
слина, -ъі ж. слюнка
сл҃н- съкр. от слънсловесьнъ, -ъіи прил. словесен, който има дар слово, разумен
слово, словесе ср. 1. дума, слово; ~ въздати с за и вин. п. отговоря, давам обяснения; противьно ~ спор,
пререкание; 2. проповед; Свещеното писание; 3. чин, последование
словодаривъ, -ъіи прил. 1. който има дар слово; 2. дързък
словописател҄ь, -л҄ѣ м. писател
словословесие, -иꙗ ср. славословие, прослава
словѣнинъ, -а м. славянин
словѣньскъ, -ъіи прил. славянски
словѣньскъі нрч. по славянски, на славянски
слоновьнъ, -ъіи прил. слонски; направен от слонова кост
слонъ, -а м. слон
слотьнъ, -ъіи прил. нещастен
слоуга, -ъі м. 1. слуга, прислужник; 2. свещенослужител, дякон
слоугование, -иꙗ ср. служене, слугуване
слоуговати, -оуѭ, -оуеши несв. слугувам
слоужение, -иꙗ ср. служене, служба; чинъ слоужению богослужебен чин, последование на църковната
служба
слоужител҄ь, -л҄ѣ м. служител, слуга
слоужител҄ьница, -ѧ ж. служителка, слугиня
слоужити, -жѫ, -жиши несв. с дат. п. 1. служа; 2. служа в църквата, в манастира, извършвам
богослужение
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слоужьба, -ъі ж. 1. служба; служене; 2. служба в църква; 3. богослужение, литургия, последование на
църковната служба
слоужьбьникъ, -а м. слуга, служител
слоузъ, -а м. слуз
слоути, словѫ, словеши несв. славя, прославям
слоутие, -иꙗ ср. известност
слоухъ, -а м. 1. слух; 2. мълва; ~ иꙁити пръсна се слух; въсадити ~, отъврѣсти ~ възвърна, възстановя
слуха на някого
слоушание, -иꙗ ср. послушание
слоушати, -аѭ, -аеши несв. слушам
слъньце, -а ср. слънце; ~ праведьное слънце на правдата – за Иисус Христос
слъньчьнъ, -ъіи прил. слънчев
слъішание, -иꙗ ср. слушане
слъішати, -шѫ, -шиши и -аѭ, -аеши несв. и св. с вин. п. слушам, чувам
сльꙃа, -ъі ж. сълза
сльзити, -жѫ, -зиши несв. роня сълзи, плача
сльзовьнъ, -ъіи прил. сълзлив
сльзоточьникъ, -а м. ревльо, който плаче, рони сълзи
сльзъкъ, -ъіи прил. леплив
слѣдование, -иꙗ ср. следване; по слѣдованию по ред
слѣдъ, -а м. следа, дире; въ ~ мене след мене; с род. п.
слѣзень, -и ж. слезен, далак
слѣмѧ, слѣмене ср. отсечено дърво, пън
смаглъ, -ъіи прил. мургав
слѣпота, -ъі ж. слепота
слѣпъ, -ъіи прил. сляп
слѣпьць, -а м. слепец
смиꙗти сѧ вж. смѣꙗти сѧ
смоковьница, -ѧ ж. смокиня, смоковница, смокинено дърво; лат. Ficus carica
смокъвиние, -иꙗ ср. събир. смокинови дървета
смокъі, смокъве ж. смокиня, дървото и неговият плод
смотрьнѣ нрч. внимателно
смрадьнъ, -ъіи прил. смрадлив
смрьдъ, -ъіи прил. 1. смрадлив; 2. омърсен; субст. човек от простолюдието
смъікати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. пълзя
смѣти, смѣѭ, смѣеши несв. смея, осмелявам се
смѣхословьць, -а м. веселяк
смѣхъливъ, -ъіи прил. който лесно се разсмива
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смѣхъ, -а м. смях
смѣшати, -аѭ, -аеши несв. смесвам, съчетавам; ~ сѧ смесвам се, съчетавам се
смѣшьникъ, -а м. смешник, присмехулник
смѣшьнъ, -ъіи прил. смешен
сн҃- съкр. от съінснопъ, -а м. сноп
снъха, -ъі ж. снаха
снѣгъ, -а м. сняг
снѣжанъ, -ъіи прил. снежен; вар. снѣжьнъ
снѣжьнъ вж. снѣжанъ
собити сѧ, -бл҄ѭ сѧ, -биши сѧ несв. усамотявам се; обособявам се
собота, -ъі ж. събота; гр. σάββατον от евр. или арам.; вж. и сѫбота
собьнѣ нрч. лично
собьство, -а ср. 1. свойство; особеност; 2. същност
собьствьнъ, -ъіи прил. собствен
совати, -аѭ, -аеши несв. преливам, кипя
содомьскъ, -ъіи прил. содомски, който се отнася до Содом
сокалъкъ, -а м. касапница, месарница
сокальница, -ѧ ж. готварница; месарница
сокачии, -иꙗ м. готвач; вж. и поварь
сокачиискъ, -ъіи прил. свързан, отнасящ се, принадлежащ на готвача; готварски
сокъ, -а м. сок
солило, -а ср. блюдо, паница
соломонъ, и соломоунъ -а м. л. Соломон; гр. Σολομών от евр.
солоун҄ѣнинъ, -а м. солунянин, жител на Солун
солоун҄ѣнъін҄и, -ѧ ж. солунянка, жителка на Солун
соль, -и ж. сол
сольнъ, -ъіи прил. солен
сопати, -пѫ, -пеши несв. 1. издишам; 2. хъркам
сопьць, -а м. свирец, свирач; вж. и свирьць, свирѣльць
сотона, -ъі м. сатана, зъл дух; гр. Σατανᾶς от евр.
сотонинъ прил. прит. дяволов, на сатаната, сатанински
соугоубина, -ъі ж. двойно количество
соугоубити, -бл҄ѭ, -биши св. удвоя, увелича двойно
соугоубитъ, -ъіи прил. двоен
соугоубица, -ѧ ж. връхна дреха, която се увива около тялото два пъти
соугоубо нрч. двойно
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соугоубъ, -ъіи прил. 1. двоен; 2. двуяк; 3. двукратен
соугоубь1 нрч. двойно
соугоубь2 прил. нескл. двоен, удвоен
соугоубьство, -а ср. двойственост
соуеслово, -а ср. празнословие
соуета, -ъі ж. суета
соуетие, -иꙗ ср. суетство, позьорство; вж. и соуета, соуетина
соуетина, -ъі ж. суета; вж. и соуета
соуетьнъ, -ъіи прил. суетен, празен, безмислен; субст. мн. соуетьнаꙗ суета, празни неща
соуи прил. суетен, празен, напразен; въ соуе напразно, напусто, всуе
соуица, -ѧ ж. суек, лалугер
соул҄ии, соул҄ьи, соулѣи прил. вж. и ст. по-добър, по-вещ, по-горен
соуманитѣнъіни
соуровъ, -ъіи прил. суров; твърд
соухоногъ, -ъіи прил. с изсъхнал крак, нога, с неподвижен крак
соухорѫкъ, -ъіи прил. с изсъхнала ръка, сухорък, с неподвижна ръка
соухоꙗдьць, -а м. човек, който се храни със суха храна, сухоежбина, сухоядец, постник
соухъ, -ъіи прил. сух
соуша, -ѧ ж. суша
соушити, -шѫ, -шиши несв. с вин. п. суша, изсушавам
софиꙗ, -иѧ ж. л. София
спатаръ, -а м. мечоносец, оръженосец, спатарий; гр. σπαθάριος от лат. spatharius
спекоулаторъ, -а м. 1. съгледвач, шпионин; 2. пазач, телохранител; 3. пазач на затвор; гр. σπεκουλάτωρ
от лат. speculator
спера, сперъі ж. сфера; гр. σφαῖρη
спира, -ъі ж. чета, войсково поделение; гр. σπείρα
сподъ, -а м. купчина; на сподъі в редици
сполинъ вж. исполинъ
сп҃с- съкр. от съпасспъіти нрч. напразно
спѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. успявам
спѣхъ, -а м. усърдие, старание
спѣшение, -иꙗ ср. 1. усърдие; 2. стремеж
спѣшити, -шѫ, -шиши несв. 1. бързам; 2. устремявам се
спѣшьно нрч. спешно
спѣшьнѣ
спѣдъ, -а м. съд, паница; 2. крина
спѫдъ, -а м. крина, шиник, мярка за житни продукти
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срагъ, -ъіи прил. страшен, ужасен
срака, -ъі ж., вж. срачица
сракъ, -а м. облекло
срамити, -мл҄ѭ, -миши св. с вин. п. посрамя, опозоря
срамл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. с род. п. срамувам се
срамовьнъ, -ъіи прил. срамен
срамословесие вж. срамословие
срамословие, -иꙗ ср. срамни думи; вар. срамословесие
срамъ, -а м. срам
срамьно вж. срамьнѣ
срамьнѣ нрч. срамно
срамѣние, -иꙗ ср. срам, притеснение
срацинъ, -а м., мн. срацине и срацини, -ъ. 1. арабин; 2. мюсюманин; гр. σαρακηνός от араб.
срачица, -ѧ ж. вид дреха от тънък плат; воал
срд҃ц- съкр. от срьдьцсрьбание, -иꙗ ср. сърбане
срьдитъ, -ъіи прил. сърдит
срьдобол҄ѣ, -ѧ ж. събир. близки, родственици, роднини
срьдьце, -а ср. сърце
срьдьчьнъ, -ъіи прил. сърдечен; очи срьдьчьнѣи очите на сърцето, на душата
срьна, срьнъі ж. сърна
срьпъ, -а м. сърп
срьсть, -и ж. влас, четина
срѣда, -ъі ж. 1. среда; по срѣдѣ всред, в средата; 2. сряда, ден от седмицата
срѣдоудворие, -иꙗ ср. вътрешен, среден двор
срѣдьнъ, -ъіи прил. среден
срѣдѣ предлог с род. п. посред, сред
ст҃- съкр. от свѧтставило, -а ср. 1. тежест; 2. везни; 3. котва
ставити, -влѭ, -виши несв. поставям
ставл҄ение, -иꙗ ср. наставление, поучение
ставл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. 1. спирам, задържам; 2. наставлявам, поучавам
ставъ, -а м. основа
стадии, -иꙗ м. 1. стадий, мярка за дължина около 180 метра; 2. стадион; гр. στάδιον
стадо, -а ср. стадо; словесьное ~ духовно паство
стактъ, -а м. смола, разновидност на тамяна; гр. στακτή
стамна, -ъі ж. стомна; гр. στάμνος
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станище, -а ср. подслон, заслон
станъ, -а м. стан
старица, -ѧ ж. старица, стара жена
старость, -и ж. старост
старъ, -ъіи прил. 1. стар; 2. старши
старьць, -а м. 1. старец; 2. монах учител, който подготвя монасите за тяхното поприще
старьчь прил. прит. на стареца, старчески
старѣиство, -а ср. старшинство
старѣишина, -ъі м. старейшина, главатар
старѣишиньскъ, -ъіи прил. старейшински
старѣишиньствовати, -оуѭ, -оуеши несв. предвождам, начело съм
стати, станѫ, станеши св. с прѣдъ и тв. п. стана, застана, изправя се
статиръ, -а м. статир, монета от 4 драхми; гр. στατήρ
стаꙗ, стаѧ ж. обор, конюшня
стегно, -а ср. бедро
стежеръ, -а м. стожер, опора
стел҄ѣ, стел҄ѧ ж. покрив
стенание, -иꙗ ср. стенание
стенати, -нѫ, -неши несв. стена
стихера, -ъі ж. стихира; гр. στιχηρά
стихиꙗ, -иѧ ж. стихия; гр. στοιχεῖον
стихъ, -а м. стих; гр. στίχος
стлъпотвор҄ение, -иꙗ ср. стълпотворение
стлъпъ, -a м. 1. кула; 2. стълб
стлъпьникъ, -а м. отшелник, който живее в кула, стлъпник
стоборие, -иꙗ ср. колонада
столъ, -а м. 1. маса; 2. престол; 3. катедра
стомахъ, -а м. стомах; гр. στόμαχος
стопа, -ъі ж. 1. стъпка; 2. стъпало
стоудень, -и ж. студ, мраз
стоуденьнъ, -ъіи прил. студен
стоуденьць, -а м. кладенец
стоудовьнъ, -ъіи прил. срамен
стоудодѣиство, -а ср. правене на срамни дела
стоудѣꙗние, -иꙗ ср. вършене на срамни дела, на срамотии
стоудъ, -а м. 1. срам; 2. безсрамие
стоудость, -и ж. безсрамие
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стоудьнъ, -ъіи прил. студен, мразовит
стоуждь, -ьи и -ии прил. чужд; вж. и щюждь, тоуждь
стоухиꙗ вж. стихиꙗ
стоꙗние, -иꙗ ср. стоене, заставане, присъствие
стоꙗти, стоѭ, стоиши несв. с въ или на и мест. п. стоя; ~ за и вин. п. поддържам някого; противѫ ~
противостоя
страдавати, -аѭ, -аеши несв. пострадвам
страдальникъ вж. страдальць
страдальць, -а м. страдалец
страдание, -иꙗ ср. страдание
страдати, -ждѫ, -ждеши несв. с отъ и род. п. страдам, мъча се
стража, -ѧ ж. стража
страждати, -ждѫ, -ждеши несв. мъча се, страдам
стражище, -а ср. стражева кула
стражь, -а и -и м. страж, пазач, закрилник
стражьба, -ъі ж. стража, охраняване
страна, -ъі ж. 1. страна, предел; 2. област
страньникъ, -а м. странник, чужденец
страньно нрч. странно, учудващо
страньнол҄юбие, -иꙗ ср. гостоприемство
страньнол҄юбьць, -а м. гостоприемен човек, който обича странниците, чужденците; вж. и
страньноприимьць
страньнооубииць, -а м. убиец на странници, чужденци
страньноприимьць, -а м. гостоприемен човек
страньноприѧтие, -иꙗ ср. гостоприемство
страньнъ, -ъіи прил. 1. чужд, чуждестранен; 2. отчужден; 3. загубен, заблуден; субст. чужденец,
странник; сътворити ~ направя изгнаник; ~ бъіти изгнаничествам
страстовати, -оуѭ, -оуеши несв. боря се със страстите, съпротивлявам се
страстоносьць, -а м. страдалец, мъченик; вж. и страстотрьпьць, страстьникъ
страстотрьпие, -иꙗ ср. страдание
страстотрьпьць, -а м. страдалец, мъченик
страсть, -и ж. страдание, мъка
страстьникъ, -а м. страдалец, мъченик; вж. и страстоносьць, страстотрьпьць
страстьнъ, -ъіи прил. 1. страдалчески; 2. мъченически
стратигъ, -а м. 1. военачалник; 2. градоначалник; гр. στρατηγός
страхование, -иꙗ ср. страхуване, боязън от нещо
страхъ, -а м. страх, уплаха
страшивъ, -ъіи прил. страхлив, плашлив
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страшивьство, -а ср. боязливост, страхливост
страшити, -шѫ, -шиши несв. с вин. п. плаша, причинявам, вселявам страх, карам някого да се страхува
страшишь, -а м. страхливец
страшьнъ, -ъіи прил. страшен, ужасен; ~ сѫдъ, страшьное сѫдище Страшният съд
стрижьникъ, -а м. човек, подстриган в духовен сан, духовник
стрищи, -гѫ, -жеши несв. с вин. п. стрижа; 2. подстригвам за монах; ~ сѧ 1. стрижа се; 2. подстригвам се
за монах
строение, -иꙗ ср. ред, устройство
строи, строꙗ м. устройство, ред
строиногодие, -иꙗ ср. подходящо време
строинъ, -ъіи прил. удобен, сгоден
строител҄ь, -л҄ѣ м. 1. човек, който устройва, нарежда, поставя нещо в ред; 2. игумен
строити, строѭ, строиши несв. с вин. п. 1. строя; 2. устройвам, уреждам, управлявам
строка, -ъі ж. 1. точка, определено място; 2. знак
стропъ, -а м. таван, покрив
строуга, -ъі ж. струя, течение
строумица, -ѧ ж. мест. река Струмица
строупивъ, -ъіи прил. покрит със струпеи; прокажен
строупъ, -а м. струпей, рана
стръгати, строужѫ, строужеши несв. стържа
стръжень, -и ж. стържен
стръпътивъ, -ъіи прил. лукав
стръпъть, -и ж. сприхавост
стръпътьнъ, -ъіи прил. 1. неравен, грапав; 2. суров, груб
стрьвити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ несв. настървявам се
стрьдь, -и ж. мед
стрькъ, -а м. щърк, щъркел; лебед
стрьмл҄ение, -иꙗ ср. течение, поток
стрьмоглавь нрч. стремглаво
стрьмь нрч. напълно, изцяло
стрьмьно нрч. стръмно
стрѣкало, -а ср. острие, жило
стрѣкание, -иꙗ ср. гръмотевица
стрѣкател҄ь, -л҄ѣ м. 1. кол; 2. трън
стрѣкати, -чѫ, -чеши несв. с вин. п. 1. бода, жиля; 2. подстрекавам, подбуждам
стрѣла, -ъі ж. стрела
стрѣчение, -иꙗ ср. убождане
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стрѣщи, -гѫ, -жеши несв. с вин. п. 1. пазя; стоя на стража; 2. дебна, наблюдавам някого
стъгна, -ъі ж. улица
стъідъ, -а м. срам
стъідъкъ, -ъіи прил. срамен
стъідѣние, -иꙗ ср. срамуване
стъідѣти сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. срамувам се, срам ме е
стьблие, -иꙗ ср. събир. слама
стьгна, -ъі ж. 1. улица; 2. площад
стьꙃа, стьꙃѧ ж. пътека, път
стькльница вж. стьклѣница
стьклѣница, -ѧ ж. 1. стъкленица, стъклена чаша; 2. кадило; вар. стькльница
стѣна, -ъі ж. стена
стѣнь, -и ж. сянка
стѫпание, -иꙗ ср. стъпка, крачка
стѫпати, -аѭ, -аеши несв. 1. стъпвам; 2. вървя, крача
сур-, сѵр- вж. сир–
сцѣгло нрч. 1. отделно; 2. единствено
съ предлог 1. с тв. п. (заедно, съвместно) с, със, заедно с, едновременно с; 2. с род. п. (движение от
горе надолу, слизане) от
събезначѧльнъ, -ъіи прил. също така безначален, изконен
събер- вж. събьрати
събирание, -иꙗ ср. събиране
събирати, -аѭ, -аеши несв. 1. събирам; 2. бера; ~ сѧ събирам се, сбирам се
събити, -биѭ, -биеши и -бьѭ, -бьеши св. пребия, смажа от бой
съблажн҄ение, -иꙗ ср. измамване
съблажн҄ѣти сѧ, -н҄ѣѭ сѧ, -н҄ѣеши сѧ несв. съблазнявам се, подвеждам се
съблазнити, -жн҄ѭ, -зниши св. съблазня, подведа; ~ сѧ съблазня се, подведа се, съгреша
съблазнъ, -а м., вж. съблазнь
съблазнь, -и ж. 1. съблазън, изкушение; 2. поквара; вар. съблазнъ
съблюдати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. пазя, запазвам
съблюдение, -иꙗ ср. охрана, стража
съблюсти, -дѫ, -деши св. с вин. п. спазя, съблюдавам
съблѫждение. -иꙗ ср. прелюбодеяние
съборище, -а ср. 1. място за събиране, сборище; 2. синагога; вж. и съньмище
съборъ, -а м. 1. събор, събрание; 2. синагога; 3. християнска църква, храм; вж. и съньмъ
съборьникъ, -а м. книгата Еклезиаст, част от Стария Завет
съборьнъ, -ъіи прил. сборен, всеобщ
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събости, -бодѫ, -бодеши св. пробода, избода
събъівати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. сбъдвам се
събъіти сѧ, -бѫдѫ сѧ, -бѫдеши сѧ св. сбъдна се
събъітие, -иꙗ ср. сбъдване, изпълнение
събьрати, -берѫ, -береши св. с вин. п. 1. събера, прибера; 2. съсредоточа, събера на едно място; ~ сѧ
събера се, стека се
съвада, -ъі ж. свада, караница, кавга
съвадьникъ, -а м. кавгаджия, свадливец
съваждати, -аѭ, -аеши несв. пораждам свади
съвести, -дѫ, -деши св. свлека, сваля
съвивати, -аѭ, -аеши несв. свивам; ~ сѧ свивам се
съвити, -виѭ, -виеши св. свия; ~ сѧ свия се
съвлачити, -чѫ, -чиши несв. свличам, събличам; ~ сѧ събличам се
съвлѣщи, -влѣкѫ, -чеши св. с вин. п. и съ с род. п. съблека; ~ сѧ с род. п. съблека се
съвратити, -вращѫ, -тиши св. отвърна; ~ сѧ отбия се, свърна
съвратьникъ, -а м. който обича спора, кавгата, кавгаджия
съвращати, -аѭ, -аеши несв. отвръщам; ; ~ сѧ отбивам се
съврьсть, -и ж. еднаква възраст
съврьстьникъ, -а м. връстник
съврьшати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. свършвам, извършвам
съврьшение, -иꙗ ср. извършване, изпълнение
съврьшенъ, -ъіи прил. (< прич.) съвършен
съврьшител҄ь, -л҄ѣ м. 1. извършител; 2. създател, творец
съврьшити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. свърша, извърша
съврѣти, -р҄ѭ, -риши св. сваря
съврѣщи, -врьгѫ, -врьжеши св. с вин. п. и на с вин п. или отъ с род. п. 1. хвърля от горе надолу; 2.
низвергна
съвъздвигнѫти, -нѫ, -неши св. с вин. п. 1. вдигна заедно; 2. възкреся заедно с някого другиго
съвъздрьжьникъ, -а м. сподвижник
съвъкоупити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. или с на и вин. п. събера накуп, на едно място, прибавя; ~ сѧ с на
и вин. п. съединя се
съвъкоупл҄ение, -иꙗ ср. съединение, единство
съвъкоупл҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. 1. присъединявам се; 2. съвукуплявам се
съвъкоупъ, -а м. съединение
съвъкоусити, -шѫ, -сиши св. вкуся заедно с някого
съвъмѣстити
съвъплъчение, -иꙗ ср. боен ред, опълчение
съвъпръшати, -аѭ, -аеши несв. обсъждам заедно с някого
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съвъсхъітити, -щѫ, -тиши св. похитя, отвлека
съвъічаи, -иꙗ м. обичай
съвъіше нрч. от по-високо, от по-горе, свише
съвѣдь, -и ж. съвет
съвѣдѣние, -иꙗ ср. 1. свидетелство; 2. доказателство
съвѣдѣтел҄ь, -л҄ѣ м. свидетел
съвѣдѣтел҄ьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. свидетелствам; потвърждавам
съвѣдѣти, съвѣмь или съвѣдѣ, съвѣси несв. с вин. п. зная, познавам; ~ сѧ опознавам себе си
съвѣсити, -шѫ, -сиши св. спусна; сваля
съвѣстовати, -оуѭ, -оуеши несв. свидетелствам
съвѣсть, -и ж. 1. съвест, съзнание; 2. свидетелство
съвѣстьвовати, -оуѭ, -оуеши несв. с вин. п. свидетелствам, потвърждавам
съвѣстьникъ, -а м. доверен човек
съвѣтъ, -а м. 1. съвет, съвещание; 2. решение; 3. заповед, повеля
съвѣтьникъ, -а м. съветник, участник в съвета
съвѣтьнъ, -ъіи прил. съзнателен
съвѣщавати, -аѭ, -аеши несв. с на и вин. п. заговорнича; ~ сѧ сговарям се, наговарям се
съвѣщание, -иꙗ ср. съвещание
съвѣщати, -аѭ, -аеши св. и несв. посъветвам, съветвам; ~ сѧ съветвам се
съвѧзати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. свързвам, връзвам
съвѧꙃати, -жѫ, -жеши св. свържа
съвѧзьн҄ь, -н҄ии прил. свързан, завързан; субст. затворник
съвѧсльць, -а м. част от храна, глава лук, зеле, китка
съгарати, -аѭ, -аеши несв. изгарям
съгвоздити, -ждѫ, -диши св. прикова, закова
съглаголати, -л҄ѭ, -л҄еши св. изкажа, изрека
съгласьно нрч. в съгласие
съглашение, -иꙗ ср. съглашение
съглѧдати, -аѭ, -аеши несв. съглеждам, проследявам
съгнити, -иѭ, -иеши св. съгния, изгния, загния
съгнѣвати, -аѭ, -аеши св. разгневя някого
съготовити, -аѭ, -аеши св. приготвя, подготвя
съгранаждение, -иꙗ ср. струпване, натрупване
съгроубл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. правя груба грешка
съгръбити сѧ, -бл҄ѭ сѧ, -биши сѧ св. сгърбя се, прегърбя се
съгрѣвание, -иꙗ ср. сгряване, затопляне
съгрѣвати, -аѭ, -аеши несв. сгрявам, нагрявам; ~ сѧ сгрявам се
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съгрѣшати, -аѭ, -аеши несв. съгрешавам
съгрѣшение, -иꙗ ср. 1. грешка; провинение; 2. грях
съгрѣшити, -шѫ, -шити св. с къ и дат. п. 1. сгреша; 2. съгреша
съгъбати, -аѭ, -аеши св. огъна, извия
съгънати, -женѫ, -женеши св. подгоня, изгоня
съгънѫти, -нѫ, -неши св. сгъна
съдолѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. овладея, завладея
съдравие, -иꙗ ср. здраве
съдравъ, -ъіи прил. здрав
съдрьжание, -иꙗ ср. същност
съдрьжатаи, -аꙗ м. съдържател; управител
съдрьжател҄ь, -л҄ѣ м. съдържател; управител
съдрьжательнъ, -ъіи прил. властващ, управляващ
съдрьжати, -жѫ, -жиши несв. 1. притежавам; 2. имам сила, власт над някого
съдрьꙃати, -жѫ, -жиши несв. треперя
съдѣвати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. изпълнявам; трѣзвение ~ спазвам трезвост, тревеност
съдѣлание, -иꙗ ср. разорана нива, оран
съдѣлати, -аѭ, -аеши св. направя, извърша
съдѣтел҄ь, -л҄ѣ м. творец, създател
съдѣтельнъ, -ъіи прил. сътворяващ
съдѣꙗние, -иꙗ ср. действие, постъпка
съдѣꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши св. с вин. п. извърша, направя, свърша; ~ сѧ случва се, става
съжагати, -аѭ, -аеши несв. изгарям
съжалити си, -лѭ си, -лиши си св. нажаля се, наскърбя се
съжег-, съжеж- вж. съжещи
съжен- вж. съгънати
съжещи, съжегѫ, съжежеши св. с вин. п. запаля, изгоря
съжиꙃати, -аѭ, -аеши несв. изгарям
съжимати, -аѭ, -аеши несв. стягам, укрепявам, заздравявам
съжьвати, -аѭ, -аеши несв. сдъвквам, схрусквам
съзади нрч. отзад
съзор҄ение, -иꙗ ср. съзряване, узряване
съзидати, -аѭ, -аеши несв. изграждам, съзиждам
съзъвати, -зовѫ, -зовеши св. свикам
съзълити си, -лѭ си, -лиши си св. огорча се
съзъівати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. свиквам, повиквам, призовавам
съзьдание, -иꙗ ср. 1. създаване, сътворение; 2. създание, творение; потворити ~ претворя, създам отново
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съзьдати, -зиждѫ, -зиждеши св. с вин. п и по с дат. п. създам, сътворя; съградя, изградя; ~ сѧ утвърдя
се; създам се
съзьрѣти, -зьрѣѭ, -зьрѣеши св. съзрея, узрея
съказание, -иꙗ ср. разказ; разяснение
съказати, -жѫ, -жеши св. и -аѭ, -аеши несв. с вин. и дат. п. 1. кажа, разкажа, казвам, разказвам;
разкривам; 2. покажа, показвам; указвам
съказовати, -оуѭ, -оуеши несв. обяснявам, поучавам
съказъ, -а м. 1. разказ; 2. тълкувание, обяснение
съкладъ, -а м. израз, начин на изразяване
съклѣщати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. (от студ) сковавам се, вкочанясвам се
съклѣщити, -щѫ, -щиши св. приклещя, заклещя
съконьчавати, -аѭ, -аеши несв. свършвам
съконьчание, -иꙗ ср. 1. изпълнение до край; 2. свършек, край; кончина
съконьчати, -аѭ, -аеши св. с вин. п. свърша, изпълня; довърша; ~ сѧ свърша се, извърша се; 2. помина
се, спомина се, свърша се
съкоупити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. събера, скупча; 2. направя, снабдя; 3. въоръжа
съкоупл҄ение, -иꙗ ср. 1. единение, присъединение; 2. умисъл, заговор
съкоупъ, -а м. съединение; сливане
съкоупьница, -ѧ ж. любовница
съкоупьнъ, -ъіи прил. общ, съвкупен
съкровище, -а ср. 1. съкровище; 2. съкровищница
съкровъ, -а м. скривалище, убежище
съкроушати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. 1. разрушавам, разбивам; 2. съкрушавам; ~ сѧ съкрушавам се,
отчайвам се
съкроушение, -иꙗ ср. 1. събаряне, срутване; 2. емоционален срив, скръб
съкроушити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. 1. разруша, счупя, разбия; 2. съкруша
съкръвение, -иꙗ ср. скриване, укриваане
съкръівати, -аѭ, -аеши несв. скривам
съкръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. скрия
съкъітати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. скитам се
съкѫтати, -аѭ, -аеши св. и несв. отхвърля, освободя се от нещо; ~ сѧ скривам се, прикривам се
сълагати, -аѭ, -аеши несв. 1. слагам, поставям; 2. натрупвам, събирам
сълазити, -жѫ, -зиши несв. слизам, спускам се
сълазъ, -а м. слизане, спускане
съламл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. 1. пречупвам, преломявам; 2. сломявам
сълати, съл҄ѭ, сълиши несв. пращам, изпращам
сълежати, -жѫ, -жиши несв. лежа
съличие, -иꙗ ср. подобие, сходство
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съличь нрч. взаимно
съличьно нрч. еднакво; равно; 2. равностойно, единосъщно
съличьнъ, -ъіи прил. подобен, сходен
сълиꙗние, -иꙗ ср. сливане; съединение
сълиꙗти, -лѣѭ, -лѣеши св. излея; ~ сѧ слея се, съединя се
сълогъ, -а м. 1. сравнение, съпоставяне; 2. става, ставна връзка
съложение, -иꙗ ср. 1. сътворение, създаване; 2. сношение
съложити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. и съ с род. п. снема, махна, отстраня; ~ сѧ наговоря се с някого
съложь, -и ж. 1. съпруга; 2. наложница
съложьнъ, -ъіи прил. 1. съставен от няколко части; 2. сложен
съломити, -мл҄ѭ, -миши св. сломя, пречупя
съломл҄ение, -иꙗ ср. прелом
сълоучити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св., вж. сълѫчити
сълъ, -а м. пратеник, посланик
сълъгати, -жѫ, -жеши св. слъжа, излъжа
съльство, -а ср. посланичество, пратеничество
сълѣзание, -иꙗ ср. 1. слизане; 2. пришествие, слизане от небето
сълѣпити, -пл҄ѭ, -пиши св. слепя
сълѣсти, -лѣзѫ, -лѣзеши св. сляза
сълѧцати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. превивам се, прегърбвам се
сълѧщи, -кѫ, -чеши св. превия, прекърша; ~ сѧ превия се, прегърбя се
сълѫкъ, -ъіи прил. превит, изгърбен, прегърбен
сълѫчити сѧ, -чѫ сѧ, -чиши сѧ св. събера се, сдружа се с някого; вар. сълоучити
съматр҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. с вин. п. 1. гледам; 2. гледам, грижа се за някого
съмести сѧ, -тѫ сѧ, -теши сѧ св. 1. смета, примета; 2. сместя
съметище, -а ср. сметище
съметь, -и ж. смет
съмил҄ение, -иꙗ ср. смиление, умиление, състрадание
съмилити сѧ, -л҄ѭ сѧ, -лиши сѧ св. с на и вин. п. смиля се, проявя милост, съчувствие
съмир҄ение, -иꙗ ср. 1. смирение; 2. примирение
съмирити, -р҄ѭ, -риши св. смиря, примиря; ~ сѧ смиря се, примиря се, стана покорен
съмир҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. смирявам, примирявам; ~ сѧ смирявам се, примирявам се
съмотр҄ение, -иꙗ ср. 1. усмотрение, желание, решение; 2. внимание, търпимост, въздържаност
съмотрити, -щрѭ, -триши несв. с вин. п. 1. гледам; видя, виждам; 2. взра се, взирам се; 3. считам
съмотрьливъ, -ъіи прил. внимателен
съмотрьливьнъ, -ъіи прил. грижовен, внимателен
съмощр҄ение, -иꙗ ср. грижа, грижовност, внимателно отношение
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съмрьзение, -иꙗ ср. смръзване, измръзване
съмрьтоносьнъ, -ъіи прил. смъртоносен
съмрьть -и ж. смърт, кончина
съмрьтьнъ, -ъіи прил. смъртен
съмъкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. смъкна; 2. отклоня, отбия
съмъіслити, -шл҄ѭ, -слиши несв. разумен съм, разсъдлив съм
съмъіслъ, -а м. смисъл; съзнание
съмъісльникъ, -а м. който мисли по същия начин, съмишленик, единомисленик
съмъісльно нрч. смислено, разумно
съмъісльнъ, -ъіи прил. 1. смислен, разумен; 2. мисловен
съмъішление, -иꙗ ср. замисъл
съмѣжати, -аѭ, -аеши несв. мижа, затварям очи
съмѣжити, -жѫ, -жиши св. замижа, затворя очи
съмѣра, -ъі ж. мярка за тежина; отмерена тежина
съмѣрение, -иꙗ ср. смирение, скромност
съмѣренъ, -ъіи прил. смирен, поко̀рен
съмѣрити, -р҄ѭ, -риши св. смиря, усмиря; ~ сѧ смиря се, успокоя се
съмѣр҄ѣти, р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. смирявам, усмирявам; ~ сѧ смирявам се, унизявам се
съмѣрьно нрч. смирено
съмѣрьнъ, -ъіи прил. смирен, покорен
съмѣсити, -шѫ, -сиши несв. смеся
съмѣсъ, -а м. смес
съмѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. смея, осмелявам се, дръзвам
съмѣщение, -иꙗ ср. преместване
съмѧсти, -тѫ, теши св. сбъркам, смутя; ~ сѧ смутя се, объркам се
съмѫтити, -щѫ, -тиши св. смутя, разтревожа
съмѫщати, -аѭ, -аеши несв. 1. разбърквам, разклащам; 2. смущавам, притеснявам; ~ сѧ смущавам се,
тревожа се
съмѫщение, -иꙗ ср. смущение, смут, безпокойство
сънабъдител҄ь, -л҄ѣ м. 1. пазител; 2. покровител
сънабъдѣние, -иꙗ ср. 1. грижа; 2. покровителство
сънабъдѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. съхраня, запазя, спася; снабдя
сънабъждати, -аѭ, -аеши несв. охранявам, пазя
сънести, -сѫ, -сеши св. сваля, пренеса отгоре долу
сънид- вж. и сънити
съние, съниꙗ ср. съновидение
сънимати, -немл҄ѭ, -немл҄еши несв. събирам; ~ сѧ събирам се, срещам се с някого
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сънискати, -аѭ, -аеши несв. изнамирам, откривам; ~ сѧ придобивам, спечелвам
сънити, -идѫ, -идеши св. със съ и род. п., въ и вин. п., на или надъ и вин. п. сляза, спусна се; падам,
пропадам; ~ сѧ с тв. п. събера се, срещна се с някого
сънорити, -р҄ѭ, -риши св. хвърля, изхвърля
съноузникъ, -а м. конник, ездач
съноузьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до ездача, до конника; субст. ездач; вж. съноузьникъ
сънъ, -а м. сън
съньмище, -а ср. събрание, сборище; синагога, синедрион
съньмъ, -а м. събор, събрание
съньмьникъ, -а м. участник в събранието, в събора
сънѣдание, -иꙗ ср. 1. изяждане; 2. храна, ядене; вар. сънѣдение
сънѣдати, -аѭ, -аеши несв. изяждам
сънѣдение вж. сънѣдание
сънѣдь, -и ж. храна, ядене
сънѣдьнъ, -ъіи прил. ядлив, подходящ за ядене
сънѣсти, -нѣмь, -нѣси св. изям
сънѧти, -ньмѫ, -ньмеши св. с вин. п. снема, сваля; ~ сѧ с тв. п. събера се, срещна се с някого
сънѧтие, -иꙗ ср. снемане, сваляне
сънѧтие, -иꙗ ср. събиране, събрание
съоблѣщи, -кѫ, -чеши св. облека се като някой друг
съобразьнъ, -ъіи прил. съобразен, направен по образец
съобьщьникъ, -а м. съучастник
съпад- вж. и съпасти
съпание, -ꙗ ср. спане, сън
съпасати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. спасявам, избавям; ~ сѧ спасявам се
съпасение, -иꙗ ср. спасение, избавление
съпасител҄ь, -л҄ѣ м. спасител, закрилник
съпасительнъ, -ъіи прил. спасителен
съпасовъ прил. прит. на Спасителя
съпасти1, -дѫ, -деши св. със съ и род. п. падна от горе долу, изпадна
съпасти2, -сѫ, -сеши св. с вин. п. спася, избавя; ~ сѧ спася се, избавя се
съпасъ, -а м. 1. спасител, избавител; 2. Спасителят, Иисус Христос
съпасьнъ, -ъіи прил. 1. спасителен; 2. на Спасителя; 3. на спасението
съпати, съплѭ, съпиши несв. спя
съпинати, -аѭ, -аеши несв. 1. спъвам; 2. преча, създавам спънки, пречки
съписание, -иꙗ ср. съчинение, писание
съписати, -шѫ, -шеши св. запиша, напиша; опиша
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съпищьнъ, -ъіи прил. ядлив, годен за ядене
съплести, -тѫ, -теши св. сплета
съплѣтати, -аѭ, -аеши несв. сплитам
съповѣдание, -иꙗ ср. разказ, повествование
съповѣдати, -аѭ, -аеши несв. известявам; разказвам
съповѣдовати, -оуѭ, -оуеши несв. разказвам
съпогрети, -гребѫ, -гребеши (<-бт-) св. погреба заедно с друг
съподвиꙃати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. подвизавам заедно с други
съподобити, -бл҄ѭ, -биши св. 1. с вин. п. или с вин. и дат. п. удостоя, сподобя; 2. с инф. или с дат. п.
благоволя; ~ сѧ с дат. п. или с род. п. удостоя се
съподобл҄ение, -иꙗ ср. 1. сходство; сродство; 2. удостояване
съподоблѣти сѧ, -бл҄ѭ сѧ, -биши сѧ несв. с род. п. сдобивам се по заслуги, удостоявам се
съподобьнъ, -ъіи прил. подходящ
съпоможение, -иꙗ ср. състрадание
съпоспѣшьникъ, -а м. помощник
съпостатъ, -а м. неприятел, противник
съпостигнѫти, -нѫ, -неши св. постигам нещо съвместно с други
съпоустити, -щѫ, -стиши св. спусна
съпоущение, -иꙗ ср. спускане, слизане
съприимьникъ, -а м. съучастник
съприсносѫщьнъ, -ъіи прил. с дат. п. вечно съществуващ заедно с други
съпричѧстьникъ, -а м. съучастник
съпроста нрч. 1. просто, ясно; 2. напълно, съвсем
съпротивьникъ, -а м. противник
съпрьва нрч. изпърво, отначало
съпрѣстольнъ, -ъіи прил. с дат. п. съпрестолен, споделящ престола
съпрѧтати, -аѭ, -аеши несв. спретвам; събирам, скътвам
съпрѫгъ вж. сѫпрѫгъ
съпьрѣти сѧ, -пьр҄ѭ сѧ, -риши сѧ св. спречквам се, влизам в спор с някого
съпѣти, -поѭ, -поеши св. запея заедно с някого
съпѧти, -пьнѫ, -пьнеши св. 1. спъна; 2. свържа, завържа
сърадовати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. с дат. п. и съ с тв. п. радвам се заедно с някого
съринѫти, -нѫ, -неши св. срина
съристати сѧ, -щѫ сѧ, -щеши сѧ несв. (за хора) стичам се, събирам се
сърицание, -иꙗ ср. сричка
сърицати, -аѭ, -аеши несв. разплащам се
сърѣсти, -рѧщѫ, -рѧщеши св. с вин. п. срещна, посрещна
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сърѣтание, -иꙗ ср. 1. придвижване; 2. срещане, среща
сърѣтати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. срещам, посрещам
сърѣтение, -иꙗ ср. 1. среща; посрещане; 2. среща, случай; ~ господьне Сретение Господне (2 февруари)
сърѣщи, -рѧщѫ, -рѧщеши св. срещна, посрещна
сърѧща, -ѧ ж. среща, случай
съсати, съсѫ, съсеши несв. суча, бозая
съслаждати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. наслаждавам се заедно с някого
съставити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. п. и отъ с род. п. съставя, сътворя
съставл҄ение, -иꙗ ср. съставяне
съставл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. с вин. п. съставям, сътворявам
съставъ, -а м. 1. същност, ипостас; 2. устройство; организъм
съставьникъ, -а м. защитник
състарѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. състаря се, остарея
състати сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. събера се с някого
състольникъ, -а м. 1. който седи заедно на масата, сътрапезник; 2. участник в съвет, в събрание; 3.
помощник
състоꙗние, -иꙗ ср. състояние
състоꙗти сѧ, -тоѭ сѧ, -тоиши сѧ несв. състоя се, съставен съм
състроити, -тоѭ, -тоиши св. подготвя, приготвя
състрѣл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. с вин. п. изстрелвам; застрелвам
състъінѫти, -нѫ, -неши св. застина, смръзна се
състѫпити, -пл҄ѭ, -пиши св. съединя, застъпя; ~ сѧ съединя се, застъпя
съсъ, -а м. гръд, гърда
съсъхнѫти, -нѫ, -неши св. съхна, изсъхна
съсьнъ, -ъіи прил. на бозката, на гърдата
съсьць, -а м. цицка, бозка, гърда
съсѣкати, -аѭ, -аеши несв. съсичам; отсичам
съсѣсти1, -сѧдѫ, -сѧдеши св. седа заедно с някого заедно
съсѣсти2 сѧ, -сѧдѫ сѧ, -сѧдеши сѧ св. (за мляко) сгъстя се, пресека се
съсѣтати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. (за мляко) сгъстявам се, пресичам се
съсѫдъ, -а м. съд, посуда; съсъд
съсѫждати, -аѭ, -аеши несв. осигурявам; подготвям
съсѫждение, -иꙗ ср. устройство
съсѫмьнѣти сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ несв. усъмнявам се заедно с някого другиго
съсѫщие, -иꙗ ср. една същност, единосъщие
съсѫщьнъ, -ъіи прил. единосъщен
сътвар҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. сътворявам; правя, върша
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сътвор҄ение, -иꙗ ср. 1. сътворяване, сътворение; 2. постъпка, дело; лихо ~ зло дело, грях
сътворити, -р҄ѭ, -риши св. с вин. и дат. п. или с дв. вин.п. сътворя; направя, извърша; ~ объічаи извърша
ритуал, обред
сътврьдити, -ждѫ, -диши св. стана твърд, неподвижен; изтръпна, скова се
сътещи сѧ, -кѫ сѧ, -чеши сѧ св. стека се, събера се на едно място
сътие, -иꙗ ср. събир. восъчни пити
сътикати, -аѭ, -аеши несв. стискам
сътиснѫти, -нѫ, -неши св. стисна, притисна
сътлѣщи, -тлъкѫ, -тлъчеши св. строша, счупя
съто числ. сто
сътократицеѭ нрч. стократно; вж. и съторицеѭ
съторица, -ѧ ж. стотица
съторицеѭ нрч. стократно; вж. и сътократицеѭ
сътрьпѣние, -иꙗ ср. търпение
сътрьпѣти, -пл҄ѭ, -пиши св. изтърпя, понеса, издържа
сътрьти вж. сътрѣти
сътрѣбити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. и отъ с род. п. 1. премахна, отстраня, изчистя, изтребя; 2. отслужа;
отслужа за погребение, опея
сътрѣти, сътьрѫ, сътьреши св. стрия, смачкам; ~ сѧ затрия се, разваля се; вар. сътрьти (сѧ)
сътрѧсати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. разтърсвам, раздрусвам
сътрѧсти, -сѫ, -сеши св. с вин. п. затреса, стреса; ~ сѧ затреса се, затреперя
сътъ, -а м. восъчна, пчелна пита
сътъкати, -чѫ, -чеши св. известя, съобщя
сътьникъ, -а м. стотник, командир на войскова част от 100 души; лат. centurio, гр. ἑκατόνταρχος
сътѧжание, -иꙗ ср. имущество, собственост
сътѧжати1, -жѫ, -жеши св. и -аѭ, -аеши несв. с вин. п. придобия, придобивам, спечеля
сътѧꙃание, -иꙗ ср. обсъждане, спор
сътѧꙃати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. споря, препирам се
сътѫжание, -иꙗ ср. притеснение, тревога; вар. сътѫжение
сътѫжати, -аѭ, -аеши несв. наскърбявам, натъжавам; ~ си падам духом
сътѫжити, -жѫ, -жиши св. наскърбя, натъжа; дотегна; ~ си падна духом, обезсърча се
сътѫжение вж. сътѫжание
съходити, -ждѫ, -диши несв. със съ и род. п. слизам, спускам се
съходъ, -а м. 1. слизане; 2. съшествие, пришествие
съхождение, -иꙗ ср. 1. стичане, събиране; 2. събор
съхран҄ение, -иꙗ ср. 1. с въ и мест. п. съхраняване, съхранение; 2. с род. п. предпазване
съхранител҄ь, -л҄ѣ м. пазител; вж. и блюстител҄ь
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съхранити, -н҄ѭ, -ниши св. с вин. п. и отъ с род. п. запазя, съхраня, запазя; сѧ с въ и мест. п. запазя се,
съхраня се
съхраньно нрч. 1. внимателно, зорко; 2. сигурно, безопасно
съхран҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. с вин. и отъ с род. п.1. съхранявам, спазвам, съблюдавам; 2. запазвам,
опазвам; ~ сѧ запазвам се, опазвам се
съцѣнити, -н҄ѭ, -ниши св. договоря се за цената, спазаря се
съчетание, -иꙗ ср. 1. връзка, съединение; 2. привързаност, близост
съчетати, -аѭ, -аеши несв. с вин. и съ с тв. п. съчетавам, обвързвам, присъединявам
съчисльнъ, -ъіи прил. съгласен
съшити, -иѭ, -иеши св. 1. съшия; 2. зашия, ушия
съшьд- основа на мин. деят. прич. от сънити
съшьствие, -иꙗ ср. 1. слизане, спускане; 2. съшествие, пришествие
съꙗстьнъ, -ъіи прил. ядлив, ставащ за ядене, съестен
съѫзъ, -а м. връзка, съюз
съі сег. деят. прич. им. п. ед. м. и ср. от бъіти, ж. сѫщи; косв. п. сѫщсъіновьство, -а ср. синовство
съінъ1, -оу и -а м. син
съінъ2, -а м. кула
съіньнъ, -ъіи прил. отнасящ се до кула
съірище, -а ср. сирище, стомах на животно
съіропоустьнъ, -ъіи прил. сиропустен; недѣл҄ѣ съіропоустьнаꙗ Неделя сирпоустна, Сирни Заговезни,
Сирница
съіръ1, -а м. сирене
съіръ2, -ъіи прил. влажен, мокър
съітость, -и ж. ситост; без съітости без нахранване, без насищане; въ ~ до насита
съіть, -и ж. ситост, насита
сь, си, се мест. показ. този, тази, това
сьде нрч. тук
сьжде, сижде, сежде мест. този именно, този същият
сьребро, -а ср. сребро
сьребродавъчии, -иꙗ м. лихвар, обменител на пари; гр. ἀργυροπράτης; вж. и сьребропродавьчии
сьреброклепъчии вж. сьреброкоузньць
сьреброкоузньць, -а м. ковач на сребро; гр. ἀργυροκόπος; вар. сьреброклепъчии; вж. и сьреброклепъчии,
коузньць, ковачь
сьребролюбьць, -а м. сребролюбец, който обича богатството, парите; гр. φυλάργυρος
сьребропродавьчие, -иꙗ ср. лихварство
сьребропродавьчии, -иꙗ м. лихвар; вж. и сьребродавьчии
сьребрьникъ, -а м. сребърник, сребърна монета; гр. ἀργύριον
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сьребрьница, -ѧ ж. сребърна монета, сребърник
сьребрьнъ, -ъіи прил. сребърен
сѣ межд. ето на
сѣверовъ, -ъіи прил. северен
сѣверъ, -а м. 1. север, северна посока; 2. северен вятър
сѣд- вж. и сѣсти
сѣдалище, -а м. седалище, място за сядане
сѣдало, -а ср. стол
сѣдение, -иꙗ ср. 1. сядане; 2. седален тропар
сѣдивласъ, -ъіи прил. белокос, беловлас
сѣдина, -ъі ж. прошарване, посивяване, побеляване на косите; мн. сѣдинъі бели коси
сѣдиноꙗдьць, -а м. тунеядец, безделник; вж. и праздьноꙗдьць
сѣдинавъ, -ъіи прил. побелял, белокос
сѣдѣти, -ждѫ, -диши несв. с въ и мест. п. или о с вин. п. седя
сѣк- вж. и сѣщи
сѣкъіра, -ъі ж. секира; лат. securis; вар. секъіра
сѣмо нрч. тук, насам
сѣмѧ, сѣмене ср. 1. семе; 2. поколение, потомство
сѣно, -а ср. сено; полска трева
сѣнъ, -ъіи прил. злачен; трѣва сѣна зелена трева, зеленина
сѣнь1, -и ж. сянка
сѣнь2, -и ж. шатра, скиния
сѣньникъ, -а м. плевник
сѣсти, сѧдѫ, сѧдеши св. седна
сѣтва, -ъі ж. сеитба
сѣти, сѣѭ, сѣеши несв. с вин. п. сея; вж. и сѣꙗти
сѣтие, -иꙗ ср. посев
сѣтование, -иꙗ ср. скръб, печал
сѣтовати, -оуѭ, -оуеши несв. скърбя, тъгувам
сѣть, -и ж. мрежа, клопка
сѣтьнъ, -ъіи прил. скръбен, печален
сѣчиво, -а ср. сечиво
сѣчение, -иꙗ ср. болка, мъка; болѣзнь сѣчению болка, мъка
сѣчьць, -а м. палач
сѣщи, сѣкѫ, сѣчеши несв. сека
сѣꙗние, -иꙗ ср. събир. посеви, засято място
сѣꙗти, сѣѭ, сѣеши несв. сея; вж. сѣѣти
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сѧ енкл. форма за вин. п. на възвр. л. мест. се
сѧд- вж. и сѣсти
сѧтъ 3 л. ед. или мн. ч. казва, казват
сѫбота, -ъі ж. събота; гр. σάμβατον от евр.; вар. собота, сѫботъ
сѫгласие, -иꙗ ср. антифон, редуващо се пеене на двата клира на сих от Псалтира
сѫгражданинъ, -а м. съгражданин
сѫдии, -иѧ м. съдия; вар. сѫдиꙗ
сѫдиискъ, -ъіи прил. съдийски; кънигъі сѫдиискъіѧ Старозаветната книга Съдии
сѫдилище, -а ср. съд, съдилище, място за съдене
сѫдител҄ь, -л҄ѣ м. съдник, съдия
сѫдити, -ждѫ, -диши несв. с дат. п. или вин. п. съдя, отсъждам
сѫдище, -а ср. 1. съдилище, съд; 2 съдебен процес, съд
сѫдиꙗ вж. сѫдии
сѫдоу нрч. отсам; ~ и овѫдоу, ~ и онѫдоу отсам и оттатък, от тази и от другата страна
сѫдъ, -а м. съд; вж. и сѫдище
сѫдъ, -а м. 1. съд; 2. съд, телесен орган, съсъд
сѫдьба, -ъі ж. 1. съдба; 2. съдебно решение
сѫдьнъ, -ъіи прил. съден, отнасящ се до съд, съдене; дьнъ ~ денят на Страшния съд
сѫдѣ нрч. тук
сѫкатъ, -ъіи прил. чепат
сѫкъ, -а м. сух клон
сѫмьнѣние, -иꙗ ср. съмнение, колебание
сѫмьнѣньнъ, -ъіи прил. съмнителен, неясен
сѫмьнѣти сѧ, -мьн҄ѭ сѧ, -мьниши сѧ несв. съмнявам се
сѫпостатъ, -а м. съперник, противник, неприятел; вар. соупостатъ; вж. и противьникъ, сѫпостатьникъ,
сѫпротивьникъ, сѫпьр҄ь
сѫпостатьникъ, -а м. съперник, противник; вж. и противьникъ, сѫпостатъ, сѫпротивьникъ, сѫпьр҄ь
сѫпостащь прил. прит. на противника, на съперника, противников
сѫпротивь нрч. противно
сѫпротивьникъ, -а м. противник; вж. и противьникъ, сѫпостатъ, сѫпостатьникъ, сѫпьр҄ь
сѫпротивьнъ, -ъіи прил. 1. обратен, противоположен; 2. неприятелски, противников
сѫпрѫгъ, -а м. 1.двойка впрегнати добичета; 2. единият от брачната двойка
сѫпрѫжьникъ, -а м. впрегнатият в един ярем с другиго; другар, помощник
сѫпьр҄ь, -ѣ м. съперник, противник
сѫпьрьникъ, -а м. съперник
сѫсѣдъ, -а м. съсед
сѫсѣдъін҄и, -ѧ ж. съседка
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сѫтъ 3 л. мн. сег. вр. от бъіти са
сѫчьць, -а м. съчка, сухо клонче
сѫщ- вж. и съі
сѫщие, -иꙗ ср. 1. същина, същност; 2. съществуване, битие
сѫщьство, -а ср. 1. същество, създание; 2. същност, естество, материя
су-, сѵ вж. си-

Т
т буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱅ
т҃ числ. 300 в кирилицата; в глаголицата ⱅ҃ е 300
та съюз та, и, а; така, по този начин, по такъв начин; и така; след това
та 1. им. или вин. п. мн. ср.; 2. им. или вин. п дв. м.; 3. им. п. ед. ж. на показ. мест. тъ
таже съюз 1. след това; 2. и така
таи нрч. 1. тайно, скрито; 2. мълчешком
таи, таѧ ж. тайна; въ таѭ тайно, скрито
таиба, -ъі ж. тайна
таибьна, -ъі ж. тайна
таибьникъ, -а м. човек, посветен в тайни
таибьно, -а ср. тайнство
таибьнъ, -ъіи прил. тайнствен
таилище, -а ср. 1. скривалище, тайник; 2. укритие
таина, -ъі ж. 1. тайна; 2. съкровена мисъл, желание; 3. християнско тайнство; въ таинѣ тайно, скрито
таино, -а ср. тайна; тайнство
таинъ, -ъіи прил. 1. таен, скрит; таинаꙗ трапеза Тайната трапеза; 2. тайнствен
таиньство, -а ср. тайнство
таинѣ нрч. тайно, скрито
таити, таѭ, таиши несв. с вин. п. тая, крия; обидѫ таити тая обида
такание, -иꙗ ср. надбягване; ~ колесьничьно надбягване с колесници
такати, -аѭ, -аеши несв. надбягвам се
тако нрч. така, тъй, по такъв начин; толкова; тогава; ~ ли нима; ѣкоже ... ~ (и) както ... така (и); ~ ... ꙗко
така ... както; ~ ми кълна се в нещо, в някого; ~ ти, ~ ви заклевам те, заклевам ви
таковообраꙁьнъ, -ъіи прил. съвсем подобен на някой друг, на нещо друго
таковъ мест. показ. такъв; вар. такъвъ
такожде 1. нрч. също така, подобно; ꙗкоже ... ~ както ... така (и); 2. съюз както (и); 2. затова (и)
такъ, -а, -о мест. показ. такъв, такава, таково; ~же също такъв, такава, таково
такъвъ вж. таковъ
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таланътъ, -а м. и таланъто, -а ср. парична единица талант; гр. τάλαντον
талантъ, -а м. талант, природна дарба
талантьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до таланта
тамо нрч. там; като противопоставяне на сегашния живот – там, оттатък, в задгробния живот
таможде нрч. също там, пак там
тативъ, -ъіи прил. разбойнически
татинъ прил. прит. принадлежащ на крадеца, на разбойника
татица, -цѧ ж. крадла, разбойничка
тать, -и м. крадец, грабител, разбойник
татьба, -ъі ж. грабеж, кражба
татьбина, -ъі ж. нещо откраднато, откраднатото
татьбинъ, -ъіи прил. грабителски, обирджийски
тафати неизм. страстите Господни; гр. τὰ πάθη
таче нрч. така; таче же по този начин
таꙗти1, таѭ, таеши несв. тая, скривам
таꙗти2, таѭ, таеши несв. топя, разтопявам; отслабвам, помръквам; ~ сѧ топя се, разтопявам се; 2. топя
се, отивам си
тварь, -и ж. 1. създание, творение, твар; 2. произведение, изделие
тварьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до създанието, творението
твои, твоꙗ, твое мест. прит. твой, твоя, твое
твор҄ение, -иꙗ ср. 1. дело; творение; произведение, съчинение; 2. свят, вселената, създадена от Господ
творител҄ь, -л҄ѣ м. творец, създател; съзидател
творити, -р҄ѭ, -риши несв. с вин. и дат. п. или с дв. вин. или с вин. и прил., прич., инф. 1. правя,
създавам, извършвам; 2. с вин. и дат. и тв. п. правя, постигам нещо за някого чрез нещо; ~
молитвѫ моля се; благодѣть ~ върша добри дела; ~ крьстъі, крьстъ прекръствам се; ~ объічаи
извършвам ритуал; ~ праздьникъі празнувам; ~ достоинъ смятам за достоен; пакости ~
напакостявам; ~ плодъ принасям плод; радость ~ създавам радост; ~ образъ създавам образ на
нещо; блѫдъ ~ върша прелюбодеяние
творитьство, -а ср. качество, свойство
творитьнъ, -ъіи прил. създаващ, творящ
творъ, -а м. оток, тумор, цирей
творьць, -а м. 1. творец, създател; 2. творец, Бог
творьчь прил. прит. на създателя, на твореца
тврьдити, -ждѫ, -диши несв. твърдя; настоявам
тврьдо нрч. здраво; твърдо, неотклонно
тврьдость, -и ж. твърдост; вж. и тврьждение
тврьдъ, -ъіи прил. твърд, здрав, устойчив; непристъпен; непоколебим
тврьдь, -и ж. 1. твърдост, издръжливост, непоколебимост; 2. твърдина, опора; укрепено място;
крепост; 2. небесна твърд, небосвод
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тврьдѣ нрч. здраво; много, твърде
тврьждение, -иꙗ ср. твърдост, непоколебимост; вж. и тврьдость
те съюз прочее
тебе род. п. ед. от мест. тъі
тебѣ дат. п. ед. от мест. тъі
тек- вж. и тещи
текль, -и ж. смола
текъла, -ъі ж. л. Текла; гр. Θέκλα
текътонищь, -а м. синът на дърводелеца; вж. текътонъ
текътонъ, -а м. дърводелец; гр. τέκτων
телица, -ѧ ж. млада крава, юница, телица
теличинъ, -ъіи прил. от телица
тельць, -а м. 1. теле; 2. телец, млад бик, биче; 3. зодиакалният знак „Телец“
тельчь прил. прит. телешки
телѧ, телѧте ср. теле, теленце
темиꙗнъ, -а м.
тенето, -а ср. мрежа, капан
теодора, -ъі ж. л. Теодора; гр.
теп- вж. и тети
тепло нрч. топло
теплость, -и ж. топлина; вж. и топлость
теплота, -ъі ж. топлина; вж. и топлота
теплъ, -ъіи прил. 1. топъл; 2. усърден, ревностен; 3. (за вяра) искрен
теплѣ нрч. 1. топло; 2. (за молитва) горещо, усърдно
тесати, -шѫ, -шеши несв. с вин. п. тесам, дялкам
тети, тепѫ, тепеши (< тепт-) несв. с вин. п. бия, млатя
тетрадь, -и ж. прегънат на четири лист хартия, тетрада, вж. и сегашното тетрадка; τετράς, τετράδιον
тетраръхъ, -а м. тетрарх, четвъртовластник; управител на област заедно с други трима; гр. τετράρχος
тетраеванъг҄елъ, -а м. тетраевангелие, четириевангелие, четвероевангелие
теч- вж. и тещи
течение, -иꙗ ср. 1. течение, изтичане; 2. ход, движение; 3. тичане; бягане
тещи, текѫ, течеши несв. 1. тека стичам се; 2. тичам, бягам бързо; 3. стремя се
ти съюз 1. и; 2. та
ти форма за дат. п. ед. на тъі
ти форма за им. п. мн. м. на тъ
тикръ, -а м. огледало; вар. тикъ
тивѣи, ѣꙗ м., вж. тивеѣнинъ
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тивеꙗнинъ, -а м. жител на град Тива; вар. тивѣи, тивѣнинъ
тивѣнинъ вж. тивеꙗнинъ
тилище, -а ср. лице, особа
тимение, -иꙗ ср., вж. тимѣние
тимиꙗнъ, -а м. тамян; гр. θυμίαμα; вар. ѳу(ѵ)ми(ь)а(ѣ)нъ
тимотеи, -ꙗ м. л. Тимотей; гр. Τιμόθεος; вар. тимоѳе(ѣ)и
тимѣние, -иꙗ ср. тиня, нечистотия; вар. тимение
тина, -ъі ж. тиня
тинавъ, -ъіи прил. тинест
тин҄ь, -и ж. ремък
тиръ, тира м. мест. Тир, древен финикийски град, сега в Южен Ливан; гр. Τύρος от финикийски
тирьскъ, -ъіи прил. тирски, отнасящ до град Тир
тиса, -ъі ж. тис
тисие, -иꙗ ср. събир. тисове
тителъ вж. титьлъ
титла вж. титьлъ
титлъ вж. титьлъ
титьлъ, -а м. надпис; 2. титул; гр. τίτλος от лат. titulus
тихо нрч. тихо, слабо
тихость, -и ж. 1. тишина, спокойствие; 2. кротост; благост
тихота, -ъі ж. 1. тишина; 2. душевно спокойствие; 3. кротост
тихъ, -ъіи прил. 1. тих; слаб; 2. спокоен; 3. кротък, добър, благ
тишати, -аѭ, -аеши несв. затихвам; успокоявам се
тишение, -иꙗ ср. успокоение
тишина, ъі ж. 1. тишина; 2. спокойствие, мир, покой
тишити, -шѫ, -шиши несв. 1. успокоявам; 2. смирявам
тищати сѧ, тищѫ сѧ, тищаеши сѧ несв. споря; ~ сѧ стремя се, устремявам се
тлъкнѫти, -нѫ, -неши св. с въ и вин. п. чукна
тлъкование, -иꙗ ср. тълкуване
тлъкъ, -а м. преводач; вж. и тлъмачь
тлъмачь, -а м. преводач; вар. тлъкъ
тлъпа, -ъі м. тълпа, множество
тлъпигъ, -а м. кожен мях
тлъстъ, -ъіи прил. тлъст, угоен
тлѣщи, -кѫ, -чеши несв. с въ и вин. п. чукам, удрям; въ двьри ~ чукам на вратата;
то 1. част. то, пък, даже; 2. съюз и; то; ~ же тогава, и тогава
то форм за им. и вин. п. ед. ср. на тъ
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тобоѭ форма за тв. п. ед. на тъі
тогда нрч. тогава; вар. тъгда
тогдаже нрч. веднага; вар. тъгдаже
того форма за род. п. ед. м. и ср. на тъ
тожде нрч. също
тождевѣрьникъ, -а м. единоверец, едноверец, от една вяра
тождевѣрьнивъ, -ъіи прил. изповядващ една вяра с някого другиго
тождевѣрьнъ, -ъіи прил. изповядващ една вяра с някого другиго
тождеименитъ, -ъіи прил. носещ същото име като някой друг, съименник
тождеплеменьникъ, -а м. от едно племе, от един род, сънародник
тождерождение, -иꙗ ср. общ, еднакъв произход
тоже нрч. също, също така, тоже
тоземл҄ьць, -а м. туземец
тоижде нрч. тук, тука
тократъ нрч. току-що, преди малко
токъ1, тока м. течение; ~ кръве кръвоизлив
токъ2, тока м. ток, гумно, харман
толи 1. съюз и тогава, и после; 2. нрч. до толи дотогава, отъ толи оттогава
толико нрч. с род. п. толкова; толкова много
толикожде нрч. също толкова
толикъ мест. толкова голям
толикъжде мест. толкова много
толицѣ нрч. толкова; вар. толицѣмь
толицѣмь нрч. толкова; вар. толицѣ
толь нрч. пред прил. толкова
тольма нрч. така, толкова; вар. тольми
тольми вж. тольма
толѣ нрч. толкова; до толѣ до тогава; отъ толѣ от тогава
томител҄ь, -л҄ѣ м. мъчител, палач
томити, -мл҄ѭ, -миши несв. с вин. п. мъча, измъчвам
томл҄ение, -иꙗ ср. мъчение, изтезание
томоу форма за дат. п. ед. м. и ср. на тъ
томь форма за мест. п. ед. м. и ср. на тъ
тонѫти, -нѫ, -неши (< топн-) св. тъна, потъна
топазии, -иꙗ м. скъпоценният камък топаз; гр. τοπάζιον
топло нрч. топло; вар. топлѣ; вж. тепло
топлота, -ъі ж. топлота; вж. и теплота
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топлотьнъ, -ъіи прил. топъл
топлъ, -ъіи прил. топъл; вж. и теплъ
топлѣ нрч. топло; вар. топло; вж. и теплѣ
тополие, -иꙗ ср. събир. тополи
топрьво нрч. тепърва
тоу нрч. 1. там; 2. тук
тораксъ, -а м. торс, горната част на тялото; гр. θώραξ
тоуждеплеменьникъ, -а м. чужденец
тоуждь, -ии прил. с дат. или род. п. 1. чужд; 2. отчужден, далечен
тоуижде нрч. тъкмо там
тоукъ, -а м. мазнина, тлъстина
тоулъ, -а м. колчан за стрели
тоумьпанъ, -а м. тъпан, барабан; гр. τύμπανον
тоун҄е нрч. 1. даром, безвъзмездно; 2. безпричинно, без основание
тоун҄еꙗдьць, -а м. тунеядец, безделник; вж. и праздьноꙗдьць, сѣдиноꙗдьць
тоунъ нрч. особено
тоуръ, -а м. тур, див бик; лат. Bos taurus
тоучьнъ, -ъіи прил. 1. тлъст, сочен; 2. тучен, плодороден
точение, -иꙗ ср. течение; ~ кръве кръвотечение
точило, -а ср. точило, уред за изтискване, мачкане на грозде
точити, -чѫ, -чиши несв. 1. лея, проливам; 2. точа се, трая, продължавам
тоꙗгъ, -а м. тояга
трава вж. трѣва
травьнъ вж. трѣвьнъ
травити, -вл҄ѭ, -виши несв. изяждам
трапеза, -ъі ж. 1. трапеза, маса; 2. ядене, храна; обяд, угощение; 3. жертвеник; 4. жертвоприношение;
гр. τράπεζα
трапезьникъ, -а м. 1. лихвар; 2. търговец
тратати, -щѫ, -щеши несв. дебна, преследвам
трепетати, -щѫ, -щеши несв. с род. п. 1. треперя; 2. треперя от страх, боя се, страхувам се
трепетъ, -а м. 1. трепет, треперене; 2. страх
трепетьнъ, -ъіи прил. трепетен, предизвикващ трепет
третие нрч. трети път
третии числ. ред. трети; третии на десѧте тринадесети
третииникъ, -а м. сряда, третият ден от седмицата
третиицеѭ вж. третицеѭ
третина, -ъі ж. 1. третина, третата част от нещо; 2. третина, помен на третия ден от смъртта
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третицеѭ нрч. трети път; трикратно; вар. третиицеѭ; вж. и третие
третици нрч. за трети път, трикратно
три числ. им. п. ж. и ср. или вин. п. за трите рода, вж. трие
тривлие, -иꙗ ср., вж. тривлии
тривлии, -иꙗ м. блюдо, паница; гр. τρυβλίον; вар. тривлие
триволъ, -а м. репей; гр. τρίβολος
тридьневьнъ, -ъіи прил. тридневен; тридьневьное въскрьсение възкресение, станало на третия ден
трие числ. м. три; трима; вж. три
трижди, триждъі вж. тришьдъі
тризна, -ъі ж. 1. състезание; 2. място за състезание
тризнище, -а ср. 1. помен; 2. място за състезания; 3. съдилище
тризньникъ, -а м. боец, борец; състезател
трикратъі нрч. три пъти
трипраменьнъ, -ъіи прил. троен, тройносплетен
трисвѧтъ, -ъіи прил. три пъти, трикратно свят; трисвѧтое пѣнье, трисвѧтое църковен стих с трикратно
повторение на думата свят
триставьнъ, -ъіи прил. трисъставен
трисъставьнъ, -ъіи прил. трисъставен, от три части
тришьдъі, тришьди нрч. три пъти, трижди
триѧзъічьникъ, -а м. триезичник, привърженик на идеята, че християнското богослужение трябва да се
извършва само на три езика – еврейски, гръцки и латински
триѧзъічьнъ, -ъіи прил. триезичен
трои, троꙗ, трое числ. три; трима, троица
троинъ, -ъіи прил. троен, съставен от три части
троица, -ѧ ж. 1. троица; 2. тройка; 3. Светата Троица
троичьнъ, -ъіи прил. троичен, отнасящ се до Светата Троица
троичьскъ, -ъіи прил. троичен, отнасящ се до Светата Троица
тропар҄ь, -р҄ѣ м. тропар, църковно песнопение; гр. τροπάριον
троскотати, -аѭ, -аеши несв. (за огън) пращя, пукам
троскотъ, -а м. троскот
троудити, троуждѫ, троудиши св. затруднявам; ~ сѧ със за и вин. п. или с о и мест. п. трудя се, полагам
усилия
троудъ, -а м. труд, усилие; творити ми ~ не ми дава мира, затруднява ме; ~ творити затруднявам
троудьникъ, -а м. монах, аскет, отшелник, който се труди, полага усилия в името на Христа
троудьница, -ѧ ж. монахиня, отшелница
троудьнъ, -ъіи прил. 1. труден, тежък; 2. уморителен
троуждание, -иꙗ ср. труд; 2. земеделски труд

500

троуждати, -аѭ, -аеши несв. 1. мъча, измъчвам; 2. тревожа, смущавам, натоварвам; ~ сѧ мъча се,
страдам; трудя се; извършвам подвизи в името на вярата
троуждение вж. троуждание
троупие, -иꙗ ср. събир. трупове
троупъ, -а м. 1. труп, мъртво тяло; 2. пън
троупьнъ, -ъіи прил. (за рана) трупен
троути, -тровѫ, тровеши и троуѭ, троуеши несв. пилея, разпръсквам
трошение, -иꙗ ср. обиране
трошити, -шѫ, -шиши несв. разпилявам, разпръсквам
тръгнѫти, -нѫ, -неши св. дръпна, взема нещо; (с вин. п.)
тръгъ, -а м. пазар
тръжище, -а м. тържище, пазар, пазарище
тръжьникъ, -а м. 1. сараф; 2. място за обмяна на пари
тръжьство, -а м. тържество
тръторъ, -а м. тартар, ад, преизподня; гр. τάρταρος
тръторьскъ, -ъіи прил. адски, пъклен
тръхътъ, -а м. лепта, дребна монета
трьбезначѧльнъ, -ъіи прил. трибезначален, за трите лица на Бог
трьгоубити, -бл҄ѭ, -биши св. 1. утроя, увелича три пъти; 3. казвам три пъти
трьгоубъ, -ъіи прил. троен; вж. и трьгоубь
трьгоубь прил. нескл. троен
трьꙃати, -аѭ, -аеши несв. дърпам, тегля, изтръгвам
трьзарьнъ, -ъіи прил. тризарен, излъчващ тройна светлина
трьзѫбьць, -а м. тризъбец
трьми тв. п. на трие, три
трьмъ дат. п. на трие, три
трьние, -иꙗ ср. събир. трънак, тръни
трьновъ прил. трънен
трьнъ, -а м. трън
трьнѣнъ прил. трънен
трьпъкъ, -ъіи прил. остър
трьпѣливъ, -ъіи прил. търпелив
трьпѣльство, -а ср. търпеливост
трьпѣние, -иꙗ ср. търпение
трьпѣти, трьпл҄ѭ, -пиши несв. 1. с вин. и дат. п. търпя, понасям; 2. уповавам се, надявам се; 3. с инф.
позволявам, допускам
трьсвѣтълъ, -ъіи прил. излъчващ тройна светлина, трисветъл
трьсвѣтьнъ, -ъіи прил. излъчващ тройна светлина, трисветъл
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трьсвѧтъ, -ъіи прил. тройно свят, трижди свят; субст. трьсвѧтое трисветое, тропар с трикратен възглас
свѧтъ, свят
трьслъньчьнъ, -ъіи прил. трислънчев, тройно свят
трьстие, -иꙗ ср. събир. обрасли с тръстика гъсталаци
трьсть, -и ж. 1. тръстика; 2. перо от тръстика
трьстьца, -ѧ ж. свирка от тръстика
трьстѣнъ, -ъіи прил. от тръсть, тръстиков
трьти, тьрѫ, тьреши несв. трия, изтривам
трѣба, -ъі ж. 1. необходимост; 2. приношение; обред
трѣбище, -а ср. езическо светилище, капище
трѣбищьнъ, -ъіи прил. езически, отнасящ се до езическото капище
трѣбование, -иꙗ ср. необходимост, нужда, потребност
трѣбовати, -оуѭ, -оуеши несв. с род. п. 1. нуждая се, имам нужда от нещо; 2. искам, търся нещо
трѣбьникъ, -а м. 1. езически храм, капище; 2. жертвеник, олтар
трѣбьнъ, -ъіи прил. който се отнася до жертвата, до приношениео
трѣбѣ нрч. 1. с бъіти и дат. п. нужен съм на някого; 2. с имѣти и род. п. имам нужда от някого, от нещо
трѣва, -ъі ж. трева; вар. трава
трѣвьнъ, -ъіи прил. тревен
трѣзати, -жѫ, -жеши несв. дращя, дера
трѣзвение, -иꙗ ср. трезвеност, въздържание
трѣзвити сѧ, -вл҄ѭ сѧ, -виши сѧ несв. въздържам се
трѣꙁвл҄ение, -иꙗ ср. въздържание
трѣꙁвовати, -оуѭ, -оуеши несв.
трѣзвость, -и ж. трезвост
трѣꙁвъ, -ъіи прил. трезв, трезвен
трѣꙁвьникъ, -а м. трезвеник, въздържател
трѣꙁвьнъ, -ъіи прил. трезвен; здрав
трѣꙁвьнѣ нрч. трезво; разсъдително; бодро
трѣснъ, -а м., обикн. мн. 1. ресна; 2. ресница
трѧсавица, -ѧ ж. треска
трѧсти, -сѫ, -сеши несв. с вин. п. треса, разтърсвам; ~ сѧ 1. треса се, разтриса ме; 2. треперя
трѫба, -ъі ж. тръба
трѫбение, -иꙗ ср. тръбене
трѫбии, -иꙗ м. тръбач
трѫбити, -бл҄ѭ, -биши несв. тръбя
трѫбьнъ, -ъіи прил. тръбен
трѫдовитъ, -ъіи прил. болен от воднянка
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трѫдъ, -а м. болестите воднянка и подагра; ~ водьнъіи воднянка
трѫсъ, -а м. трус, земетресение
трѫтъ, -а м. 1. стража; 2. военен строй
тъ, та, то мест. 1. този, тази, това; онзи; 2. той, тя, то; того дѣл҄ѣ, того ради заради това, поради това; къ
томоу при това, освен това, затова
тъгд- вж. тогдтъжде, тажде, тожде мест. същият този -ата тази, -то това
тъкати, -кѫ, -чеши несв. 1. тъка; 2. бутам, побутвам
тъкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. чукна, почукам; 2. мушна
тъкъма вж. тъкъмо
тъкъмо нрч. само; не ... тъкъмо ... нъ и не само ..., но и ...
тъпътъ, -а м. тропот
тъчиѭ 1. нрч. само; 2. част. ето на
тъчьникъ, -а м. равен по възраст, връстник
тъчьно 1. нрч. еднакво, по един и същи начин; 2. предлог с дат. п. като, подобно на
тъчьнъ, -ъіи прил. 1. еднакъв, равен; 2. подобен; (с дат. п.)
тъщание, -иꙗ ср. усърдие, старание
тъщати, -щѫ, -щеши несв. припирам някого, карам някого да бърза; ~ сѧ с инф. 1. припирам, бързам
да ...; 2. старая се да
тъщеглашение, -иꙗ ср. празнословие
тъщеславие, -иꙗ ср. тщеславие, суета
тъщеславьнъ, -ъіи прил. тщеславен, суетен
тъщета, -ъі ж. щета, ущърб, вреда
тъщетьнъ, -ъіи прил. 1. напразен, безполезен; 2. суетен, тщеславен
тъщивъ1, -ъіи прил. бърз, пъргав
тъщивъ2, -ъіи прил. суетен, тщеславен
тъщь, -ии прил. с род. п. пуст, празен; въ тъще, за тъщее напразно, напусто
тъщьно нрч. настойчиво, усърдно
тъі мест. л., 2 л. ед. ти
тъікати, -чѫ, -чеши несв. тикам, бутам
тъікъі, тъікъве ж. тиква; лат. Cucurbita
тъілъ, -а м. тил
тъісѧщa и тъісѫща; тъісѧщи и тъісѫщи ж. хиляда
тъісѧщьникъ и тъісѫщьникъ, -а м. хилядник, командир на 1000 души, съвр. полковник
тьзьнъ, -ъіи прил. съименен
тьлетворивъ, -ъіи прил. тленен
тьлител҄ь, -л҄ѣ м. разложител, развратител
тьлити, тьл҄ѭ, тьлиши несв. с вин. п. тлея; разяждам
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тьло, тьла ср. 1. дъно; 2. основа
тьльнъ, -ъіи прил. тленен
тьлѣние, -иꙗ ср. тление, гниене
тьлѣ, тьлѧ ж. тление, разлагане
тьлѣньнъ, -ъіи прил. тленен
тьлѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. тлея, гния
тьл҄ѣ, тьл҄ѧ ж. 1. тлеене, гниене, разрушение; 2. главня, ръжда
тьма, -ъі ж. тъма, тъмнина
тьма, -ъі ж. 1. десет хиляди; 2. неизброимо множество
тьмиꙗнъ вж. тимиꙗнъ
тьмьница, -ѧ ж. тъмница, затвор
тьмьничьникъ, -а м. тъмничар, надзирател
тьмьничьнъ, -ъіи прил. тъмничен
тьмьнъ, -ъіи прил. тъмен
тьнъкъ, -ъіи прил. тънък
тьнъцѣ нрч. изтънко, в подробности
тьсть, -и м. тъст
тьстьн҄ь, -н҄ии прил. на тъста, принадлежащ на тъста, отнасящ се до тъста
тьци, тьцѣмъ, тьцѣте повел. форми от тещи
тьща, тьщѧ ж. тъща
тѣлесьнъ, -ъіи прил. телесен; чистота тѣлесьнаꙗ непорочност
тѣло, тѣлесе ср. тяло; 2. мн. тѣлеса части на тялото; 3. образ
тѣлописание, -иꙗ ср. надпис или изобрежение върху камък, барелеф
тѣлоскврънивъ, -ъіи прил. оскверняващ
тѣма дат. и тв. п. дв. от тъ
тѣми тв. п. мн. от тъ
тѣмъ дат. п. мн. от тъ
тѣмь тв. п. ед. м. или ср. от тъ
тѣмь 1 нрч. така, по такъв начин; 2. съюз и така; защото, затова
тѣмьже 1. нрч. така, също така; 2. съюз затова; и така
тѣмѧ, тѣмене ср. теме
тѣснъ, -ъіи прил. тесен
тѣхъ род. или мест. п. мн. от тъ
тѣшити, -шѫ, -шиши несв. теша, утешавам
тѣщити, -щѫ, -щиши несв. пѣнъі ~ имам пяна на устата
тѧ енкл. форма за вин. п. на тъі те
тѧгнѫти, -нѫ, -неши несв. тегля
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тѧгость, -и ж. тежест, бреме; вж. и тѧгота, тѧжесть
тѧгота, -ъі ж. тежест, тегоба, страдание
тѧготьнъ, -ъіи прил. натежал за сън; уморен
тѧжа, тѧжѧ ж. 1. състезание, работа; 2. спор, разправия
тѧжар҄ь, -р҄ѣ м. 1. работник; 2. земеделец
тѧжател҄ь, -л҄ѣ м. 1. работник; 2. земеделец
тѧжати, -жѫ, -жиши несв. обработвам
тѧжесть, -и ж. тежина, тежест
тѧжькосрьдъ, -ъіи прил. коравосърдечен
тѧжькъ, -ъіи прил. тежък
тѧжьцѣ нрч. тежко
тѧꙃати, -жѫ, -жеши несв. 1. тегля, претеглям; 2. подлагам на разпит, разпитвам
тѫ вин. п. ед. ж. от тъ
тѫга, -ъі ж. 1. тъга, мъка; 2. тягост; 3. мъчение, страдание, бедствие
тѫдоу и тѫдѣ нрч. там
тѫжение, -иꙗ ср. страх, боязън
тѫжити, тѫжѫ, тѫжи несв. тъжа, скърбя
тѫпание, -иꙗ ср. тупане, биене
тѫпъ, -ъіи прил. тъп
тѫтьнъ, -а м. тътен
тѫча, тѫчѧ ж. 1. облак; 2. дъжд; порой
тѫчьнъ, -ъіи прил. 1. дъждовен; тѫчьнаꙗ вода дъждовна вода; 2. пороен
тур-, тѵр- вж. тир-

ОУ, Ꙋ
оу, ꙋ буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱆ
оу, ꙋ числ. 400 в кирилицата; в глаголицата ⱆ҃ е 400; обикновено тази цифра се изразява в кирилицата с
у, а в глаголицата с ⱛ
оу1 межд. с дат. п. ой, оле, вай; ~ гор҄е, ~ лютѣ ой горко на някого
оу2 предлог с род. п. у, до, при
оубаловати, -оуѭ, -оуеши св. с вин. п. излекувам, изцеря; ~ сѧ изцеря се
оубивание, -иꙗ ср. убиване; вж. и оубиение
оубивати, -аѭ, -аеши несв. убивам
оубиение, -иꙗ ср. убиване; вж. и оубивание
оубииство, -а ср. убийство
оубииствьнъ, -ъіи прил. 1. убийствен; 2. смъртоносен
оубиица, -ѧ м. и ж. убийца, убиец; вж. и оубитель
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оубител҄ь, -л҄ѣ м. убиец; вж. и оубиица
оубительничьскъ, -ъіи прил. който се отнася до убиец
оубити, -иѭ, -иеши и оубьѭ, оубьеши св. с вин. п. убия
оубитие, -иꙗ ср. убиване, убийство
оубиꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. убивам
оублажити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. 1. направя добро на някого, облагодетелствам някого, окажа
благоволение; 2. обявя някого за блажен, прославя няког
оубо1 съюз енкл. прочее, следователно; понеже; и така, и тъй; а; аще ~ макар че, ако и да
оубо2 част. 1. именно, точно; 2. хайде; 3. може би
оубогъ, -ъіи прил. беден, нищ, убог
оубожие, -иꙗ ср. бедност, нищета
оубожьство, -а ср. бедност
оубои, -ꙗ м. убийство
оубоица, -ѧ м. и ж. убийца, убиец
оубоичьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до убийство
оубоꙗти сѧ, -боѭ сѧ, -боиши сѧ св. с род. п. уплаша се, изплаша се, побоя се
оуброусъ, -а м. 1. кърпа; 2. забрадка
оубоудити, -ждѫ, -диши св. събудя; ~ сѧ събудя се
оубоужд- вж. оубоудити
оубѣгати, -аѭ, -аеши несв. укривам се
оубѣгнѫти, -нѫ, -неши св. убягна, укрия се
оубѣдити, -ждѫ, -диши св. с вин. п. убедя
оубѣжание, -иꙗ ср. избягване, измъкване
оубѣжати, -жѫ, -жиши св. избягам
оубѣждати, -аѭ, -аеши несв. убеждавам
оубѣжьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до убежище, който служи за убежище
оубѣлити, -л҄ѭ, -лиши св. избеля
оубѣлѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. избелвам
оува межд. уа, у, уха; гр. οὐα, οὐαί
оувидѣние, -иꙗ ср. виждане
оувратити сѧ, -щѫ сѧ, -тиши сѧ св. извърна се
оувращати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. 1. изръщам се, отвръщам се; 2. отвращавам се
оуврѣсти, -врьзѫ, -врьзеши св. отворя малко, открехна
оувъі межд. с дат. п. уви
оувѣдѣние, -иꙗ ср. познание, разбиране
оувѣдѣти, -мь, -вѣси св. с вин. п. узная, разбера, науча
оувѣрие, -иꙗ ср. название на книгата на Йоан Дамаскин Богословие или Небеса
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оувѣрити, -р҄ѭ, -риши св. уверя, убедя; ~ сѧ уверя се, убедя се
оувѣровати, -оуѭ, -оуеши св. поверя някому нещо
оувѣтъ, -а м. 1. утеха; 2. опора, защита
оувѣтьникъ, -а м. утешител
оувѣщавати, -аѭ, -аеши несв. увещавам
оувѣщати, -аѭ, -аеши св. убедя; ~ сѧ вслушам се, съглася се, убедя се
оувѧдати, -аѭ, -аеши и оувѧжѫ, оувѧждеши несв. увяхвам
оувѧждати, -аѭ, -аеши несв. изсушавам, пресушавам
оувѧꙃати1, -жѫ, -жеши св. свържа, завържа
оувѧꙃати2, -аѭ, -аеши несв. 1. обвързвам някого с нещо; 2. подвеждам някого
оувѧзнѫти, -нѫ, -неши св. 1. завържа; 2. увенчая, окича; ~ сѧ забъркам се, оплета се
оувѧсти, -зѫ, -зеши св. увенчая
оугаждати, -аѭ, -аеши несв. с дат. п. угаждам; себѣ ~ самоизтъквам се
оугасати, -аѭ, -аеши несв. угасвам, гасна
оугасити, -шѫ, -сиши св. с вин. п. угася, загася
оугаснѫти, -нѫ, -неши св. угасна
оугасъ, -а м. загасване, угасяване
оугашение, -иꙗ ср. гасене; ~ плъти усмиряване на плътта
оуглаголати, -л҄ѭ, -л҄еши св. уговоря, убедя
оугльбати, -л҄ѭ, л҄еши несв. хлътвам, потъвам
оугльбнѫти, -нѫ, -неши св. хлътна, потъна
оуглѫбити, -блѭ, -биши св. с вин. п. и на с вин. п. 1.издълбая; 2. задълбоча, усиля; ~ сѧ стана дълбок,
задълбочен
оугнѣздити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. свия гнездо
оугнѣтати, -аѭ, -аеши несв. притискам, бутам
оугобьзити сѧ, -жѫ сѧ, -зиши сѧ св. родя много, дам много плод
оугодие, -иꙗ ср. угода, сгода; ~ творити (сътворити) угаждам
оугодити, -ждѫ, -диши св. с дат. и тв. п. угодя, изпълня желанията на някого
оугодьникъ, -а м. човек, водещ благочестив живот, угодник
оугодьно нрч. угодно, приятно
оугодьнъ, -ъіи прил. приятен на някого, угоден
оугодьникъ, -а м. угодник, който работи в името на Христа
оугождение, -иꙗ ср. угаждане, удоволствие
оуготование, -иꙗ ср. подготовка
оуготованъ, -ъіи прил. (< прич.) приготвен, подготвен
оуготовати, -аѭ, -аеши св. и несв. с вин. и дат. п. приготвя, приготвям, подготвям
оуготовити, -влѭ, -виши св. приготвя; ~ сѧ приготвя се, подготвя се
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оугъ, -а м. юг; пладне
оудавити, -влѭ, -виши св. с вин. п. удуша; ~ сѧ 1. задуша се; 2. обеся се
оудавление, -иꙗ ср. обесване
оудавл҄енина, -ъі ж. месо от удушено, удавено животно, мърша
оудавл҄ѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ несв. задушавам се, удушавам се
оудалити, -лѭ, лиши св. отдалеча се
оудал҄ѣти, -л҄ѣѭ, л҄ѣеши несв. отдалечавам, отделям; ~ сѧ отделям се, отдалечавам се
оударити, -р҄ѭ, -риши св. с вин. п. и за с вин. п. ударя
оудар҄ѣние, -иꙗ ср. 1. удар; 2. плесница, шамар
оудар҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. удрям
оудвар҄ѣти сѧ вж. въдвар҄ѣти сѧ
оудворити сѧ вж. въдворити сѧ
оудворьникъ, -а м. съсед
оудебелѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. надебелея, затлъстея
оуделѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. с къ и дат. п. надвия, преборя, победя
оудивити, -влѭ, -виши св. с вин. п. удивя, учудя някого; ~ сѧ удивя се, учудя се на нещо
оудлъжение, -иꙗ ср. удължаване
оудобение, -иꙗ ср. преодоляване
оудобизна, -ъі ж. удобство, лекота
оудобл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши св. с дат. п. преборя, надвия, победя
оудобь прил. нескл. 1. удобен; 2. лек, лесен
оудобь нрч. 1. лесно; 2. удобно
оудобьнъ, -ъіи 1. прил. лесен; 2. удобен, подходящ
оудовьлѣти, -ѣѭ, -ѣеши св., вж. оуделѣти
оудолѣти, -ѣѭ, -ѣеши св., вж. оуделѣти
оудрьжание, -иꙗ ср. 1. въздържание; 2. ред, порядък; 3. издръжливост
оудрьжати, -жѫ, -жиши св. с вин. п. удържа, запазя нещо за себе си; ~ сѧ сдържа се, овладея се
оудрѫчение, -иꙗ ср. плътско въздържание
оудъ, -а м. част от тялото, член
оудьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до част от тялото
оудѣбнѫти, -нѫ, -неши св. издебна
оуемати, -аѭ, -аеши несв. бера, събирам; вар. оуимати
оуена вж. х҄иена
оужасати, -аѭ, -аеши несв. ужасявам; ~ сѧ ужасявам се
ожасение, -иꙗ ср. ужасяване; ужас
оужасити, -шѫ, -сиши сѧ св. ужася; ~ сѧ ужася се
оужаснѫти сѧ, -нѫ сѧ, -неши сѧ св. с род. п. ужася се
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оужасть, -и ж. ужас; вар. оужасъ
оужастивъ, -ъіи прил. страхлив
оужастьнъ, -ъіи прил. с противѫ и дат. п. ужасен, уплашен от нещо
оужасъ, -а м. ужас; вар. оужасть
оуже нрч. вече
оужесочение, -иꙗ ср. ожесточение
оужещи, -гѫ, -жеши св. изгоря
оужѣс- вж. оужасоузда, -ъі ж. юзда
оузорѣти, -р҄ѭ, -риши св. 1. видя; 2. постарая се, погрижа се
оузълобити, -бл҄ѭ, -биши св. оскърбя, причиня зло някому
оузьрѣти, оузьрѭ, оузьриши св. с вин. п. видя, съзра
оуи, оуꙗ м. вуйчо
оуимати, -емл҄ѭ, -емл҄еши несв., вж. оуемати
оуиствл҄ение, -иꙗ ср. потвърждение, доказателство
оуистити, -щѫ, -стиши св. 1. убедя; 2. потвърдя истинността на нещо
оуищение, -иꙗ ср. доказателство
оуказание, -иꙗ ср. образец, пример
оуказати, -жѫ, -жеши св. 1. укажа, покажа; 2. насоча
оуказати, -заѭ
оуказъ, -а м. 1. образец, пример; 2. свидетелство, доказателство
оукал҄ѣти, -л҄ѭ, л҄еши св. изкалям се, окалям се
оукар҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. укорявам
оуклан҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. отклонявам някого от нещо; ~ сѧ 1. отдалечавам се; 2. избягвам,
спасявам се
оуклон҄ение, -иꙗ ср. отклоняване
оуклонити, н҄ѭ, -ниши св. с отъ и род. п. отклоня; ~ сѧ 1. отдалеча се; 2. избягам, спася се
оуклон҄ѣти, -н҄ѭ, -ниши св. 1. отклоня, отдалеча; 2. наведа, сведа
оукорение, -иꙗ ср. 1. укорение, укор; 2. оскърбление, хула
оукоренити, -н҄ѭ, ниши св. с вин. п. вкореня; ~ сѧ с въ и мест. п. вкореня се, пусна корени
оукоренъ, -ъіи прил. (< прич.) презрян, достоен за презрение
оукоризна, -ъі ж. 1. укор, укоряване; 2. клевета
оукорити, -р҄ѭ, -риши св. укоря, нагрубя
оукоръ, -а м. 1. укор; оскърбление; 2. клевета, хула
оукорьнъ, -ъіи прил. позорен
оукрапл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣепи несв. опръсквам, напръсквам
оукрасити, -шѫ, -сиши св. с вин. и тв. п. украся
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оукрасти, -дѫ, -деши св. с вин. п. открадна, отвлека, замъкна
оукратити, -щѫ, -иши св. съкратя, скъся
оукрашати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. с тв. п. украсям се
оукрашение, -иꙗ ср. украшение
оукрашенъ, -ъіи прил. (< прич.) украсен
оукрои, -оꙗ м. 1. къс платно; 2. саван, платно за мъртвец
оукромие, -иꙗ ср. край, предел
оукропъ, -а 1. гореща вода; 2. гореща супа
оукротити, щѫ, -тиши св. с вин. п. укротя, усмиря; ~ сѧ укротя се, успокоя се
оукротѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. укротя, стана кротък
оукроухъ, -а м. 1. троха; 2. залък
оукръіти, -ъіѭ, -ъіеши св. с въ и мест. п. укрия, скрия; ~ сѧ укрия се, скрия се
оукрѣпити, -пл҄ѭ, пиши св. с вин. п. и на или въ с вин. п. укрепя, подкрепя някого; ~ сѧ с на или паче с вин.
п. укрепна, получа надмощие
оукрѣпл҄ѣти, -пл҄ѣѭ, -пл҄ѣеши несв. с вин. п. укрепвам, подкрепям
оукъснѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. закъснявам, забавям се
оулавл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -вл҄ѣеши несв. улавям
оулещи, -лѧгѫ, -лѧжеши св. улегна, стихна, притихна
оулица, -ѧ ж. преддверие
оуловити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. и тв. п. уловя
оуловл҄ение, -иꙗ ср. улавяне, хващане; улов
оулоучити, -чѫ, -чиши св. с вин. п. получа, случа
оульпнѫти, -нѫ, -неши св. струпам се, изсипя се
оульстити, -щѫ, -стиши св. подмамя, измамя, излъжа
оумал҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) смирен, покорен; ~ рабъ смирен раб, грешник
оумалити, л҄ѭ, -лиши св. намаля, смаля
оумал҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. смалявам, намалявам
оумар҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. умъртвявам
оумастити, -щѫ, -стиши св. намажа
оумащати, -аѭ, -аеши несв. намазвам
оумил҄ение, -иꙗ ср. смирение, успокоение
оумиленъ, -ъіи прил. (< прич.) печален, скърбен, натъжен
оумилити, -л҄ѭ, -лиши св. успокоя, утеша; ~ сѧ 1. трогна се, изпадна в умиление; 2. покая се, разкая се
оумилосрьдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ св. с на и вин. п. смиля се, проявя милост, милосърдие
оумирати, -аѭ, -аеши несв. умирам
оумлъкнѫти, -нѫ, -неши св. млъкна; 2. (за буря) стухна, утихна
оумлъчати, -чѫ, -чиши св. и несв. 1. замълча, замлъквам, млъквам; 2. премълчавам; ~ сѧ смълчавам се
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оумолити, -л҄ѭ, -лиши св. 1. успокоя, утеша; 2. помоля; ~ сѧ натъжа се, измъча се
оуморити, -р҄ѭ, -риши св. 1. уморя, съсипя; 2. умъртвя
оумоуд- вж. оумѫдоумочити, -чѫ, -чиши св. 1. намокря, наквася; 2. пролея сълзи
оумрьтвие, -иꙗ ср. 1. смърт, кончина; 2. убийство
оумрьтвити, -щвл҄ѭ, -виши св. с вин. п. умъртвя, убия; ~ сѧ укротя се, усмиря се
оумрьтие, -иꙗ ср. умиране, смърт
оумрьщвл҄ение, -иꙗ ср. умъртвяване
оумрьщвл҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. с вин. п. умъртвявам, убивам
оумьрѣти, -рѫ, -реши св. умра
оумъ, -а м. ум; разум, разсъдък; без оума безрасъдно; ~ погоубити (изгоубити) загубвам, изгубвам си ума,
обезумявам; въ ~ прити, въ оумѣ бъіти, на ~ прити, ~ събьрати дойда на себе си, опомня се; на ~
възѧти премисля, обмисля; раздѣл҄ѣти оумъ колебая се
оумъвение, -иꙗ ср. измиване
оумъножание, -иꙗ ср. умножаване
оумъножение, -иꙗ ср. 1.умножаване, увеличаване; 2. изобилие, множество
оумъножити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. умножа, увелича; ~ сѧ умножа се, нарасна
оумъівальница, -ѧ ж. умивалник; леген за измиване
оумъівание, -иꙗ ср. измиване
оумъівати, -аѭ, -аеши несв. измивам; ~ сѧ измивам се, умивам се
оумъіслити, -шл҄ѭ, -слиши св. с вин. п. намисля нещо, замисля нещо
оумъіти, -мъіѭ, -мъіеши св. с вин. п. умия, измия; рѫцѣ ~ измивам си ръцете, снемам вина от нещо; ~ сѧ
измия се, умия се
оумъішл҄ение, -иꙗ ср. умисъл, замисъл
оумьздити, -ждѫ, -диши св. възнаградя
оумьнити, -н҄ѭ, -ниши св. смаля някого, направя малък, намаля, умаля
оумьнъ, -ъіи прил. 1. умен; 2. умствен
оумьрѣти, -рѫ, -реши св. умра
оумѣсити, -шѫ, -сиши св. омеся
оумѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. знам нещо; с инф. умея, знам
оумѧкнѫти, -нѫ, -неши св. омекна
оумѧчити, -чѫ, -чиши св. омекча, смекча
оумѫдити, -ждѫ, -диши св. забавя се, закъснея
оумѫдрити, -ждр҄ѭ и оумѫдр҄ѭ, -дриши св. с вин. п. и инф. вразумея, дам мъдрост на някого; ~ сѧ
помъдрея, поумнея
оумѫждение, -иꙗ ср. забавяне
оумѫчити, -чѫ, -чиши св. измъча; 2. (за животни) укротя, упитомя
оун҄ии, оун҄ши, оун҄е срав. ст. по-добър, по-добра, по-добро; ~ естъ и дат. п. по-добре, най-добре е за
някого
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оунити, оун҄ѭ, оуниши несв. предпочитам
оуничижати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. презирам някого; вар. оуничьжоуничижение, -иꙗ ср. пререние; вар. оуничьжение
оуничижити, -жѫ, -жиши св. с вин. п. презра някого; вар. оуничьжоуничьж- вж. оуничижоуность, -и ж. младост
оунъілъ, -ъіи прил. унил
оунъін҄ение вж. оунъіние
оунъіние, -иꙗ ср. униние, потиснатост; вар. оунъін҄ение
оунъіти, -ъіѭ, -ъіеши св. изпадна в униние
оуньзнѫти, -нѫ, -неши св. с въ и мест. п. пронижа, пробода
оуньнѫти, -нѫ, -неши св. забия се в ...
оуньч- вж. юньчоуньшина, -ъі ж. полза
оунѣи, оунѣиши, оунѣе вж. оун҄ии
оунѣсие, -иꙗ ср. 1. високо място, височина; 2. хълм
оунѫдити, -ждѫ, -диши св. принудя, заставя
оуобидѣти, -ждѫ, -диши св. навредя
оуобразити, -жѫ, -зиши св. с въ и мест. п. създам образ на нещо, образувам, заложа, вложа
оуорѫжити, -жѫ, -жиши св. въоръжа
оупадати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. попадам под нечие влияние
оупасти1, -падѫ, -падеши св. падна
оупасти2, оупасѫ, оупасеши св. опазя, съхраня; паса
оупаꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. упивам, напивам някого
оупепелити, -л҄ѭ, -лиши св. изпепеля
оупивати сѧ, аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. упивам се, напивам се
оупити сѧ, -иѭ сѧ, -иеши сѧ и -ьѭ сѧ, -ьеши сѧ св. упия се, напия се
оупитие, -иꙗ ср. напиване, пиянство
оупитѣнъ, -ъіи прил. (< прич.) угоен, охранен; субст. оупитѣнаꙗ угоен добитък
оупитѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. охраня, огоя
оуподобити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. и род. п. 1. уподобя, оприлича; 2. стъкмя, украся; ~ сѧ стана подобен,
заприличам
оуподол҄ѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. уподобавам, оприличавам
оупоити, -оѭ, -оиши св. с вин. и тв. п. упоя, напоя, напия
оупостасъ вж. ипостасъ
оупоустити, -щѫ, -стиши св. изпусна, изтърва
оупоущати, -аѭ, -аеши несв. изпускам, изтървавам
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оуправити, -вл҄ѭ, -виши св. 1. изправя; 2. оправя; поправя; 3. насоча, напътя, упътя; ~ сѧ поправя се
оуправл҄ение, -иꙗ ср. 1. изправяне; 2. поправяне, изправяне; 3. насока, напътствие
оуправл҄енъ, -ъіи прил. (< прич.) подготвен, приготвен
оупражн҄ение, -иꙗ ср. упражнение
оупражн҄ѣти сѧ, -н҄ѣѭ сѧ, -н҄ѣеши сѧ несв. отдавам се на нещо, занимавам се с нещо
оупразнити, -н҄ѭ, -зниши св. 1. изпразня, опразня; 2. премахна, отстраня; ~ сѧ 1. очистя се от нещо; 2.
освободя се от нещо; 3. отпразнувам
оупъвание, -иꙗ ср. 1. упование, надежда; 2. опора
оупъвати, -аѭ, -аеши несв. с на и вин. п. уповавам се, надявам се
оупьстрити, -щр҄ѭ, -стиши св. изпъстря
оуравьнити сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. приравня се с някого, сравня се
оурар҄ь, -р҄ѣ м. орар или урар, част от дрехите на дякона при богослужението; гр. ὡράριον
оурещи, -кѫ, -чеши св. уговоря
оуривати, -аѭ, -аеши несв. притискам, блъскам
оуриилъ, -а м. л. Уриил; гр. Οὐρουήλ
оуристати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ св. нахвърлям се
оурицати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. отрицавам, оклеветявам, опозорявам
оурокъ, -а м. 1. уговорка, условие; 2. указание
оурочьнъ, -ъіи прил. определен, утвърден, нарочен
оуръвати сѧ, -вѫ сѧ, -веши сѧ св. изтръгна се, откъсна се
оурѣзати, -жѫ, -жеши св. с род. п. отрежа; кастрирам
оурѣшити, -шѫ, -шиши св. развържа
оусвьнѫти, -нѫ, -неши св. съмне, развидели се
оуселенаꙗ вж. въселенаꙗ
оусерѧꙃь, -ѧ м. обица
оусилие, -иꙗ ср. усилие, мъка
оусильнѣ нрч. трудно, мъчно, усилно
оусинъ, -ъіи прил. синкав
оусин҄ѣнъ, -ъіи прил. кожен
оусиꙗ, -иѧ ж. 1. същност, субстанция; 2. същество; гр. οὐσία
оуслаждати, -аѭ, -аеши несв. 1. услаждам, подслаждам; 2. радвам, нося, създавам наслада
оуслоужити, -жѫ, -жиши св. с дат. п. услужа, послужа
оуслъішание, -иꙗ ср. 1. слушане, чуване; 2. слух, вест
оуслъішати, -шѫ, -шиши св. с вин. п. чуя
оусма, -ъі ж. кожена дреха; вар. оусмъ
оусмарьскъ, -ъіи прил. кожен
оусмиꙗти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. надсмея се
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оусмъ, -а м., вж. оусма
оусмѣнъ, -ъіи прил. кожен, направен от кожа
оусниꙗнъ, -ъіи прил. кожен
оусобичьнъ, -ъіи прил. междуособен
оусонъ вж. висонъ
оусоугобити, -бл҄ѭ, -биши св. удвоя
оусоушити, -шѫ, -сиши св. изсуша
оуспорити, -р҄ѭ, -риши св. умножа, намножа, увелича
оуспѣвати, -аѭ, -аеши несв. успявам, постигам нещо
оуспѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. успея, постигна нещо; ~ пѫти извървя много път
оуспѣхъ, -а м. успех, постижение
оуспѣшение, -иꙗ ср. 1. успех; 2. полза
оуспѣшьнъ, -ъіи прил. 1. успешен; 2. полезен
оусрамити, -мл҄ѭ, -миши св. засрамя, посрамя
оусрамл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. засрамвам, посрамвам
оусрьдие, -иꙗ ср. усърдие, старателност
оуста, оустъ ср. мн. уста; 2. устие на река; ~ съірищьнаꙗ хранопровод; изъ оустъ наизсуст
оуставити, -вл҄ѭ, -виши св. с вин. п. спра, прекратя; ~ сѧ с отъ и род. п. откажа се от нещо, въздържам се
от нещо, успокоя се
оуставл҄ение, -иꙗ ср. установяване постановяване
оуставлѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. спирам, прекратявам
оуставъ, -а м. 1. установен начин, ред, норма; 2. устав, правило, правилник; 3. църковни правила,
църковен устав; 3. граница, предел, определен срок
оуставьнъ, -ъіи прил. установен, определен
оустати, -нѫ, -неши св. прекъсна, престана, прекратя; ~ сѧ спра се
оустатъ, -ъіи прил. устат
оустие, -иꙗ ср. 1. (на река) устие; 2. (на кладенец) отвор
оустител҄ь, л҄ѣ м. 1. кочияш, колар; 2. наставник
оустити, оущѫ, оустиши несв. подтиквам някого към нещо, подстрекавам, подбуждам
оустоудити, -ждѫ, -диши св. изстудя, остудя, разхладя
оустоꙗти, -стоѭ, -стоеши несв. 1. устоявам, надмогвам, надделявам; 2. управлявам, господствам
оустрабити, -бл҄ѭ, -биши св. с вин. п. 1. вдигна, повдигна; 2. вдигна от леглото, излекувам; ~ сѧ
оздравея, излекувам се
оустрашати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. плаша се, страхувам се
оустрашение, -иꙗ ср. застрашаване, заплаха
оустрашити, -шѫ, -шиши св. уплаша, изплаша; ~ сѧ уплаша се, изплаша се
оустраꙗти, -ꙗѭ, -ꙗеши несв. устройвам, уреждам
оустроение, -иꙗ ср. устройство, ред, уредба
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оустрои, -ꙗ м. 1. устройство; 2. подреждане, уреждане
оустроити, -строѭ, -строиши св. с вин. п. или с дв. вин. п. или с на и мест. п. 1. устроя, уредя, наглася; 2.
възвърна ~ сѧ 1. устроя се, уредя се; 2. примиря се, смиря се
оустрьмити, -мл҄ѭ, -миши св. 1. реша; 2. постановя, наредя; ~ сѧ втурна се, потегля, тръгна бързо
оустрьмление, -иꙗ ср. 1. стремеж, устремяване; 2. стремителност, устрем
оустрьмлѣти сѧ, -мл҄ѭ сѧ, -миши сѧ несв. усремявам се, втурвам се бързо
оустрьмьнъ, -ъіи прил. устремен, стремителен
оустъідати, -аѭ, -аеши несв. охлаждам, изстивам;
оустъідѣти сѧ, -ѣѭ сѧ, -ѣеши сѧ св. с род. п. засрамя се
оустьна, -ъі ж. устна, бърна
оустѫпати, -аѭ, -аеши несв. отстъпвам
оусъмѫщрение, -иꙗ ср. 1. прозрение; 2. провидение
оусънѫти, -нѫ, -неши (< -пн-) св. 1. заспя; 2. почина, умра
оусъпати, пл҄ѭ, -пиши св. 1. заспя; 2. почина, умра
оусъпение, -иꙗ ср. 1. заспиване, успокоение, сън; 2. успение, вечен сън; ~ богородицѧ Успение
Богородично
оусъпити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. приспя
оусъхнѫти, -нѫ, -неши св. изсъхна
оусъін҄ение, -иꙗ ср. усиновяване
оусъірити сѧ, -р҄ѭ сѧ, -риши сѧ св. съсиря се
оусьмъ, -а м. кожа
оусьрдъ, -ъіи прил. усърден, старателен
оусьрдьнѣ нрч. усърдно, старателно
оусьрѧща, -ѧ ж. среща
оусѣкание, -иꙗ ср. ужилване, ухапване
оусѣкновение, -иꙗ ср. 1. отсичане; 2. обезглавяване
оусѣкнѫти, -нѫ, -неши св. 1. отсека, посека; 2. обезглавя; 3. погубя
оусѣщи, -кѫ, -чеши св. 1. отсека; 2. обезглавя
оусѫдити, -ждѫ, -диши св. с вин. и тв. п. сдобия някого с нещо, съоръжа
оусѫждати, -аѭ, -аеши несв. създавам, сътворявам
оусѫмьнѣти сѧ, -н҄ѭ сѧ, -ниши сѧ св. усъмня се
оутаенъ, -ъіи прил. (< прич.) скрит
оутаити, -аѭ, -аиши св. с вин. п. утая, укрия, потая; ~ сѧ с вин. п. и въ с мест. п. или отъ с род. п. скрия
се, укрия се, потая се
оутакати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. надбягвам се, надпреварвам се
оутапати, -аѭ, -аеши несв. потопявам, потъвам; ~ сѧ потъвам, давя се
оутварь, -и ж. твар, творение
оутварь, -и ж. украшение, украса; 2. предмети за украса на храм, църковна утвар
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оутвар҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. 1. сътворявам; 2. уксарявам; сѧ
оутворити сѧ, -р҄ѭ сѧ, -риши сѧ св. уредя, подготвя; ~ сѧ възстановя се
оутврьдити, -ждѫ, -диши св. 1. с вин п. и на с мест. п. утвърдя, създам, сътворя; 2. с вин. и въ с мест.
п. или на с мест. п. утвърдя, затвърдя нещо; 3. с вин. и въ с вин. п. затвърдя, укрепя убежденията
на някого в нещо; 4. подкрепя; 5. с вин. или дв. вин. п. възстановя, изцеля; ~ сѧ укрепна, стана
силен, утвърдя се
оутврьждати, -аѭ, -аеши несв. 1. утвърждавам, създавам, сътворявам; 2. с вин. и въ с мест. п.
утвърждавам, укрепвам, усилвам
оутврьждение, -иꙗ ср. напор, сила
оутети, оутепѫ, оутепеши (< -тп-) св. утепя, убия, избия
оутискати, -аѭ, -аеши несв. притискам
оутишати, -аѭ, -аеши несв. успокоявам; ~ сѧ утихвам, стихвам
оутишие, -иꙗ ср. 1. тихо време, безветрено време, безветрие; 2. тишина
оутлъстѣти, -ѣѭ, -ѣеши св. 1. затлъстея, надебелея; 2. стана безчувствен
оуто нрч. несъмнено
оутолити, -лѭ, -лиши св. успокоя, уговоря; ~ сѧ уговоря се, разбера се
оутол҄ѣти сѧ, -л҄ѣѭ сѧ, -л҄ѣеши сѧ несв. смирявам се
оутомити, -мл҄ѭ, -миши св. измъча
оутонѫти, -нѫ, -неши (< -тп-) св. потъна
оутопити, -пл҄ѭ, -пиши св. с вин. п. потопя, удавя
оутоуждати, -ждѫ, -диши св. отделя, откъсна
оутрапити, -пл҄ѭ, -пиши св. направя безчувствен, неподвижен
оутрапъ, -а м. вкочененост, вдървеност
оутрие, -иꙗ ср. разсъмване, утро; на оутриꙗ на заранта
оутриꙗ, -иѧ ж. разсъмване, утро
оутро, -а ср. утро, утрин, сутрин; на оутра на заранта; къ оутроу на разсъмване, на развиделяване; за
оутра
оутръгнѫти, -нѫ, -неши св. оттръгна, изтръгна
оутрьн҄е нрч. от рано, от утрото
оутрьница, -ѧ ж. утринна, утреня, църковна служба в утринните часове
оутрьн҄ь, н҄ии прил. утринен; оутрьнъіѧ молитвъі утринна литургия, служба; на оутрьнѭѭ на разсъмване,
в зори
оутрѣ нрч. утре
оутрѣи прил. утрешен
оутрѣшьнъ, -ъіи прил. утрешен, сутрешен
оутъкнѫти, -нѫ, -неши св. натъкна се, срещна случайно
оутѣха, -ъі ж. утеха, утешение
оутѣшати, -аѭ, -аеши несв. с вин. п. утешавам; ~ сѧ утешавам се
оутѣшение, -иꙗ ср. 1. утеха, утешение; 2. насърчение

516

оутѣшити, -шѫ, -шиши св. с вин. п. утеша; ~ сѧ утеша се, успокоя се
оутѣшьникъ, -а м. утешител
оутѣщати, -аѭ, -аеши несв. 1. притискам; 2. стеснявам; 3. ограждам
оухо, оушесе ср. ухо; въ ~, на ~ на ухо, на уше, тайно
оуховьнъ, -ъіи прил. ушен
оуходъ, -а м. беглец; вж. и оушидь
оуходѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. отслабна
оухоуждати, -аѭ, -аеши несв. отслабвам
оухъіщр҄ение, -иꙗ ср. 1. изкусност, майсторство; 2. хитрост
оухъіщр҄ѣти, -р҄ѣѭ, -р҄ѣеши несв. измислям
оуцѣлооумити, -мл҄ѭ, -миши св. вразумя
оуцѣсарити сѧ, -р҄ѭ сѧ, -риши сѧ св. възцаря се
оучение, -иꙗ ср. 1. учение; 2. поучение
оученикъ, -а м. ученик; последовател
оученица, -ѧ ж. ученичка; последователка
оучинание, -иꙗ ср. начинание
оучинити, -нѭ, -ниши св. 1. с вин. и въ с мест. п. устроя, ппоместя, настаня; 2. с вин. и дат. п. уредя,
учредя, създам
оученица, -ѧ ж. ученичка
оученичь прил. прит. на ученика, ученически
оучител҄ь, -л҄ѣ м. учител
оучител҄ьнъ, -ъіи прил. 1. учителски; 2. учителен, поучителен
оучительство, -а ср. 1. учителство; 2. напътствие, поучение
оучити, -чѫ, -чиши несв. с вин. п. уча; ~ сѧ уча се
оучищати, -аѭ, -аеши несв. очиствам, пречиствам
оучоу- вж. оучюоучрьмьнъ, -ъіи прил. червеникав
оучрѣдьникъ, -а м. служител, организатор
оучюти, -юѭ, -юеши св. 1. почувствам, усетя; 2. чуя
оучѧстие, -иꙗ ср. съобщество, общност
оучѧстьнъ, -ъіи прил. частичен
оучѧстьнѣ нрч. отчасти, не изцяло
оучѧти, оучьнѫ, оучьнеши св. започна, почна
оуширити, -р҄ѭ, -риши св. разширя
оушидь, -и м. беглец; вж. и оуходъ
оушьце, -а ср. отвор, отвърстие
оущение, -иꙗ ср. раздранение, възбуда
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оущѧдрити, -р҄ѭ, -риши св. смиля се над някого, помилвам някого
оуꙗдение, -иꙗ ср. вкус
оуꙗзвити, -вл҄ѭ, -виши св. нараня, нанеса рана
оуꙗзвл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. наранявам, нанасям рана
оуꙗснити, -шн҄ѭ, -сниши св. изясня, обясня
оуѣсти, оуꙗмь, оуꙗси св. изям
оуꙗшн҄ѣти, -н҄ѣѭ, -н҄ѣеши несв. изяснявам, разяснявам, обяснявам
оуѧти, оуимѫ, оуимеши св. отнема, взема
оуѧтие, -иꙗ ср. отнемане, отстраняване

Ф
ф буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱇ
ф҃ числ. 500 в кирилицата; в глаголицата ⱇ҃ е 500
фараосъ, -а м. фараон; гр. φαραών
фараошь прил. прит. фараонов, на фараона; вар. фараоушь
фараоушь вж. фараошь
фарисе- вж. фарисѣфарисеовъ вж. фарисѣовъ
фарисѣи, -а м. фарисей; гр. φαρισαῖος; вар. фарисеи
фарисѣискъ, -ъіи прил. фарисейски, който се отнася до фарисей
фарисѣовъ, -ъіи прил. фарисеев, на фарисея, фарисейски
феврар҄ь, -р҄ѣ м. месец февруари; гр. φεβρουάριος
феврониꙗ, -иѧ ж. л. Феврония
фелонь, -ѣ и -и м. фелон, част от дрехите на свещеника; гр. φελόνιον
филипъ, -а м. лич. Филип; гр. Φίλιππος
философиꙗ, -иѧ ж. 1. любов към знание, към мъдрост; 2. премъдрост; гр. φιλοσοφία
философъ, -а м. философ, учен; гр. φιλόσοφος
филосъ, -а м. насекомо филос; гр. ψύλλος
финиковъ, -ъіи прил. палмов
финикъ, -а м. палма; гр. φοίηιξ
финичьскъ, -ъіи прил. финикийски
фисикъ, -а м. естествоизпитател; гр. φυσικός
фисиологиꙗ, -иѧ ж. физиология; гр. φυσιολογία
фоуниковъ вж. финиковъ
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Х
х буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱈ, ⱒ
х҃ числ. 600 в кирилицата; в глаголицата ⱈ҃ е 600
х҃- съкр. от христос-, хрьстосхаждати, -аѭ, -аеши несв. 1. ходя, вървя; 2. обхождам
халд- вж. халъдхалъдеи- вж. халъдѣихалъдѣи м. халдеец, мн. халъдѣи, жрец във Вавилония; гр. мн. χαλδαῖοι
халѫга, -ъі ж. плет, ограда, стобор
хапати, -пл҄ѭ, пл҄еши несв. хапя
харитонъ, -а м. Харитон; гр. Χαρίτων
хартиꙗ, -иѧ ж. пергамент; гр. χαρτία
хартолар҄ь, -р҄ѣ м. пазител на архивите, книгохранител; гр. χαρτουλάριος, лат. chartularius
хв҃- съкр. от христовхвала, -ъі ж. 1. хвала, възхвала, славословие; 2. (църк.) хвалебствена песен, хвалебствие; 3. награда; 4.
благодарност; хвалѫ приносити (въсъілати, въздаꙗти, въздати) отправям благодарност, благодаря,
хваля, прославям
хвал҄ение, -иꙗ ср. 1. възхвала, славословие, хвалебна песен; 2. похвала, самохвалство
хвалити, -л҄ѭ, -лиши несв. с вин. и о с мест. п. 1. хваля; 2. възхвалявам, възпявам; 3. благодаря; ~ сѧ с о
и мест. п. хваля се
хвалословесити, -шѫ, -сиши несв. 1. изповядва; 2. правя признание; ~ си признавам си
хвальнъ, -ъіи прил. похвален, достоен за похвала; пѣние хвальное хвалебствена песен, хвалебствие
хватати, -аѭ, -аеши несв. хващам
хвостание, -иꙗ ср. шибане, удряне
хврастие, -иꙗ ср. 1. клонка, вейка; 2. съчка; 3. събир. храст
х҃е съкр. от хрьсте, христе
х҄еровим- вж. х҄ероувимх҄еровъ, -а м. херувим, вж. х҄ероувимъ
х҄ероувимъ, -а м. херувим, един от небесните ангелски чинове; гр. χερουβίμ от евр.; вар. херовимъ, херовъ
хероувимьскъ, -ъіи прил. херувимски
х҄итонъ, -а м. 1. хитон, долна дреха, риза; 2. дреха, облекло; гр. χιτών
хладъ, -а м. хлад, прохлада
хладьнъ, -ъіи прил. хладен, прохладен
хлакъ, -ъіи прил. неоженен, неомъжена; безбрачен
хламида, -ъі ж. хламида, къс плащ; багреница; гр. χλαμύς, χλαμύδος
хлипание, -иꙗ ср. хлипане, ридание
хлъмъ, -а м. хълм
хлѣбар҄ь, -р҄ѣ м. хлебар; вж. и хлѣбопечьць, хлѣботворител҄ь, хлѣбьникъ
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хлѣбопечьць, -а м. този, който пече хляб хлебар; вж. и хлѣбарь, хлѣбоворител҄ь, хлѣбьникъ
хлѣботворилище, -а ср. хлебарница, пекарна; вж. хлѣбьница
хлѣботворител҄ь, -л҄ѣ м. хлебар, пекар
хлѣбъ, -а м. 1. хляб; 2. просфора, обреден хляб, част от светите дарове на причастието; 3. храна; 4.
духовна храна
хлѣбьникъ, -а м. хлебар
хлѣбьница, -ѧ ж. хлебарница, пекарна; вж. и хлѣботворилище
хлѣбьнъ, -ъіи прил. хлебен
хлѣвина, -ъі ж. 1. здание, къща; 2. жилище; 3. обор; 4. килия; 5. ковчеже
хлѣвиница, -ѧ ж. къщичка, колибка
хлѣвъ, -а м. житница, хамбар
хлѧбь, -и ж. 1. поток; 2. водопад
хлѫбати, -аѭ, -аеши несв. прося; вар. хлѫпати
хлѫдъ, -а м. 1. клонка, вейка; 2. пръчка; прът
хлѫпати вж. хлѫбати
хоботъ, -а м. опашка
ходатаи, -аꙗ м. застъпник, посредник, молител
ходатаиство, -а ср. застъпничество, ходатайство
ходатаити, -аѭ, -аеши несв. застъпвам се, ходатайствам
ходильнъ, -ъіи прил. който е свързан с ходенето
ходити, -ждѫ, -диши несв. 1. ходя, крача; ~ въ слѣдъ следвам; последовател съм на някого; ~ прѣдъ
предхождам; 2. със съ и тв. п. преминавам, пътувам с някого; 3. с по и дат. п. или скозѣ / сквозѣ и
вин. п. минавам по нещо, през нещо; 4. с им. п. (прич. или прил.) преминавам дните си,
пребивавам като някакъв; 5. с въ и мест. п. следвам, държа се; ~ въ законѣ следвам закона
хождение, -иꙗ ср. 1. ходене; 2. пътуване; 2. скитане
хопити, хоплѭ, хопиши несв. ухапвам; задушавам
хорѫгъі, хорѫгъве ж. хоругва, знаме
хоть, -и м. любовник
хотѣние, -иꙗ ср. желание
хотѣти, хощѫ, хощеши несв. 1. искам, желая; 2. спом. гл. за образуване на бъд. време ще; 3. в съчетание
с имперфект на хотѣти – за образуване на бъд. вр. в миналото; вар. хътѣти
хотѧ сег. деят. прич. от хотѣти – като съюз – за да
хоудовѣрьнъ, -ъіи прил. маловерен, който не притежава вяра
хоудодоушьнъ, -ъіи прил. малодушен
хоудодоушьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. проявявам малодушие
хоудооумъ, -ъіи прил. малоумен, слабоумен, неразумен
хоудооумьнъ, -ъіи прил. малоумен, слабоумен, неразумен
хоудоплънъ, -ъіи прил. слабосилен
хоудосилъ, -ъіи прил. немощен, слаб
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хоудость, -и ж. телесна слабост, немощ
хоудъ, -ъіи прил. слаб, немощен
хоула, -ъі ж. 1. хула, клевета; 2. обвинение
хоуление, -иꙗ ср. хула, богохулство
хоулити, -лѭ, -лиши несв. хуля, злословя; вж. и хоуловати
хоуловати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. хуля; 2. богохулствам; вж. и хоулити
хоульникъ, -а м. богохулник; еретик
хоульнъ, -ъіи прил. богохулен, позорен
хулол҄юбивъ, -ъіи прил. обичащ да хули
храбръ, -ъіи прил. храбър, смел
храбрьскъі нрч. храбро, смело
хракати, -чѫ, -чеши несв. храча
храмати, храмлѭ, храмл҄еши несв. 1. куцам; 2. греша
храмина, -ъі ж. дом, къща; стая в горната, част на къщата; въ храминѣ вкъщи
храмъ, -а м. 1. дом; 2. жилище, обител; горница; 3. шатра, скиния; 4. богослужебен дом, църква
хран҄ение, -иѣ ср. 1. пазене, надзор, охрана; 2. спазване, обичай
хранилище, -а ср. 1. хранилище, място за съхраняване; 2. житница, хамбар; 3. защитно средство,
амулет, талисман
хранило, -а ср. намордник
хранител҄ь, -л҄ѣ м. охранител, пазач
хранити, -н҄ѭ, -ниши несв. 1. с вин. п. пазя, вардя, съхранявам; 2. с вин. и отъ с род. п. опзвам от някого;
~ сѧ 1. с въ и мест. или тв. п. съхранявам в някаква форма или чрез нещо; 2. с отъ и род. п. пазя
се, опазвам се от нещо
храньно нрч. с охрана
храпати, -пл҄ѭ, -пиши несв. 1. хъркам; 2. (за кон, за магаре) пръхтя
хрибьтъ вж. хрьбьтъ
хризма, -ъі ж. 1. благовонно масло, миро; 2. миропомазване, едно от христианските тайнства; гр.
χρίσμα
хризмьнъ, -ъіи прил. благовонен, от благовонно масло, от миро
хрисолитъ, -а м. скъпоценният камък хризолит; гр. χρυσόλυτος; вар. хри(у)сольтъ
христоборьць, -а м. противник на Христос, на Христа, на Христовото учение
христовъ, -ъіи прил. Христов, Христосов, на Христа
христовьнъ, -ъіи прил. Христов, Христосов, на Христа
христолюбивъ, -ъіи прил. христолюбив, обичащ Христос, Христа; вар. хрьстолюбивъ
христолюбица, -ѧ ж. христолюбица, христолюбива жена
христол҄юбьць, -а м. христолюбец, който обича Христа
христосо- вж. и христохристосовъ прил. от христосъ; вж. и христовъ
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христосъ, -а м. л. Христос; гр. Χριστός; вар. хрьстосъ
хромъ, -ъіи прил. хром, сакат
хромьць, -а м. хром, куц, сакат човек
хру- вж. хрихръзанъ, -а м. бич
хрьбьтъ, -а м. 1. гръбнак, гръбначен стълб; 2. гръб; вар. хрибьтъ
хрьст- вж. христхрѧставъчьнъ, -ъіи прил. хрущялен
хрѧставьнъ, -ъіи прил. хрущялен
х҃с- съкр. от христосхътѣти вж. хотѣти
хъіза, хъізъі ж. хижа, колиба
хъізина, -ъі ж. къща, колиба
хъізъ, -а м. 1. къщичка; колиба; 2. хижа
хъітро нрч. 1. умело, майсторски; 2. разумно; 3. хитро
хъітрость, -и ж. 1. умение, майсторство; 2. изкуство
хъітростьнъ, -ъіи прил. сръчен, изкусен
хъітръ, -ъіи прил. 1. изкусен, умел; 2. художествен
хъітрьство, -а ср. разбиране
хъітрьць, -а м. изкусен човек, майстор
хъіщение, -иꙗ ср. ограбване, грабеж
хъіщьникъ, -а м. 1. хищно животно, хищник; 2. грабител, разбойник
хѫдожьникъ, -а м. създател, творец
хѫдожьствие, -иꙗ ср. 1. умение, изкуство; 2. художествено произведение
хѫдожьство, -а ср. 1. умение; занаят; 2. изкуство

Ц
ц буквен знак в кирилицата; в глаголицата ⱌ
ц҃ числ. 900 в кирилицата; в глаголицата ⱌ҃ е 900

цвисти, -тѫ, -теши несв. цъфтя
цвѣтило, -а ср. разцъфнала поляна, пасище; вж. и цвѣтильникъ
цвѣтильникъ, -а м. поляна, цветна градина; вж. и цвѣтило
цвѣтоносьнъ, -ъіи прил. цветоносен; цвѣтоносьнаѣ недѣлѣ Връбница, Цветница
цвѣтъ, -а м. цвят, цвете; ~ сельнъіи полско цвете
цвѣтьнъ, -ъіи прил. цветен, покрит със цвят; недѣл҄ѣ цвѣтьнаꙗ Връбница, Цветница, Вход Господен в
Йерусалим
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цвѣтьць, -а м. цветче, цветенце
цвѣтьчанъ, -ъіи прил. покрит с цветове
ции им. п. мн. м. от къіи
циркънъ, -ъіи прил. църковен
циркъі вж. црькъі
цр҃- съкр. от цѣсарцр҃к- съкр. от црькцр҃кв- съкр. от црькъвцрс҃тв- съкр. от цѣсарьствцрьковьнъ вж. црькъвьнъ
црькъвица, -ѧ ж. църквица, черквичка
црькъвище, -а ср. езически храм
црькъвищьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до езическия храм
црькъвьникъ, -а м. църковник, служител на църквата
црькъвьнъ, -ъіи прил. църковен
црькъі, црькъве ж. църква, черква, християнски храм
цс҃р- съкр. от цѣсарцѣ 1. нрч. макар; 2. съюз макар и, макар че
цѣвьница, -ѧ ж. 1. свирка; 2. (муз. инструмент) лира
цѣдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. процеждам се
цѣл҄ение, -иꙗ ср. лекуване, излекуване, изцеление, лечение
цѣлител҄ь, -л҄ѣ м. 1. лечител, целител; 2. йерей, свещеник
цѣлительнъ, -ъіи прил. лечебен; вж. и цѣлительскъ
цѣлительскъ, -ъіи прил. целителен, лекуващ, лечебен
цѣлити, -л҄ѭ, -лиши несв. с вин. п. церя, лекувам
цѣлование, -иꙗ ср. 1. поздрав, приветствие; 2. целувка
цѣловати, -оуѭ, -оуеши несв. с вин. п. поздравявам; ~ сѧ поздравяваме се взаимно, целуваме се при
среща за поздрав
цѣломѫдрие, -иꙗ ср. 1. телесна чистота, целомъдрие, непорочност; 2. въздържание
цѣломѫдрование, -иꙗ ср. здравомислие, трезво мислене
цѣломѫдровати, -оуѭ, -доуеши несв. въздържам се, сдържам се
цѣломѫдрость, -и ж. целомъдрие
цѣломѫдръ, -ъіи прил. целомъдрен, въздържан
цѣломѫдрьно нрч. целомъдрено, чисто
цѣломѫдрьнъ, -ъіи прил. целомъдрен, трезвомислещ
цѣломѫдрьнѣ нрч. целомъдрено, чисто
цѣломѫдрьствие, -иꙗ ср. сдържаност, целомъдрие
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цѣломѫдрьство, -а ср. целомъдрие
цѣломѫдрьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. проявявам съдржаност, целомъдрие
цѣломѫдрьстьно нрч. разумно, сдържано
цѣломѫдрьць, -а м. целомъдреник, въздържател
цѣлооумьнъ, -ъіи прил. благоразумен, съдржан
цѣлъ, -ъіи прил. 1. цял, здрав; 2. невредим, неповреден; 3. непорочен
цѣлъі, цѣлъве ж. изцеление, оздравяване
цѣльба, -ъі ж. изцеление, лекуване; вж. и лѣчьба
цѣльбьнъ, -ъіи прил. целебен, лечебен
цѣлъівати, -аѭ, -аеши несв. поздравявам
цѣлѣние, -иꙗ ср. целение, лекуване
цѣлѣти, -ѣѭ, -ѣеши несв. оздравявам, церя
цѣмь тв. п. ед. от къто
цѣна, -ъі ж. 1. цена, стойност; 2. отплата, възнаграждение
цѣнити, -н҄ѭ, -ниши несв. ценя, оценявам; ~ сѧ оценявам се
цѣпити сѧ, -пл҄ѭ сѧ, -пиши сѧ несв. разцепвам се
цѣсар҄евати, -р҄юѭ, -р҄юеши несв. царувам, властвам, управлявам
цѣсар҄евъ прил. прит. царски, императорски, на царя, на императора
цѣсарествие вж. цѣсарьствие
цѣсарити, -р҄ѭ, -риши несв. царувам
цѣсарица, -ѧ ж. царица, императрица, кралица
цѣсар҄ь1, -р҄ѣ м. цар, император; лат. Caesar
цѣсар҄ь2 прил. прит. царски, принадлежащ на царя; ~ градъ Цариград
цѣсарьскъ, -ъіи прил. царски
цѣсарьскъі нрч. царски, по царски, по кралски
цѣсарьствие, -иѣ ср. царство
цѣсарьство, -а ср. царство
цѣсарьствование, -иꙗ ср. царуване, царстване
цѣсарьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. с на и мест. п. царувам, управлявам
цѣста, -ъі ж. улица
цѣсити, цѣщѫ, цѣстиши несв. чистя, почиствам
цѣща предлог с род. п. поради, заради
цѧта, -ъі ж. 1. парична единица, монета, денарий; 2. пари, финасова възможност
цѧтавъ прил. направен от златни монети; гривьна цѧтава огърлица от златни монети
цѧтоимьство, -а ср.
цѧтоимьць, -а м. лихвар
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Ч
ч писмен знак в кирилицата; в глаголицата съответства на ⱍ; наименование в двете азбуки чрьвь
ч҃ знак за число, в кирилицата 90, в глаг. ⱍ҃ съответства на 1000
чаание вж. чаꙗние
чаати вж. чаꙗти
чабьръ, -а м. чабер, чубрица; лат. Satureja
чаемьнъ, -ъіи прил. чакан, очакван
чара, -ъі ж. чаша, бокал
чарование, -иꙗ ср. 1. вълшебство, магьосничество, чародейство; 2.врачуване
чаровати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. очаровам, привличам; 2. правя магии, чародействам; вж. чаръі дѣꙗти
чаровьникъ, -а м. чародей, вълшебник; вж. и чародѣи
чаровьница, -ѧ ж. чародейка, магьосница
чаровьнъ, -ъіи прил. чаровен, който се отнася до чаридейството, вълшебството, магьосничеството
чародѣи, -ꙗ м. 1. вълшебник, чародеец; 2. чародейство, вълшебство, заклинание; вж. и чаровьникъ
чародѣиникъ, -а м. чародей, магьосник
чародѣиница, -ѧ ж. чародейка, магьосница
чародѣинъ, -ъіи прил. чародеен, вълшебен
чародѣиство, -а ср. чародейство, магьосничество
чародѣица, -ѧ м. чародей, магьосник; вар. чародѣиць
чародѣиць, -а м. чародей, магьосник, вещер; вар. чародѣица
чародѣꙗние, -иꙗ ср. чародейство, магьосничество; вар. чародѣание
чародѣꙗти, -ѣѭ, -ѣеши несв. вълшебствам, чародействам
чаротворие, -иꙗ ср. чародейство, магьосничество
чаротворьць, -а м. вълшебник, заклинател, чародей
чаръ, -а м. магия, гадание; обикн. мн. 1.чародейство, вълшебство, магьосничество; 2. врачуване; 3.
заклинание; чаръі дѣлати (дѣꙗти, творити) правя заклинания, магии, вж. и чаровати; чаромъ
обрѣтател҄ь, който владее магиите, магьосник; чаръі любѧ който обича врачуването, заклинанията,
магьосничеството
часъ, -а м. 1. време; момент; 2. час, единица за време; 3. (литург.) богослужебен час (първи, трети,
шести и девети), свързани със земния живот на Исус Христос; 4. метереологично време; (въ)
малъ ~ за кратко време, за малко; въ тъ (сь) ~, отъ того часа, въ ~ тъ тогава, оттогава; въ часѣ
временно, за кратко; въ часѣ врѣменьнѣ, за миг; мимоидетъ ~ с род. п., отмине, размине се
неприятност, опасност, страдание от някого; на мъногъі часъі, на мъногъ ~, на мъноꙃѣ часѣ, мъногъі
часъі, ~ велии, дълго време, за дълго; по вьсѧ часъі, на вьсѣкъ ~, през цялото време, непрекъснато;
по малѣ часѣ, след малко, след кратко време; съмрьтьнъіи ~, смъртен час, смърт; въ томь часѣ, томь
часѣ, тогава, по това време; семь часѣ, по това време, тогава; въ тъіи часъі, тогава; по вьсѧ часъі, по
вьсь ~, по всяко време, винаги; въ единъ ~, веднага, тутакси; въ ~, въ часѣ, къ (врѣмени и) часоу, за
малко, незадълго, за кратко (време); вар. чѣчасьнъ, -ъіи прил. който се отнася към определен период от време; който настъпва в определено време
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часьць, -а м. минута, миг
чаша, чашѧ ж. 1. чаша; чаша, потир, при богослужението; 2. съд, вместилище ~ мѫдрости; 3. чаша,
съдба, участ, жребии; мимо нести чашѫ сиѭ, да ме отмине тази участ, съдба; възношение чаши и
хлѣба извършване на таинството евхаристия; съмрьтьнаѣ ~ смърт; вар. чѣша(ѣ)
чашица, -ѧ ж. чашка, чашица
чашьнъ, -ъіи прил. във вид, с форма на чаша
чаꙗзнь, -и ж. надежда
чаꙗние, -иꙗ ср. 1. очакване; 2. надежда; вар. чаание
чаꙗти, чаѭ, чаеши несв. с вин. п. и отъ с род. п. 1. чакам, очаквам; 2. надявам се, разчитам на някого, на
нещо; 3. стремя се, жадувам; ~ си жадувам, очаквам; вар. чаати
чеканъ, -а м. кирка
челесьнъ, -ъіи прил. главен, основен, върховен, старши; челесьнъіѧ кън҄игъі главните, основните,
библейските книги; челесьнъіи оучител҄ь първосвещенник
чело, челесе и чела ср. 1. чело; 2. предната, челната част на колоната; челен отряд
челѣдитъ, -ъіи прил. притежаващ, семейство, слуги, прислуга; отьць ~ хазяйн, домовладика
челѣдь, -и ж. 1. семейство, домашните; челяд; 2. слуги, прислуга
челюсть, -и ж. челюст
челюстьнъ, -ъіи прил. челюстен
чемеритъ, -ъіи прил. от чемеръ, пропит с отрова, ядовит
чемеръ, -а м. отровното растение чемерика (бяла, черна), чемерица; лат. Veratrum
чемоу вж. чьто
чесати, чешѫ, чешеши несв. 1. късам, откъсвам, бера; 2. (за коси) разчесвам с гребен; 3. чеша, гладя;
слоухъі ~, лаская, говоря на някого приятни неща, съблазнявам някого; ~ сѧ чеша се, почесвам се
чесо, чесого вж. чьто
чести, чьтѫ, чьтеши несв. 1. броя, смятам; 2. почитам
чета, -ъі ж. 1. чета, отряд; 2. сбирка, събрание
четание, -иꙗ ср. съюз, обединение
четверамоостръ, -ъіи прил. от четирите страни остър
четверина, -ъі ж. четвърт, четвъртина, една четвърт част от нещо
четверица, -ѧ ж. четворка, четворица, число, състоящо се от четири части; вар. четворица
четверицеѭ нрч. четворно, четири пъти по-голямо или по-малко
четверичьнъ, -ъіи прил. състоящ се от четири части; колесьница четверичьна колесница, теглена от четири
коня
четверо числ. четирима
четверовладъіка, -ъі м. управител на една четвърт част от територия, страна; вж. и четверовластьць
четверогоубь нрч. четикратно по-голям; вар. четверогоубьно
четверогоубьно вж. четверогоубь
четверодесѧтьница, -ѧ ж. четиридесетница, Великият пост
четверодесѧтьнъ, -ъіи прил. 1. четирисетдесетен; 2. четирисетдневен; вар. четвородесѧтьнъ
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четверодьневьно нрч. за четири дена, в продължение на четири дена; вар. четврѣдьневьно
четверодьневьнъ, -ъіи прил. четиридневен, на четири дена; вар. четврѣдьневьнъ
четвероконьчьнъ, -ъіи прил. имащ четири края, за кръста; ~ миръ, четвероконьчьнаꙗ вьселенаꙗ целият свят,
цялата земя; четвероконьчьнъіѧ людие хора, дошли от четирите края на земята
четвероличьнъ, -ъіи прил. 1. с четири лица; 2. от четири различни вида; гр. τετραπρόσωπος
четвероногъ, -ъіи прил. четириног, четирикрак; вар. четвороногъ, четврѣногъ
четвероножие, -иꙗ ср. събир. четириноги, четирикраки животни
четвероножина, -ъі ж. четириного животно; вар. четвьрьножина, четвероножица
четвероножица, -ѧ ж., вж. четвероножина
четвероножьнъ, -ъіи прил. имащ четири крака, четирикрак
четверообразьнъ, -ъіи прил. 1. състоящ се от четири лица, имащ четири образа; 2. състоящ се от четири
вида
четверописьменьнъ, -ъіи прил. написан с четири писма, писмени системи
четверопѣсьна, -ъі ж. канон, състоящ се от четири песни
четверочисльнъ, -ъіи прил. състоящ се от четири части
четверочѧстьнъ, -ъіи прил. състоящ се от четири части
четворица, -ѧ ж. четворица, четирима души
четворицеѭ нрч. четирикратно, четири пъти; четворо ~ четири пъти по четири; вж. четворъ, четворица
четворо вж. четворъ
четворовладъіка, -ъі м. управител на една четвърт част от страна, държава, област; гр. τετράρχης; вж.
четврьтовластьникъ, четврьтовластьць
четворъ числ. бр. четири; четворо четворицеѭ четири пъти по четири; вж. четворо
четврьтина, -ъі ж. четвъртина
четврьтовластьникъ, -а м. четврътовластник — управител на една четвърт от дадена област в Римската
империя; гр. τετράρχης
четврьтовластьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. управлявам четвърт част от страна, имение, област
четврьтовластьць, -а м. четврътовластник, в Римската империя управител на една четвърт от дадена
област, страна; гр. τετράρχης
четврьтодесѧтьнъ, -ъіи числ. ред. четирдесетен; 2. четирийсетдневен
четврьтодьневьнъ, -ъіи прил. четиридневен; вар. четврьтодьньнъ
четврьтодьньнъ, -ъіи прил. 1. четиридневен; 2. (субст.) м. ед. четиридневният, за Лазар, който бил
възкресен на четвъртия ден от смъртта си; гр. τετραήμερος, ὁ τετραήμερος, ὁ τεταρταῖος; вар.
четврьтодьневьнъ
четврьтокъ вж. четврьтъкъ
четврьтъ, -ъіи числ. ред. четвърти; съкр. в кирилицата д҃, в глаг. ⰳ҃; четврьтъіи на десѧте четиринадесети;
сътьнъіи и четврьтъіи сто и четвърти
четврьтъкъ, -а м. четвъртък; великъіи ~, свѧтъіи ~, четвъртъкът преди Великден, четвъртъкът от
Страстната седмица, Велики четвъртък; ~ сѫботѣ четвъртият ден след еврейската Пасха
четврьтънадесѧтьнъ, -ъіи числ. ред. четиринадесети
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четврьть, -и ж. 1. четвърт; 2. четвъртина
четврьтьникъ, -а м. управител на четвърт част от страна, имение, област; вж. и четврьтовластьць,
четврьтовладъіка
четврѣгоубьнъ, -ъіи прил. четирикратно по-голям; вар. четверогоубь
четврѣдьневьнъ, -ъіи прил. четиридневен; гр. τετραήμερος, τεταρταῖος
четврѣногъ, -ъіи прил. четириног, четирикрак; субст. ср. ед. четврѣного
животно; вж. четвероногъ

четириного, четирикрако

четити сѧ, чьщѫ сѧ, чьтиши сѧ несв. числя се, причислявам се
четъіре, четъіри числ. бр. 1. четири; 2. (субст.) четъіре м. мн. четири души; четирима; ~ на десѧте
четиринадесет; ~ десѧте, ~ десѧти четиридесет; ~ съта четиристотин; ~ тъісѧщѧ (тъісѫщѧ) четири
хиляди; ~ лѣта четири години, четиригодишен период от време; съкр. в кирилицата д҃, в глаг. ⰳ҃;
вар. четъірь(ъ)
четъіредесѧте, четъіредесѧти числ. бр. четиридесет
четъіридесѧтечислъ, -ъіи прил. състоящ се от четиридесет
четъіридесѧтидьневьнъ, -ъіи прил. четиридесетдневен
четъіридесѧтъіи числ. ред. четиридесети
четъіридесѧтьнъ, -ъіи прил. четиридесетен; ~ постъ Четиридесетница, великият пост
четъіриста числ. четиристотин
четъіришьдъі нрч. четири пъти, четири пъти, четирижди
четъіръ вж. четъіре
чешюитъ, -ъіи прил. люспест, черупчест
чешюꙗ, -ѧ ж. люспа, черупка
чи нима; ~ ли или, или пък
чиготъ, -а м. спатарий, придворна длъжност във Византийския двор
чии, чиꙗ, чие мест. въпр. чий, чия, чие; вар. чьчин҄ение, -иꙗ ср. установяване, определяне
чинити, чинѭ, чиниши несв. 1. върша, съчинявам, правя; 2. приготвям, подготвям, уреждам
чиновьнъ, -ъіи прил. 1. приготвен, направен, съставен, според правилата, правилен; 2. отнасящ се до
чина, реда, йерархията
чиноначѧльникъ, -а м. началникът на ангелските ликове, чинове
чиноначѧльство, -а ср. ангелският ред, чин
чинъ, чиноу и чина м. 1. чин, сан, ранг; 2. последование, поредица; 3. място в поредицата; 4. сбор,
събрание; 4. степен, мяра; въ ~, намясто, както трябва; въ чиноу действително, безспорно,
несъмнено; бес чина, бес чиноу, не по чиноу без ред, безредно, разхвърляно; по чиноу според, по
установения ред, по установения начин; ~ мьнишьскъіи, чрьноризьскъіи 1. монашески сан; 2.
монашество, монасите в манастира; ~ свѧтительскъіи, свѧщеничьскъіи, иереискъіи, чистительскъіи 1.
свещенически сан; 2. свещеници, свещенослужители; црькъвьнъіи чинъ богослужебен чин,
устав, начин за извършване на църковната служба; нѣкъіимь чиномь в известна степен; маломь
чиномь немного, няколко; бес чиноу безмер
число, -а ср. 1. брой, число; 2. число, количество; съвкупност, известно количество хора, предмети или
неща; беꙁ числа безчислен, многоброен; мало числомь, маломь числомь малко на брой, малоброен,
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немногоброен; шестьное число цифрата шест; седьмерьное ~ цифрата седем; числомь, въ ~ на брой,
наброяващ; по числоу в пълен състав, всички от една група; въ число определено, точно; 3. числа
само мн., старозаветната книга Числа, четвъртата от петте Мойсееви книги (Петокнижието); 4.
мярка, размер; паче числа прекомерно, изънредно; по числоу чесомоу съответно на, във връзка с,
съгласно с; 4. част от стихотворна творба, ред, стих; ꙃвѣздьное ~ предсказание по звездите; вж.
и чисмѧ
числьнъ, -ъіи прил. изчислен, измерен, преброен
чисменитъ, -ъіи прил. числов
чисмѧ, чисмене ср. число, количество; цифра; мъноꙃѣмъ чисменемъ (в много) пъти по-голямо или малко;
чисмена, само мн., четвъртата от петте Мойсееви книги (Петокнижието), част от Стария Завет;
вж. и число
чисти1, чьтѫ, чьтеши несв. с вин. п. 1. чета; чета пред други, на глас, огласявам; 2. броя, изчислявам; ~
сѧ безл. брои се, изчислява се
чисти2, чьтѫ, чьтеши несв. с вин. п. уважавам, почитам, славя, издигам в култ; чьтенъ, -ъіи почитан,
уважаван; (сег. деят. прич.) чьтъіи последовател, почитател; чьтъіи бога благочестив,
богобоязлив; не чисти безчестя, опозорявам; чисти и вѣдѣти чета и познавам, придържам се,
следвам, зачитам свещените книги;
чистилище, -а ср. светилище
чистило, -а ср. очистване, почистване
чистина, -ъі ж. 1. изправност, точност; 2. чистота; 3. чистосърдечност, искреност; 4. истина; въ
чистинѫ, по чистинѣ в действителност, наистина; вж. чистота
чистител҄ь, -л҄ѣ м. свещеник, свещенослужител, иерей; великъіи, вельи ~ Бог
чистительскъ, -ъіи прил. свещенически, иерейски
чистител҄ьство, -а ср. свещеническа служба, длъжност, свещенослужителство, йерейство
чистити, чищѫ, чистиши несв. 1. чистя, очиствам; пречиствам; 2. очиствам от болест, излекувам; 3.
освещавам; ~ сѧ 1. очиствам се; 2. възстановявам се, излекувам се; 3. освещавам се
чисто нрч. 1. чисто; 2. ясно, разбираемо, отчетливо; правилно; 3. проницателно, ясно; 4. правдиво
чистовъ, -ъіи прил. чист, безгрешен
чистодѣтел҄ь, -л҄ѣ м. праведник
чистолѣпие, -иꙗ ср. благопристойност
чистолѣпьно нрч. благопристойно
чистолюбьць, а м. 1. човек, обичащ чистотата; 2. човек, живеещ в нравствена чистота
чистооучител҄ь, -л҄ѣ м. наставник, учител за чист, праведен живот
чистосвѣтьло нрч. със силна светлина, лъчезарно, сияйно
чистословещение, -иꙗ ср. прославяне, украсяване с чисти, искрени думи
чистосрьдие, -иꙗ ср. чистосърдечност, искреност
чистота, -ъі ж. чистота; вж. и чистость, чистина
чистость, -и ж. 1. чистота; 2. непорочност, целомъдрие; благочестие; вж. и чистота, чистина
чистостьнъ, -ъіи прил. 1. чист; 2. очистителен, очистващ; 3. праведен, чист от грешни мисли
чистота, -ъі ж. 1. чистота; 2. целомъдрие, непорочност; плътьскаꙗ, плътьнаꙗ, тѣлесьнаꙗ ~
целомъдреност, телесна въздържаност

529

чистотаиникъ, -а м. свидетел на тайно видение, таен обряд
чистотьнъ, -ъіи прил. 1. чист; 2. очистителен, пречистващ
чистъ, -ъіи прил. 1. чист, незамърсен; 2. чист, ясен, прозрачен; бял; 3. чист, простодушен, неопетнен; 4.
чист, непорочен, непокварен, почтен, честен; субст. м. мн. чистии безгрешните, непокварените;
непресторен, естествен; ~ бъіти 1. очистя се; 2. чист съм, незасегнат съм от болест, от грях; ~
отъ с род. п. свободен от нещо, лишен от нещо
чистѣ нрч. 1. чисто; 2. чисто, правилно; безгрешно; 3. чисто, ясно, разбираемо; 4. чисто, искрено,
простодушно
читати, -аѭ, -аеши несв. чета
чищение, -иꙗ ср. очистване, пречистване
чк҃- съкр. от чловѣкчл҃вк- съкр. от чьловѣк-, чловѣчьскчлвч҃ск- съкр. от чьловѣчьскчл҃к- съкр. от чьловѣкчло- вж. чьлочловѣкобогъ, -а м. богочовек
чловѣколюбивъ, -ъіи прил. човеколюбив, милосърден, състрадателен
чловѣколюбивѣ нрч. човеколюбиво
чловѣколюбие, -иꙗ ср. човеколюбие, обич към хората
чловѣкол҄юбьꙁьнъ, -ъіи прил. приятен за хората
чловѣколюбьнъ, -ъіи прил. човеколюбив, състрадателен, милосърден
чловѣколюбьнѣ нрч. човеколюбиво, милосърдно, състрадателно
чловѣколюбьствие, -иꙗ ср. човеколюбие, обич към хората, състрадателност, милосърдие; вар.
чьловѣколюбие
чловѣколюбьство, -а ср. човеколюбие, доброта, обич към хората; вж. и чловѣколюбие
чловѣколюбьствовати, -аѭ, -аеши несв. състрадателен съм, милосърден съм
чловѣколюбьствьнъ, -ъіи прил. човеколюбив, който изразява човеколюбие, добър, благ към хората
чловѣколюбьць, -а м. човеколюбец; този, който обича хората, добър е към хората
чловѣкообразьникъ, -а м. название на секта?
чловѣкообразьно нрч. човекообразно, в образ на човек, във вид на човек
чловѣкообраꙁьнъ, -ъіи прил. който има вид, образ на човек
чловѣкообъічьно нрч. присъщо на човека, на хората
чловѣкооубиица, -ѧ м. човекоубиец, убиец; вж. и чьловѣкооубоица, чьловѣкооубииць; гр. ἀνθρωποκτόνος
чловѣкооубииць, -а м. човекоубиец, убиец; гр. ἀνθρωποκτόνος
чловѣкооубоица вж. чьловѣкооубиица
чловѣкооугодие, -иꙗ ср. угаждане на слабостите на човека
чловѣкооугодьникъ, -а м. този, който гледа да угоди, да помага на хората; гр. ἀνϑρωπάρεσκος
чловѣкооугождение, -иꙗ ср. угаждане, помощ на хората
чловѣкооустроиство, -а м. устройство на човека, на неговите дейности; 2. устройство на къщата, на дома
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чловѣкослоужение, -иꙗ ср. поклонение на човека. За ереста на Нестор и неговите последователи,
отрицаващи божествеността на Христос
чловѣкослоужител҄ь, -л҄ѣ м. покланящ се, почитащ човека, за несторианците
чловѣкослоужьбьникъ, -а м. покланящ се, почитащ човека, за несторианците
чловѣкослоужьникъ, -а м. покланящ се, почитащ човека, за несторианците
чловѣкочьстьнъ, -ъіи прил. уважаващ, почитащ човека; гр. ἀνϑρωπολάτρης
чловѣкъ, -а м. 1. човек; 2. мъж, съпруг; 3. поданник, подчинен, слуга; 4. някой, някакъв, някои; 5. мн.
хора, човечество; божии ~ благочестив човек, който изпълнява Божиите повели, гр. ὁ τοῦ ϑεοῦ
δοῦλος; велиꙗдъ ~ чревоугодник, лакомник; ненавидѧи чловѣка човеконенавистник,
човекомразец, гр. μισάνϑρωπος; ненавистьникъ чловѣкомъ човекомразец, враг човешки, сатана, гр.
ὁ μισάνϑρωπος; ~ добра рода човек от благороден, знатен род, гр. ἄνϑρωπος εὐγενής; по чьловѣкоу
по човешки, така, както правят, държат се хората, гр. κατὰ ἄνθρωπον; ~ богъ, богъ ~ богочовек;
ненавистьникъ чьловѣкомъ, ненавидѧи чьловѣкомъ човеконенавистник, който мрази, ненавижда
хората; прьвъіи ~, Адам; въторъіи ~ Христос; ~ на чьловѣка един срещу друг, един против друг;
чловѣчинъ, -а м. човек
чловѣчь прил прит. 1. човешки, който принадлежи на човека; 2. който се отнася до човека; ненависть
чловѣча ненавист към човека, гр. μισάνϑρωπος; съінове чловѣчии хората, човечеството, гр. οἱ υἱοὶ
τῶν ἀνϑρώπων; съінъ ~ 1. човекът; човешкият род; 2. синът човешки, Христос, гр. υἱὸς
ἀνϑρώπου; ~ родъ човешкият род, човечеството, гр. ἡ τοῦ ἀνϑρώπου φύσις; плъть чьловѣча човек,
човешко същество; родъ ~, ꙙзъікъ ~ човекът; човешкият род; вж. и чловѣчьскъ
чловѣчьнъ, -ъіи прил. човешки, което е присъщо на човека
чловѣчьскъ, -ъіи прил. човешки; субст. ср. ед. чьловѣчеськое или мн. чьловѣчьскаꙗ ср. мн. присъщите за
човека неща, качества, свойства; родъ чловѣчьскъіи човешкият род, човечеството; съінъ
чловѣчьскъіи избраният между хората, Исус Христос, гр. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; по
чьловѣчьскоу по човешки, така, както е присъщо на хората; родъ (народъ) ѧзъікъ чьловѣчьскъ
човешкият род, човечеството; тварь чьловѣчьска, естьство чьловѣчьско природата на човека,
човешкото ествество
чловѣчьскъі нрч. човешки, по човешки, като хората
чловѣчьствие, -иꙗ ср. човещина; доброта, милосърдие, състрадателност; по чьловѣчьствию по човешки,
като хората
чловѣчьство, -а ср. човечество, човешкият род
чловѣчьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. проявявам човешки качества, благосклонен съм, снизходителен съм
чл҃ск- съкр. от чьловѣчьскчлѣнъ, -а м. 1. член, телесен орган, част от тялото; 2. кост, съчленение; вж. и оудъ
чоу- вж. чючрьвенъ вж. чрьвл҄енъ
чрьвивъ, -ъіи прил. червив, изяден от червеи
чрьвие, -иꙗ ср. събир. червеи
чрьвильникъ, -а м. бояджия на дрехи
чрьвильница, -цѧ ж. мястото, където се боядисва
чрьвити, -вл҄ѭ, -виши несв. оцветявам, боядисвам, в червен цвят
чрьвл҄ена, -ъі ж. червена дреха, багреница; вж. и багърѣница
чрьвл҄ение, -иꙗ ср. фина вълнена тъкан в багров цвят
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чрьвл҄еница, -цѧ ж. червена дреха, багреница; фина вълнена дреха от скъпа тъкан
чрьвл҄енъ, -ъіи прил. 1. червен; 2. название на месец юли; хламида чрьвл҄ена багреница, гр. χλαμὺς
κοκκίνη; чрьвл҄енъіи цвѣтъ роза; чрьвл҄енъіи прѫгъ червен скакалец; вар. чрьвенъ
чрьвл҄ень, -и ж. фин вълнен червен плат, тъкан; вар. чрьвьень
чрьвоточина, -ъі ж. следа по дървото от червеи
чрьвь, -и м. 1. червей; 2. молец, вж. и моль; 3. низко, долно същество; ~ костемъ разрушение на
костната тъкан; вар. чрь(ъ)въ
чрьвьенъ, чрьвьнъ вж. чрьвл҄ень
чрьвьць, -а м. червейче, червяк; 2. название на месец юли
чрьгоубъільство, -а ср. чъргубилство — длъжността на чъргубиля; вж. чрьгоубъілѣ
чрьгоубъілѣ м. нескл. чъргубиля, титла в Първата българска държава, управител на „вътрешната
област“; прабълг. ičirgű boila
чрьмьновати сѧ, -оуѭ сѧ, -оуеши сѧ несв. изчервявам се, покривам се с червен цвят, почервенявам,
обагрям се в ярко червено
чрьмьнъ, -ъіи прил. червен, ярко червен; (за коси), риж; чрьмьное мор҄е Червено море, гр. ᾿Ερυϑρὰ
ϑάλασσα; вар. чръмнъ, чрьмльнъ
чрьмьнь, -и ж. руменина, червенина
чрьнило, -а ср. 1. сажди; 2. мастило
чрьница1, -ѧ ж. монахиня; вж. чрьноризица
чрьница2, -ѧ ж. плодовото дърво черница; лат. Morus; вж. и агодичина
чрьнопримрачьнъ, -ъіи прил. намръщен, мрачен; (субст.) чрьнопримрачьно ср. черен облак; мъгла
чрьнориꙁица, -ѧ ж. монахиня; вж. и чрьница
чрьнориꙁьскъ, -ъіи прил. монашески, иночески; който се отнася до монах, инок; ~ чинъ монашество
чрьноризьць, -а м. монах, инок, калугер; вж. и чрьньць
чрьнориꙁьство, -а ср. монашество; живот на монах, инок
чрьноризьчь
чрьнориꙁьчьскъ, -ъіи прил. монашески, иночески
чрьнота, -ъі ж. чернота, чернина, черен цвят
чрьнъ, -ъіи прил. черен, тъмен; чрьнъіѧ ризъі монашески дрехи; въ чрьнъі ризъі облѣщи сѧ (пострищи сѧ)
ставам, подстригвам се за монах
чрьнь, -и ж. чернилка, черен цвят
чрьньць, -а м. монах, инок, калугер; малъіи обраꙁъ чрьньцю втората степен в монашеството, малката
схима; ~ бъіти монах съм; вж. и чрьноризьць, мънихъ
чрьньчьнъ, -ъіи прил. монашески, иночески
чрьньчьскъ, -ъіи прил. монашески; обраꙁъ ~ монашество, гр. ἀρχάριος ῥασοφορῶν; чрьньчьскаꙗ дѣла
дела, присъщи на монаха, на инока, монашески начин на живот
чрьньчьскъі нрч. по монашески
чрьньчьство, -а ср. монашество
чрьньчьствовати, -аѭ, -аеши несв. монах съм, водя монашески живот, подчинявам се на монашеските
правила
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чрьнѣва, -ъі ж. 1. морска буря, ураган; 2. силно душевно вълнение, безпокойство.
чрьпание, -иꙗ ср. 1. черпене, почерпване; 2. питие
чрьпати, чрѣплѭ, чрѣпл҄еши и чрьпаѭ, чрьпаеши св. и несв. 1. черпя вода, питие; 2. наливам, угощавам
чрьпьць, -а м. виночерпец; вж. и чрьпьчии
чрьпьчии, -иꙗ м. виночерпец; вж. и чрьпьць
чрьствъ, -ъіи прил. 1. твърд; 2. важен; дроугъ чрьствъіи близък, искрен, добър, верен приятел; ~ помъісль
убеждeние, твърда вяра в нещо
чрьствѣ нрч. искрено
чрьсти, чрьтѫ, чрьтеши несв. 1. чертая; 2. прокарвам бразда в нивата, ора
чрьта, -ъі ж. 1. черта, линия; 2. начертание, чертеж; 3. черта, знак; буква; 4. миг, кратко време
чрьтати, -аѭ, -аеши несв. 1.чертая; 2. рисувам
чрьтица, -ѧ ж. чертица, чертичка
чрьтогъ, -а м. 1. чертог, палат, дворец. 2. стая; спалня; брачна стая; ~ приѧти женя се
чрьтожьникъ, -а м. 1. жених, съпруг; 2. приятел на жениха, на съпруга; 3. брачната стая, стаята на
младоженците
чрьтожьница, -ѧ ж. 1. спалнята, стаята на младоженците; 2. брачно ложе
чрьтожьница, -ѧ ж. невеста, булка, съпруга
чрьтожьнъ, -ъіи прил. 1. дворцов, принадлежащ или част от двореца, палата, чертога; 2. брачен;
встъпил(а) в брак.
чрѣвии, -иꙗ м. или чрѣвье, -иꙗ, ср., или чрѣвиꙗ, -и ср. мн. обувки, сандали
чрѣво, -есе и -а ср. 1. корем; стомах; 2. чрѣва мн. вътрешности, черва; 3. утроба; въ чрѣвѣ приѧти
(зачѧти) зачена, забременея; из чрѣва матере (матери), отъ чрѣва матере 1. от майчината утроба, от
рождение; 2. открай време, отдавна, винаги; имѣти въ чрѣвѣ бременна съм; ~ адьское, ~ адово ад,
пъкъл; ~ дрьжати постя, гладувам
чрѣвобѣсие, -иꙗ ср. преяждане, лакомничество
чрѣвовлъшьбьница, -ѧ ж. гадателка по телесни вътрешности, по черва, магьосница
чрѣвокощюньнъ, -ъіи прил. отнасящ се до гадаенето по вътрешности
чрѣвообьѣстивъ, -ъіи прил. лаком
чрѣвьнъ, -ъіи прил. 1. коремен, стомашен; 2. утробен; похоти чрѣвьнъіѧ чревоугодие
чрѣда, -ъі ж. 1. редица, ред; 2. стадо; чрѣда / чрѣдъі медоу изобилие, богатство от мед; чрѣдоѭ
съвместно, заедно; ~ естъ, ред е, време е да ...
чрѣдител҄ь, -л҄ѣ м. угощател, виночерпец; домакин, хазяйн на пиршеството
чрѣдити, -ждѫ, -диши несв. приемам гости, угощавам, черпя
чрѣдъка, -ъі ж. редица, редичка; чрѣдъками по ред
чрѣждение, -иꙗ ср. угощение, пир
чрѣзъ предлог с вин. п. през, чрез; 2. (за време) в продължение, в течение на; вар. чрѣсъ
чрѣновитъ, -ъіи прил. отнасящ се до кътните зъби; вж. чрѣновл҄енъ
чрѣновитьць, -а м. кътник, кътен зъб
чрѣновл҄енъ, -ъіи прил. отнасящ се до кътните зъби; вж. и чрѣновитъ
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чрѣновьнъ, -ъіи прил. отнасящ към задните зъби, до кътните зъби, челюстта; субст. чрѣновьнъіи, -ъіѧ
задни зъби, кътници
чрѣпати, чрѣпл҄ѭ, чрѣпл҄еши несв. 1.черпя, наливам вода, течност; 2. давам да пия; питие ~ черпя питие
чрѣпина, -ъі ж. глинено парче, чиреп, част от глинен съд
чрѣпиноодеждьнъ, -ъіи прил. покрит с глина; вж. и чрѣпоодьждьнъ
чрѣпиньнъ, -ъіи прил. глинен, керамичен
чрѣпоодьждьнъ, -ъіи прил. покрит с глина; вж. и чрѣпиноодеждьнъ
чрѣпъ, -а м. глина, глинено парче; вж. и чрѣпина
чрѣсла, -ъ ср. мн. 1. кръст, долният край на гръбнака; 2. слабини, чресла
чрѣсъ вж. чрѣзъ
чрѣсъдѣлесьнъ, -ъіи прил. ненужен, непотребен, безделнически
чрѣсъестьствие, -иꙗ ср. свръхестественост
чрѣсъестьствьнъ, -ъіи прил. свръхестествен
чрѣсъзаконити, -н҄ѭ, -ниши несв. премина границите на закона, безаконствам
чрѣсъзаконьнъ, -ъіи прил. безаконен, незаконен
чрѣсъзаконьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. преминавам границите на закона, безаконствам
чрѣсъмеждие, -иꙗ ср. безграничност, безкрайност
чрѣсъмеждьникъ, -а м. чужденец, който е преминал границата, междата, имигрант
чрѣсъсѫждие, -иꙗ ср. местност зад пределите
чрѣшьн҄ѣ, -ѧ ж. дървото череша; лат. Cerasus
чьвановати, -оуѭ, -оуеши несв. наливам в стомна, в съд
чьванъ, -а м. 1. вид стомна; неголям глинен съд за вино; 2. чаша, бокал
чьваньць, -ца м. 1. стомничка; съдинка; 2. глинена чашка
чьваньчии, -иꙗ м. виночерпец
чьи, чьꙗ, чье вж. чии
чьпагъ, -а м. 1. джоб; 2. пазва
чьпьрь, -и ж. сладко нещо, сладкиш
чьсти, -тѫ, -теши св. 1. чета; 2. броя; 3. почитам; вар. чисти
чьстивъ, -ъіи прил. 1. учтив, вежлив, който почита, уважава другия; 2. благочестив, набожен
чьстител҄ь, -л҄ѣ м. 1. почитател, поклонник; 2. свещеник
чьстити, чьщѫ, чьстиши несв. 1. почитам, уважавам; 2. славя.
чьсть, -и ж. 1. чест, почит, уважение; 2. сан, духовна степен. 3. нещо, което се пази и почита, светиня;
4. празник, празничен ден; беꙁ чьсти невъзнаграден; непочѐтен, неуважен; коупьно въ славѣ и чьсти
с еднаква слава и почит; любивъ чьстемъ щедър, великодушен; по (въ) чьсти достойно, както
трябва, както следва; чьсть възѧти (приѧти, приимати, имѣти) този, който е честван, почитан,
прославян; въ чьсть (въ чьсти) имѣти с вин. п., чьсть имѣти с надъ и тв. п. почитам уважавам
някого, нещо; чьсть (въз)дати, (въз)даꙗти, прилагати, принести, (съ)творити с дат. п., въ чьсть
творити с вин. п. оказвам почести, въздавам почести, чествам; чьсть / чьсти праздьновати (творити)
празнувам, славя, почитам, уважавам празника
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чьстьно нрч. 1. почтително, с уважение, както подобава, както трябва; 2. благочестиво, набожно,
правоверно; благоговейно; 3. милостиво
чьстьнъ, -ъіи прил. 1. честен, почтен; 2. почитан, уважаван, достоен; 3. скъпоценен, скъп; 4. свят,
свещен; 5. духовен, свещенически; въздвижение (въздвигъ) чьстьнаего крьста Въздвижение на
светия кръст, Кръстовден (14 септември); въложение чьстьнаего поꙗса прѣсвѧтъіꙙ богородицѧ въ
халкопратиихъ църковният празник „Полагане честния пояс на Богородица в Халкопратия“;
чьстьна имѣти с вин. п. почитам, уважавам някого; камение чьстьное скъпоценни камъни; ~ бъіти
ценѐн съм, почитан съм от някого; чьстьнаꙗ одежда почетни, официални дрехи; чьстьное тѣло
причастието; чьстьнъіи храмъ християнската църква
чьстьнѣ нрч. 1. достойно, почтено; 2. набожно, благочестиво.
чьтание, -иꙗ ср. почит, уважение
чьтати, -аѭ, -аеши несв. чета
чьтение, -иꙗ ср. 1. четене; четене на определен библейски текст в памет на светец или християнско
събитие; 2. четиво, текст
чьтити, чьтѫ, чьтиши несв. почитам, уважавам
чьто, чесо и чьсо, чесого, чьсого мест. 1. въпр. какво, що, за какво, защо; ~ естъ мьнѣ (с дат. п.), каква ми е
работата, какво ме интересува; 2. отн. което, каквото; 3. неопр. нещо; по ~, чесо ради (радьма,
дѣл҄ѣ, дѣл҄ьма), къ чесомоу, въ ~ (чемь) защо, поради какво; по чесомоу, о чемь, чимь как, по какъв
начин; сънѣдьно ~ нещо годно за ядене; мало ~ нещо малко, дреболия; тъкъмо ~ само каквото и
да е нещо
чьтьць, -а м. 1. четец; лице, което чете на глас части от библейския текст по време на богослужение; 2.
сметководител; вж. и анагностъ
чѣсъ вж. часъ
чѣсьць, -а вж. часьць
чѣша вж. чаша
чѣꙗти вж. чаꙗти
чювати, -аѭ, -аеши несв. 1. усещам, чувствам; 2. чувам
чювитва, -ъі ж. слух, орган на слуха
чювитво, -а ср. орган на чувствата
чювъ, чюва м. същество, надарено с чувства
чювьнъ, -ъіи прил. чувствен, способен да чувства
чювьствие, -а ср. чувство, усещане
чювьствие, -иꙗ ср. сетивен орган
чювьствие, -иꙗ ср. чувство, усещане
чювьство, -а ср. 1. орган на слуха; 2. чувство, усещане; 3. разбиране, съзнание; приити въ ~ идвам на
себе си, идвам в съзнание
чювьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. чувствам; 2. разбирам, схващам
чювьствьно нрч. чувствено
чювьствьнъ, -ъіи прил. 1. поддаващ се на чувства, чувствен; 2. чувствителен; 3. осезаем, видим, който
се възприема ясно
чюдесьнъ, -ъіи прил. чудесен, удивителен; субст. чюдесьно ср. ед. нещо чудно, нещо удивително;
чюдесьное дѣло чудо
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чюдимъ, -ъіи прил. (< прич.) 1. будещ, предизвикващ удивление, любопитство; 2. възхитителен,
достоен за възхищение, удивителен, прекрасен; чюдимъ ~ възхитителен съм, достоен съм за
възхищение
чюдити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. и св. 1. чудя се, учудвам се, удивлявам се; 2. възхищавам се на
някого, на нещо; ~ сѧ прославям се; удивлявам се
чюдо, чюдесе и чюда ср. 1. чудо; 2. удивление, възторг; 3. възхищение; чюдо ~ предмет на удивление съм
чюдодивьнъ, -ъіи прил. удивителен
чюдодѣиць, -ца м. чудодеец, чудотворец
чюдодѣние, -иꙗ ср. чудодейство, извършване на чудеса, знамения
чюдодѣꙗние, -иꙗ ср. чудодейство, извършване на чудеса, чудотворство
чюдотвор҄ение, -иꙗ ср. извършване на чудеса, чудотворство
чюдотворивъ, -ъіи прил. извършващ чудни, чудесни дела, творения
чюдотворие, -иꙗ ср. чудо, чудотворство
чюдотворити, -рѭ, -риши несв. правя, извършвам чудеса
чюдотворъ, -а м. чудотворец
чюдотворьство, -а ср. чудодейство
чюдотворьць, -а м. чудотворец; този, който върши чудеса
чюдоточивъ, -ъіи прил. извършващ чудеса
чюдъ, -а м. гигант, великан
чюдьникъ, -а м. удивителен човек, човек, предизвикващ удивление
чюдьно нрч. чудно, удивително, по чудесен начин; вар. чюдьнѣ
чюдьновидьнъ, -ъіи прил. чудесен
чюдьнъ1, -ъіи прил. 1. чуден, необикновен, който предизвиква удивление; особен, странен. 2. (субст.)
чюдьно ср. ед. чудо, необикновено явление; 3. чуден, забележителен; 4. (за камъни) драгоценен,
драг, скъпоценен
чюдьнъ2, -ъіи прил. чужд
чюдьнѣ нрч. чудно, удивително, по чудесен начин; вар. чюдьно
чюждати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши несв. чудя се, удивлявам се; ~ сѧ удивявам се, учудвам се
чюждати, -аѭ, -аеши несв. отстраня, отчужда; ~ сѧ отчуждя, отстраня се; с род. п.
чюждь,-ии прил. чужд, принадлежащ на друг, другиму
чюиство, -а ср. усещане, чувство
чюиствьнъ, -ъіи прил. чувствен, поддаващ се на чувства, усещания
чюительнъ, -ъіи прил. поддаващ се на усещане, на чувства
чюти, чюѭ, чюеши св. и несв. 1. усетя, почувствам; 2. усещам, предчувствам, 3. забележа, видя; 4.
разбера, разбирам, схвана, схващам; не ~ не чувствам, не усещам; ~ сѧ представям си,
въобразявам си; в съзнание съм, на себе си съм; не чюѩи себе който не е на себе си; сег. страд.
прич. чюемъ чувстващ, притежаващ чувства
чютие, -иꙗ ср. чувство, усещане; съзнание, разбиране; въ чютьи прѣбъівати, чувствам, осъзнавам,
усещам
чѧбьръ, -а м. чубрица, чубрика; лат. Satureja
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чѧдо, -а ср. 1. чедо, рожба, дете; 2. потомък; 3. духовен последовател, наследник, духовно чедо; без
чѧдъ бездетен; беꙁ чѧдъ сътворити лиша от деца; прижитие чѧдъ раждане на деца; чѧда ꙗже потомь
идните поколения, потомците; чѧдо свѣтоу и дьни син на светлината, Христов избраник; мъногъ
въ чѧдѣхъ многодетен; доуховьнаꙗ чѧда духовни чеда, деца
чѧдолюбивъ, -ъіи прил. чедолюбив, детелюбив, който обича децата
чѧдолюбие, -иꙗ ср. детелюбие, чедолюбие, обич към децата
чѧдолюбица, -ѧ ж. жена, обичаща децата (си)
чѧдолюбъ, -ъіи прил. чедолюбив, който обича децата, детелюбив
чѧдолюбьць, -а м. обичащ децата, детелюбец
чѧдоприжитие, -иꙗ ср. раждане и отглеждане на деца
чѧдородие, -иꙗ ср. раждане на деца
чѧдосирение, -иꙗ ср. оставане без деца
чѧдотворение, -иꙗ ср. създаване, раждане на деца
чѧдь, -и ж. събир. 1. деца; 2. семейство, челяд; 3. група хора, дружина; 4. много хора, стълпотворение,
народ; мьногаꙗ ~ многолюдие; мирьскаꙗ ~ миряни; меньшаꙗ ~ младшите, стоящите по-ниско в
йерархията; простаꙗ ~ простолюдието
чѧдьце, -а ср. 1. чеденце, детенце; 2. обръщение към духовни последователи
чѧста, -ъі ж. гъст храсталак, гъста гора
чѧстина, -ъі ж. гъста гора
чѧстити, чѧщѫ, чѧщиши несв. правя нещо, често, на кратки интервали, например, често ходя някъде
чѧсто нрч., срав. чѧще и чѧстѣе 1. гъсто; 2. често, нерядко; през малки интервали от време;
непрекъснато. 3. последователно, продължително
чѧстъ, -ъіи прил. 1. гъст, разположен начесто; често повтарящ се; 2. чест, обилен
чѧстъіни, -ѧ ж. гъстота
чѧсть, -и ж. 1. част, къс, парче; 2. наследство; част от имот; 2. съдба, участ, жребий; по (на) чѧсти 1. по
отделни части, отделно; 2. подробно; отъ вьсѣкоѧ чѧсти напълно; третиꙗ чѧсть една трета (част);
шестиꙗ чѧсть една шеста (част)
чѧстьникъ, -а м. извършващ очистителни обреди
чѧстьнъ, -ъіи прил. 1. частен, отделен, особен; 2. частичен, непълен, несъвършен, непълноценен; любъі
чѧстьнаꙗ непълна, несъвършена любов, пристрастие
чѧща, чѧщѧ ж. гъста гора

Ш
ш писмен знак в кирилицата; в глаголицата съответства на ⱎ; наименование в двете азбуки ша
ⱎ҃ знак за число в глаголицата със стойност 800
шарописател҄ь, -ѣ м. живописец, художник; вж. шарьчии
шарота, -ъі ж. 1. боя; боядисване; 2. украшение
шаротьнъ, -ъіи прил. който се отнася до живописта
шаръ, -а м. 1. боя, багра; 2. рисунка
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шаръчии, -иꙗ м. художник; вж. шарописател҄ь
шевъгоньство, -а ср. суетност
шевѣние, -иꙗ ср. високомерие
шега, -ъі ж. шега, игра; шегъі дѣꙗти (комоу), пускам шеги, надсмивам се над някого
шегавъ, -ъіи прил. изменчив, неустойчив.
шед- вж. шьд- и ити
шестерица, -ѧ ж. шестица
шестерицеѭ нрч. шестократно
шестишьдъі нрч. шестократно
шестодьневьць, -а м. 1. Шестоднев, богослужебна книга с песнопения в православната църква; 2.
название на съчиненията на Йоан Златоуст, Василий Велики и Йоан Екзарх
шестодьникъ, -а м. 1. Шестоднев, богослужебна книга с песнопения в православната църква; 2.
название на съчиненията на Йоан Златоуст, Василий Велики и Йоан Екзарх
шестодьньнъ, -ъіи прил. шестдневен
шестокрилатъ, -ъіи прил. шестокрил, имащ шест крила, серафим; гр. ἑξαπτέριγος
шестокрилатьць, -а м. серафим, ангел с шест крила
шестокрилъ, -ъіи прил. (за серафимите) шестокрил, който има шест крила
шестокрильнъ, -ъіи прил. шестокрил, притежаващ шест крила; субст. серафим
шестокрильць, -а м. имащ шест крила, серафим
шесторица, -ѧ ж. шесторка, шестима души
шестосътьнъ, -ъіи числ. ред. шестстотен
шестъ, -ъіи числ. ред. шести; шестъіи на десѧте шестнадесети; шестаꙗ чѧсть една шеста, шеста част от
нещо; съкр. в глаголицата ⰵ҃, в кирилицата ѕ҃
шесть числ. бр. шест; ~ десѧть шестдесет; ~ на десѧть шестнадесет; ~ сътъ шестстотин; съкр. в
глаголицата ⰵ҃, в кирилицата ѕ҃
шестьдьнъ, -ъіи прил. шестдневен
шестьдьньнъ, -ъіи прил. Шестоднев, название на съчиненията на Йоан Златоуст, Василий Велики и
Йоан Екзарх
шестькрилатъ, -ъіи прил. (за серафимите) шестокрил
шестьнъ, -ъіи прил. отнасящ се до шест, шести
шестиꙗ, -иѧ ж. чаша; гр. ξεστίον
шетьше = шедъше, вж. шьдшибало, -а ср. бич, камшик
шибати, -аѭ, -аеши несв. 1. шибам, удрям; 2. (за гръм) удрям, падам
шибение, -иꙗ ср. гръм, гръмотевица
шиинъ, -ъіи прил. шиен
шипъкъ, -а м. 1. роза, розов цвят; розов храст, лат. Rosa; 2. шипка, лат. Rosa canina
шипъчанъ, -ъіи прил. 1. шипков, шипчен; 2. бодлив
шипъчие, -иꙗ ср. събир. шипков храст
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шипьникъ, -а м. клюкар
ширина, -ъі ж. ширина
ширин҄ь, -ѧ ж. широта
ширити сѧ, -рѭ сѧ, -риши сѧ несв. 1. ширя се, простирам се; 2. величая се.
широконогъ, -ъіи прил. с широки крака, с широки нозе
широкъ, -ъіи прил. широк
ширость, -и ж. 1. ширина, широта; 2. пространство
широта, -ъі ж. ширина, широчина; 2. широта, простор; въ широтѣ свободно; въ широтѫ на ширина, на
широчина; ~ небесьнаꙗ небесният свод
широчьствие, -иꙗ ср. просторност
ширъіна, -ъі ж., вж. ширъін҄и
ширъін҄и, -н҄ѧ ж. 1. ширина; 2. широта, пространство, простор; 3. обилие, изобилие, богатство
шити, шиѭ, шиеши несв. шия
шиꙗ, шиѧ ж. шия, врат; вж. и въіꙗ
шлѣмъ, -а м. шлем
шоу- вж. шюшпил҄ь, -ѣ м. актьор
шьвенъ мин. страд. прич. от шити; шит, ушит
шьвъ, шьва м. шев
шьвьць, -а м. 1. шивач; 2. обущар
шьд- вж. ити
шьдъ мин. деят. I прич. от ити
шьпътание, -иꙗ ср. шепот, шептене; 2. доносничене, клевета
шьпътаникъ, -а м. клеветник
шьпътати, -аѭ, -аеши и -пъщѫ, -пъщеши несв. 1. шептя; 2. надсмивам се; 3. клеветя злословя; на кого
шьпътивъ, -ъіи прил. склонен към клевети, сплетни
шьпътъ, -а м. 1. шепот; 2. присмех; шьпътъ имѣти надсмивам се над някого; 3. клевета
шьпътьникъ, -а м. клеветник; вж. шьпътѣникъ
шьпътѣникъ, -а м. клеветник; вж. шьпътьникъ
шьпътѣти, -пъщѫ, -пъщеши несв., вж. шьпътати
шьствие, -иꙗ ср. 1. шествие; 2. пътуване, пътешествие
шьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. ходя, вървя; 2. пътешествам, странствам; 3. минавам, отминавам,
преминавам, шествам; (пѫть) шьствовати въ слѣдъ с вин. п. следвам някого
шьствие, -иꙗ ср. 1. движение, шествие; 2. отиване, пътуване; 3. шествие, процесия; ~ нрава начин на
живот; ~ пѫтьное странстване, пътешествие; ~ творити пътувам, пътешествам, странствам
шьстьнъ, -ъіи прил. проходим
шюи прил. ляв; о шюѭ, на шюе нрч. на лявата страна, наляво; вж. и лѣвъ
шюица, -ѧ ж. лявата ръка, левачката
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шюмение, -иꙗ ср., вж. шюмѣние
шюмъ, -а м. 1. шум; 2. слух, мълва; 3. морско вълнение, буря
шюмьникъ, -а м. човек, който вдига шум, който вика
шюмьнъ, -ъіи прил. шумен
шюмѣние, -иꙗ ж. 1. шумене; 2. звук; глас
шюмѣти, -л҄ѭ, -миши несв. шумя, вдигам шум.
шютъ, -а м. шут
шѧтание, -иꙗ ср. възмущение; простест; 2. горделивост, високомерие
шѧтати сѧ, -аѭ сѧ, -аеши сѧ несв. 1. шетам, не си намирам място; бродя, блуждая; 2. възмущавам се;
протестирам; 3. горделив съм, суетен съм

Щ
щ писмен знак с наименование ща, в глаголицата ⱋ
щедрител҄ь, -л҄ѣ м. щедър човек; дарител
щедрити, щедрѭ, щедриши св. щедър съм, милосърден съм
щедровати, -оуѭ, -оуеши несв. щедър съм, милосърден съм
щедростивъ, -ъіи прил. милостив
щедрость, -и ж. щедрост, милосърдие; мн. щедри дарове
щедрота, -ъі ж. 1. милосърдие, човеколюбие; 2. великодушие
щедрота, -ъі ж. щедрост
щедротивъ, -ъіи прил. щедър, милосърден
щедръ, -ъіи прил. щедър, великодушен, милосърден, милостив
щедрьствие, -иꙗ ср. чистосърдечност, простосърдечност
щеньць, -а м. кученце, малко животно; вж. и щенѧ
щенѧ, щенѧте ср. кученце
щитъ, -а м. 1. щит; 2. бойна редица
щьбьщати, -аѭ, -аеши несв. (за птици) пея, чуруликам
щюдовинъ, -а м. великан
щюдъ, -а м. великан, гигант
щюдь, -и ж. 1. поведение; 2. обичай, нрав
щюдьнъ, -ъіи прил. податлив
щюдьскъ, -ъіи прил. на великана, отнасящ се до великана, великански
щюждекръмьница, -ѧ ж. страноприемница
щюждел҄юбие, -иꙗ ср. гостоприемство
щюждение, -иꙗ ср. отчуждение
щюждь прил. чужд; субст. чужденец, странник; вар. тоуждь, стоуждь
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щюждьство, -а ср. чужбина
щюкъ, -а м. шум; щюкомь шумно; бес щюка (бещюка), тихо, безшумно
щюпати, -аѭ, -аеши несв. докосвам, опипвам
щюритъ, -а м. благовонна смола от дървото стиракс; гр. στύραξ; лат. Styrax officinalis; вж. тимианъ
щюръ, -а м. птица тъпочовка; лат. Pinicola
щюръ, -а м. щурец; цикада; лат. Cicadidae
щючание, -иꙗ ср. чукане
щѧдѣние, -иꙗ ср. щадене, пазене, запазване
щѧдѣти, -ждѫ, -диши несв. щадя; съхранявам, запазвам; ~ сѧ щадя се, пазя се

Ю
ю писмен знак в кирилицата; в глаголицата съответства на ⱓ

юговъ, -ъіи прил. 1. южен; 2. южен вятър, южняк
югъ, юга м. 1. юг; южна посока; 2. южна страна; 3. южняк, южен вятър
юда вж. июда
юдеискъ вж. июдѣискъ

юдѣи вж. июдѣи
юже вж. оуже

южьскъ, -ъіи прил. южен
юнити сѧ, юн҄ѭ сѧ, юниши сѧ несв. правя се на млад, подмладявам се
юница, -ѧ ж. 1. юница, млада крава, телица; 2. зодиакален знак „Дева“
юничь прил. прил. отнасящ се до юница, принадлежащ на юницата
юность, -и ж. младост; въ (самомь) цвѣтѣ юности в разцвета на младостта
юностьнъ, -ъіи прил. юношески; вар. юнотьскъ
юнота, -ъі м. 1. юноша, младеж; 2. зодиакален знак „Дева“
юнотъка, -ъі ж. девойка; девица
юнотьнъ, -ъіи прил. 1. юношески; 2. силен, зрял, юначески
юнотьскъ, -ъіи прил. юношески; вар. юностьнъ
юнотьство, -а ср. юношество, младост
юноша, -ѧ м. юноша, младеж
юношьнъ, -ъіи прил. юношески; вар. юношьскъ
юношьскъ -ъіи прил. юношески; вар. юношьнь
юнъ, -ъіи прил. млад
юньць, -а м. млад бик, юнец, биче; 2. зодия „Телец“
юньчь прил. прит. принадлежащ, отнася до младия бик, до юнеца
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юнѧ, юнѧте ср. телец, телче, детето на кравата и бика
ютро вж. оутро
ютрьн҄евати вж. оутрьн҄евати
ютрьн҄ь вж. оутрьн҄ь
ютрѣ вж. оутрѣ

Ꙗ
ꙗ писмен знак в кирилицата
ꙗ вж. *и, *ѣ, *е
ꙗблонь вж. аблонь
ꙗблъко вж. аблъко
ꙗбрѣдие вж. абрѣдие
ꙗв- вж. авꙗгод- вж. агодꙗдати, -аѭ, -аеши несв. хапвам, похапвам; с вин. п.
ꙗдение, -иꙗ ср. ядене, хранене; ~ и питье ядене и пиене
ꙗдовитъ, -ъіи прил. 1. ядовит, отровен; 2. жлъчен; 3. вреден; субст. отровител; вж. ѣдъ
ꙗдра, -ъ ср. мн. пазва, обятия
ꙗдрина, -ъі ж. кожа за събиране на дъждовна вода; подслон, кошара
ꙗдро, -а ср. мачта; мн. корабни платна
ꙗдро1, -а ср. в двете числа: лоно; женска утроба; торба; в мн. ꙗдра, ѣдръ дълбочина; недра; пазва,
обятия
ꙗдъ, -а м. отрова
ꙗдь, -и ж. 1. храна, ядене; 2. трапеза, хранене; на ~ зъвати викам, каня за ядене, за (на) храна; дати въ
~ нахраня, заситя, дам за ядене; подъ единѣмь кровомь бъіти и на единои ꙗди живея заедно,
съжителствам
ꙗдьца, -ѧ м., вж. ꙗдьць
ꙗдьць, -а м. лакомник, чревоугодник, обичащ да похапва; ~ сѣдинъі тунеядец, безделник, вж. и
сѣдиноꙗдьць; вар. ꙗдьца
ꙗждение, -иꙗ ср. езда, яздене
ꙗже вж. иже
ꙗзва, -ъі ж. 1. язва, рана, нараняване; въꙁложити ꙗзвъі, навести / вънести ꙗꙁвѫ раня, нараня; ꙗꙁвѫ
приимъ ранен, наранен; 2. ухапване; 3. беда, бедствие, напаст;
ꙗзвина, -ъі ж. бърлога, леговище, дупка
ꙗзвити, ꙗꙁвл҄ѭ, ꙗꙁвиши св. 1. нараня; 2. уязвя
ꙗзвл҄ѣемъ, -ъіи прил. (< прич.) субст. който е ранен, наранен; който има рана
ꙗзвл҄ѣти, -л҄ѣѭ, -л҄ѣеши несв. 1.ранявам, наранявам; 2. уязвявам
ꙗзвьно, -а ср. кожа; вж. и ꙗзьно
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ꙗзвьнъ, -ъіи прил. ранен, уязвен; ~ бъіти ранен, наранен, уязвен съм
ꙗздити, ꙗждѫ, ꙗꙁдиши св. яздя
ꙗздрь, -и ж. ноздра
ꙗзьно, -а ср. кожа; вж. и ꙗзвьно
ꙗзьнѣнъ, -ъіи прил. кожен
ꙗице вж. аице
ꙗко I съюз 1. че; 2. защото; 3. като; 4. когато; 5. за да; 6. така че, тъй че; 7. как, както; 8. при все че; 9.
като че ли, сякаш; да ~ след като; сице ... ~ и тако ... ~ така ... както; ~ да за да
ꙗкоже съюз 1. както; 2. защото; 3. доколкото; тако ... ~ така ... както; да ~ когато, като
ꙗкъ(же), ꙗка(же), ꙗко(же) мест. отн. 1. какъвто; 2. какъвто и да е; такъ ... ꙗкъже такъв ... какъвто
ꙗкъі вж. акъі
ꙗма, -ъі ж. яма, ров
ꙗмо и ꙗможе нрч. и съюз където
ꙗмьнъ, -ъіи прил. от ꙗма ямен, ровчест, отнасящ се до яма, ров
ꙗнъ, -а м. собст. Ян; вж. и иоанъ
ꙗригъ, -а м. груба дреха, груб плат; вж. и врѣтище; вар. аригъ
ꙗрити сѧ, ꙗр҄ѭ сѧ, ꙗриши сѧ св. гневя се, разяря се
ꙗро нрч. яростно, гневно, рязко; сурово; вж. и гнѣвьно
ꙗрость, -и ж. 1. ярост, гняв; 2. страст, сила
ꙗростьнъ, -ъіи прил. яростен, гневен
ꙗроу, ꙗроу да част. дано да; ех дано да
ꙗръ, -ъіи прил. 1. гневен, яростен; 2. жесток, лош, суров; 3. заядлив
ꙗрьливъ, -ъіи прил. гневлив; заядлив
ꙗрьмъ, -а м. ярем, бреме, тежест
ꙗрьмьникъ, -а м. животно под ярем, впрегнато, впрегатно животно
ꙗрьмьничь прил. прит. от ꙗрьмьникъ, отнасящ се до животното под ярем, под впряг, до впрегнатото
животно
ꙗрьмьнъ, -ъіи прил. от ꙗрьмъ
ꙗрѣ нрч. яростно, усърдно
ꙗсли, -ии ж. мн. ясли; оградено като корито място за храна на добитъка
ꙗсти, ꙗмь, ꙗси несв. ям, храня се
ꙗстрѧбъ, -а м. ястреб; лат. Accipiter
ꙗсьно нрч. ясно, светло; чисто; ~ глаголати говоря ясно, отчетливо, разбрано
ꙗсьноꙁрачьнъ, -ъіи прил. 1. ясно, отчетливо виждащ; 2. проницателен
ꙗсьнъ, -ъіи прил. 1. ясен; светъл, ярък; 2. разбираем, понятен; нрч. на ѣсьно, на ѣсьнѣ под открито небе,
навън
ꙗсьньствьно нрч. ясно
ꙗсьнѣ нрч. ясно; разбираемо, понятно
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ꙗто, -а ср. ядиво, ядене, храна
ꙗтохоульница вж. ꙗтъхоульница
ꙗтъхоульница, -ѧ ж. странноприемница, жилищна част на манастир; вар. ꙗтохоульница
ꙗхати, ꙗдѫ, ꙗдеши несв. и св. ꙗхаѭ, ꙗхаеши 1. плавам, пътувам с кораб, лодка; 2. отплавам; (на) ловъ ~
отивам на лов; ~ въ глѫбинѫ пътувам, отивам в открито море, надълбоко
ꙗче нрч. колко; колкото; дьнь ꙗче дьнь ден след ден, непрекъснато, постоянно
ꙗщер- вж. ащер-

Ѧ
ѧ писмен знак в кирилицата; в глаголицата съответства на ⱔ, ⱗ
ѧ вин. п. мн.ч. м. и ж. р. на *и, *ꙗ, *е
ѧгоул҄ѣ, -ѧ ж. змиорка; европейска змиорка, ягула; лат. Anguilla anguilla
ѧдро нрч. бързо
ѧдропишьць, -а м. бързописец
ѧдръ, -ъіи прил. бърз
ѧдѣ нрч. след, подир
ѧꙃа, ѧꙃѧ ж. рана, болест, недъг; въ ѧꙃѫ въпасти разболея се
ѧзъікъ, -а м. 1. език, анатомичен орган; 2. език, наречие; 3. племе, народ, род
ѧꙁъічьникъ, -а м. друговерец, езичник
ѧꙁъічьнъ, -ъіи прил. 1. бъбрив, който не може да си държи езика зад зъбите; 2. друговерски,
нехристиянски, езически
ѧꙃѣстивъ, -ъіи прил. 1. покрит с рани; 2. болен
ѧти, имѫ, имеши св. с вин. п. взема, хвана; вѣрѫ ~ вярвам на някого, на нещо, хвана вяра; ~ сѧ хвана се;
държа се за нещо, някого; пѫти сѧ ~ поема по пътя, тръгна на път
ѧтие, ѧтиꙗ ср. 1. хващане; 2. залавяне
ѧтро, ѧтра ср. черен дроб
ѧтръі, ѧтръве ж. етърва
ѧчьмъі, ѧчьмене м. ечемик
ѧчьмикъ, -а м. ечемик
ѧчьнѣнъ, -ъіи прил. ечемичен

Ѫ
ѧ писмен знак в кирилицата; в глаголицата съответства на ⱗ
ѫгль, -и м. въглен, жар
ѫглие, -иꙗ ср. събир. въглени, жарава
ѫгоулѣ, -ѧ ж. змиорка; лат. Anguilla anguilla
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ѫгринъ, -а м., мн. ѫгри унгарец
ѫгръ, -а м. унгарец; по-често ѫгри, м. мн., унгарци
ѫгрьскъ, -ъіи прил. унгарски
ѫгълъ, -а м. 1. ъгъл, кът; 2. край, страна на нещо; глава ѫгълоу крайъгълен камък; гр. κεφαλὴ γωνίας
ѫгъл҄ь прил. на ъгъла, крайъгълен; вж. ѫгъльнъ
ѫгъльнъ, -ъіи прил. стоящ, намиращ се в ъгъла; камъі ѫгъльнъ крайъгълен камък; камък, служещ за
основа и укрепване на ъгъла; гр. λίϑος ἀκρογωνιαῖος
ѫгъревитъ, -ъіи прил. неравен
ѫгърь, -и м. раковина
ѫгърьнообразьнъ, -ъіи прил. наподобяващ раковина, имащ вид на раковина
ѫда, -ъі ж. въдица
ѫдица, -ѧ ж. въдица; вар. ѭдица
ѫдолие, -иꙗ ср. долина
ѫдолъ вж. ѫдоль
ѫдоль, -и ж. дол, долина; ~ плачевьнаꙗ долина на плача, на скръбта, гр. κοιλὰς τοῦ κλαυϑμῶνος; 2. очна
ябълка
ѫдолие, -иꙗ ср. долина, низина
ѫдольнъ, -ъіи прил. долинен, низменен; ѫдольное мѣсто впадина, низина
ѫдольство, -а ср. долина
ѫдоу нрч. къде, където
ѫже, -а ср. 1. въже, връв; ремък; 2. мярка за измерване; ѫжа петрова празник Поклонение на честните
вериги на ап. Петър (16 януари); ~ желѣꙁьно верига, окови; ѫже дѣломѣрьно(е), ѫже земли мѣрьно(е)
въже за измерване на земята; вар. ѫжь
ѫжика, -ъі 1. м. и ж. сродник, сродница, родственик, родственица, роднина, близък, близка; 2. м. род,
поколение
ѫжичьнъ, -ъіи прил. роднински; родствен
ѫжичьство, -а ср. родство, близост
ѫжичьствьнъ, -ъіи прил. роднински; по ѫжичьстьномоу, по роднинска линия
ѫжище, -а ср. въже
ѫжь, -а м., вж. ѫже
ѫжьникъ, -а м. пленник, затворник
ѫжьница, -ѧ ж. тъмница, затвор
ѫза, ѫзъі ж. верига, окови
ѫзда, -ъі ж. юзда
ѫзина, -ъі ж. теснина; вж. ѫзота
ѫзити, ѫжѫ, ѫзиши несв. 1. стеснявам; 2. притеснявам, мъча
ѫзота, -ъі ж. теснина; вж. ѫзина
ѫзъко нрч. тясно
ѫꙁъкъ, -ъіи прил. 1. тесен; 2. недостатъчен; пища ѫзъка недостатъчна храна
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ѫзълъ, -а м. възел
ѫзьникъ, -а м. затворник
ѫзьница, -ѧ ж. тъмница, затвор
ѫꙁа, -ъі ж. 1. окови, вериги; 2. ад, геена, пъкъл; 3. нещастие, беда, злочестие; 4. жила, сухожилие
ѫꙁилище, -а ср. затвор, тъмница
ѫкоть, -и ж. кука; гр. ὄγκινος
ѫродивъ, -ъіи прил. глупав, неразумен; безумен; ѫродиваѣ бесѣда празнословие
ѫродити сѧ, -ждѫ сѧ, -диши сѧ несв. правя се на глупав, постъпвам като глупак
ѫродица, -ѧ ж. глупава, малоумна жена
ѫродовати, -оуѭ, -оуеши несв. безумствам, постъпвам безумно, глупаво; лишен съм от ум; вж. ѫродити
сѧ
ѫродословие, -иꙗ ср. глупави думи, безумици, пустословие, празнословие, брътвеж
ѫродъ, -а м. глупак, неразумен човек, безумец
ѫродьно нрч. безразсъдно, необмислено
ѫродьнъ, -ъіи прил. 1. неразумен, глупав; 2. безумен; жесток, безмилостен; вж. ѫродивъ
ѫродьскъі нрч. безумно, идиотски
ѫродьство, -а ср. безумие, безразсъдство, глупост
ѫродьствовати, -оуѭ, -оуеши несв. 1. постъпвам, държа се, глупаво, върша глупости, безумия; 2. говоря
глупости; вж. ѫродити сѧ
ѫродьсцѣ нрч. глупаво
ѫрожда, -ѧ ж. глупост
ѫсобица, -ѧ ж. бунт, размирица, междуособица, метеж
ѫсобичьнъ, -ъіи прил. 1. родствен, от един род, от едно племе; 2. междуособен, предизвикващ
междуособици, метежи
ѫсобьнъ, -ъіи прил. междуособен, предизвикващ междуособици, метежи
ѫсъ, -а м. мустак
ѫсѣница, -ѧ ж. гъсеница, въсеница
ѫтица, -ѧ ж. патица; лат. Anas
ѫтро нрч. вътрешно; вътре
ѫтроба, -ъі ж. 1. вътрешности, вътрешни органи; 2. стомах, корем; 3. утроба, майчина утроба; 3. дух,
същност, вътрешен мир; из (отъ) ѫтробъі матере открай време, отдавна, винаги; въ ѫтробѣ баснь
(влъхвование) гадание по вътрешни органи; прорицаѧи отъ ѫтробъі гадател по вътрешни органи;
вар. отроба, ѫтрѫба
ѫтробобасньникъ, -а м. гадател по вътрешни органи
ѫтробьнъ, -ъіи прил. утробен, който се отнася до утроба; който се отнася до корема, стомаха; ѫтробьнаѣ
чародѣица гадателка по вътрешни органи
ѫтрь нрч. вътре, в пределите на нещо; въ ~ 1. вътре; 2. (за време) в течение на, за
ѫтрь предлог с род. п. в, във
ѫтрьн҄ь, -н҄ии прил. 1. вътрешен; 2. (субст.) ѫтрьн҄ее ср. ед. вътрешност, вътрешна част; 3. духовен
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ѫтрьѭдоу нрч. вътре, отвътре, в пределите на нещо
ѫтрьѭдѣ нрч. отвътре, в душевния свят, вътре
ѫтрьѭдѫ нрч. отвътре, в пределите на нещо, вътре
ѫтъі, ѫтъве ж. патица; лат. Anas; вж. ѫтица
ѫтьлъ, -ъіи прил. 1. пробит, продупчен; течащ; 2. парцалив; 3. безполезен
ѫтѧ, ѫтѧте ср. патенце
ѫхание, -иꙗ ср. 1. ухание; благоухание; 2. обоняние
ѫхати, -аѭ, -аеши несв. мириша
ѫхновати, -аѭ, -аеши несв. мириша

ѯ҃
ѯ писмен знак в кирилицата; наименование кси
ѯ҃ числ. 60 в кирилицата

Вж. кс-

ѱ
ѱ писмен знак в кирилицата; наименование пси
ѱ҃ числ. 700 в кирилицата

Вж. пс-

ѳ
ѳ писмен знак в кирилицата; наименование тита, ѳита
ѳ҃ числ. 9 в кирилицата

ѳ҃
Вж. т-

у, ѵ
у писмен знак в кирилицата; наименование ужица, ижица
у҃ числ. 400 в кирилицата; в глаголицата ⱛ҃ е 800.

Вж. и-
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Старобългарските азбуки
Име

Глаголица

Кирилица

Букви Цифри Букви Цифри
azъ

Ⰰ

1

а

1

боукъі

Ⰱ

2

б

–

вѣдѣ

Ⰲ

3

в

2

глаголъ

Ⰳ

4

г

3

добро

Ⰴ

5

д

4

естъ

Ⰵ

6

е

5

живѣте

Ⰶ

7

ж

–

ꙃѣло

Ⰷ

8

ꙃ

6

ꙁемлꙗ

Ⰸ

9

ꙁ

7

тита

–

–

ѳ

9

ижеи

Ⰺ

10

ї, і, ꙇ

10

иже

Ⰻ

20

и

8

г҄ервъ

Ⰼ

30

(ћ)

–

како

Ⰽ

40

к

20

людие

Ⰾ

50

л

30

мъіслите

Ⰿ

60

м

40

нашь

Ⱀ

70

н

50

кси

–

–

ѯ

60

онъ

Ⱁ

80

о

70

покои

Ⱂ

90

п

80

рьци

Ⱃ

100

р

100

слово

Ⱄ

200

с

200

тврьдо

Ⱅ

300

т

300

оукъ,
ижица

Ⱛ

400

у, ѵ, оу,
ꙋ

400

557

Име

Глаголица

Кирилица

Букви Цифри Букви

Цифри

фрьтъ

Ⱇ

500

ф

хлъ

Ⱒ

–

–

пси

–

–

ѱ

700

отъ

Ⱉ

700

w

800

пѣ

Ⱊ

–

–

–

ци

Ⱌ

900

ц

900

чрьвъ

Ⱍ

1000

ч

90

ша

Ⱎ

ш

–

ща

Ⱋ

800

щ

–

(имени)

Ⰹ

–

–

–

еръ

Ⱏ

ъ

–

еръі1

ⰟⰉ, ⰠⰉ

ъі, ьі

–

ерь

Ⱐ

ь

–

ѣтъ

Ⱑ

ѣ

–

х҄ѣръ

Ⱈ

600

х

600

–

Ⱓ

800?

ю, ꙕ

–

–

–

–

ꙗ

–

–

–

–

ѥ

–

малка
носовка

Ⱔ

ѧ, ꙙ, 

900

голяма
носовка

Ⱘ

ѫ

Ⱙ

ѭ

Ⱗ, Ⱕ

ѧ, ꙙ,
ѩ, ꙝ

1

500

Буква може да се изпише с всяка комбинация от ерове и букви за и.
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Фонологични промени (от праславянски към
старобългарски)
Изходна форма

Променена форма

Бележки

ă

о

ā

а

ajC в краесловие

и

вльци (монофт. на
дифтонгите)

ajC, ojC

ѣ

монофт. на дифтонгите

awC, owC

оу

монофт. на дифтонгите

bj

бл҄

лабиална палатализация
(йотация)

bw > bv > b

б

изпадане на съгласна,
обетъшати (ветъхъ), обида
(видѣти), область (власть)

dj

жд

дентална палатализация
(йотация)

drj

ждр

мѫдръ, прѣмѫждрати

ĕ

е

ē

ѣ

ejC > ijC

и

зима (монофт. на дифтонгите)

-el-

-лѣ-

млѣко (ликвидна метатеза)

-er-

-рѣ-

брѣгъ (ликвидна метатеза)

ewC

ю

монофт. на дифтонгите

ewV

ев

g+предна гласна / j

ж

I регр. палат. / йотация

gaj > kē

ꙃѣ > зѣ

II регр. палат.

gaj > kī

ꙃи > зи

в краесловие, II регр. палат.

gtj/ī

щ

gtī при инфинитивното
окончание, дентална
палатализация (йотация)
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Изходна форма

Променена форма

Бележки

h+предна гласна / j

ш

I регр. палат. / йотация

haj > kē

сѣ

II регр. палат.

haj > kī

си

в краесловие, II регр. палат.

ĭ

ь

ī

и

ĭ/ī - (N)-g-ă/ā

ь/и – (Н) – ꙃ(з) - о/а

-ѧꙃь (-ѧзь), -ѧꙃи- (-ѧзи-);
кънѧꙃь, пѣнѧꙃь, двиꙃати
прогресивна палатализация

ĭ/ī - (N)-k-ă/ā

ь/и – (Н) – ц - о/а/e

-ьца, -ица (-ица), -ьце, -ьць,
градьць, овьца, житьница,
срьдьце, прогресивна
палатализация

ĭl

ль-

влькъ

in(m)C, en(m)C

ѧ

образуване на малка носовка

ĭr-

рь-

врьхъ

jŭ > jĭ

и

иго (преглас на гласните)

k+ предна гласна / j

ч

I регр. палат. / йотация

kaj > kē

цѣ

II регр. палат.

kaj > kī

ци-

в краесловие, II регр. палат.

kt-

т

изпадане на съгласна, потъ

ktj/ī

щ

ktjī при инфинитивното
окончание, дентална
палатализация (йотация)

mj

мл҄

лабиална палатализация
(йотация)

ŏ

о

ō

а

ol-

ла-

лакати / алкати, ладии
(ликвидна метатеза)

-ol-

-ла-

глава (ликвидна метатеза)
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Изходна форма

Променена форма

Бележки

on(m)C, an(m)C и в
краесловие

ѫ

образуване на голяма носовка

or-

ра-

работати, рабъ (робъ), разга,
розга (ликвидна метатеза)

-or-

-ра-

крава (ликвидна метатеза)

pj

пл҄

лабиална палатализация
(йотация)

pn / bn

н

изпадане на съгласна, сънъ
(съпати), съгънѫти (гоубити)

pt / bt

т

изпадане на съгласна, тети,
тепѫ, грети, гребѫ

sj

ш

писати, но пишѫ, дентална
палатализация (йотация)

skj

щ

искати, ищѫ; -ище (жилище,
селище), дентална
палатализация (йотация)

slj

шл҄

мъішл҄ение, дентална
палатализация (йотация)

stj

щ

поустити, поущѫ дентална
палатализация (йотация)

strj

щр

изострити, изощренъ

tj

щ

дентална палатализация
(йотация)

tk

к

изпадане на съгласна, окръіти

tm / dm

м

изпадане на съгласна, врѣмѧ,
дамь, ѣмь, вѣмь, племѧ (плодъ)

tn / dn

н

изпадане на съгласна,
оувѧнѫти

trj > щр҄

-щр҄-

съмотрити, съмощренъ

tt / dt > ст

ст

изпадане на съгласна, но ити
552

Изходна форма

Променена форма

Бележки
от ид-ти

ŭ

ъ

сънъ

ū

ъі

съінъ

ŭl-

лъ-

слъньце

ŭr-

ръ-

скръбъ

ūv

ъв

црькъі, но црькъвь

V–

JV–

йотация в началото на думата

VV

VjV

йотация между две гласни

wj > vlj

вл҄

лабиална палатализация
(йотация)

wū > wū

въі-

въі-кнѫти, на-въі-кнѫти

wŭ- > vŭ

въ-

въ-пити, въпль

zdj > ždj

жд

дентална палатализация
(йотация)

zgj >ždj

жд

пригвоздити, пригвожденъ

zj > ž

ж

дентална палатализация
(йотация)

zlj >žlj

жл҄

съблажн҄ѣетъ

Други фонологични промени
Ерове
1) Еровите гласни понижават своя гласеж, ако след тях следва сричка с друга ерова гласна
(силна поиция). Примери: дьнь > день, кротъкъ > кротокъ.
2) Предната ерова гласна става непредна (задна), ако след нея следва сричка с непредна
гласна и обратното (еров преглас). Пример: тьма > тъма.
3) Еровете изчезват в края на думите или когато след тях следва сричка с гласна, различна от
ер (слаба позиция). Изключенията се дължат на струпване на гласни или на ролята на
ударението.
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Предни гласни след меки съгласни
Те се променят в непредни в старобългарски:
-чѣ, -жѣ, -шѣ, ꙃѣ, цѣ-, -сѣ > -ча, -ша, -ꙃа, -ца, -са. Примери: чѣша > чаша, жѣба > жаба.
-чю, -жю, -шю, щю > -чоу, -шоу, щоу. Примери: чюдо > чоудо, жюпѣлъ > жоупѣлъ.

Словообразуване
Наставки при съществителни
Наставка

Основа

-j
-jа

-jo
-ja

-jе
-ав-а
-аг-а,
-ѣ-г-а
-ар-ь
-об-а
-в-а
-в-о
-г-а
-д-о
-д-о
-ег-ъ
-зн-ь
-иг-а
-и-зн-а
-и-и
-ик-а
-ик-ъ
-ин-а
-ин-ъ
-иц-а /
-ьн-иц-а
-ищ-е

-jo
-а
-a

-ищ-ь
-к-ъ
-к-а
-л-о

-jo
-o
-a
-o

-ль-и

-jo
-а
-а
-о
-a
-о
-es
-o
-ĭ
-a
-a
-jo;ja
-a
-о
-а
-o
-ja
-jo

Примери
вождь, врачь, лъжь, стражь;конь, змии, ножь
дрѣводѣл҄ѣ, прѣдътеча;лъжа, стража, кожа, мрѣжа, доуша, соуша,
свѣшта, нѫжда, лъжа, пишта, ръжда
мор҄е, пол҄е, ложе
дрьжава, дѫбрава, пон҄ѣва
подъпѣга
мытар҄ь, бoукар҄ь, вратар҄ь, винар҄ь, врьтоградар҄ь, клеветар҄ь, рыбар҄ь
зълоба, ѫтроба
вьдова, глава, грива, дѣва, крава, млъва, нива, плѣва, ꙗзва
дрѣво, пиво, чрѣво
слоуга
чѧдо, стадо
чюдо
ковьчегъ
боꙗзнь, жизнь, каꙗзнь, къзнь, приꙗзнь
верига
главизна, оукоризна
врабии, гвоздии, жрѣбии, славии;вѣтии, сѫдии
ближика, ѫжика
златикъ
глѫбина, дружина, истина, обьштина, отьчина, тишина
болѣринъ, властелинъ, господинъ, людинъ, оиминъ, поганинъ
вратарица, въдовица, голѫбица, грѣшьница, мѫченица, пътица,
старица, оученица, цѣсарица, чрьница
жилище, капище, прибѣжище, пристанище, сѣдалище, сѫдище, тръжище,
хранилище
дѣтищь, козьлищь, отрочищь, пътищь
знакъ, камъікъ, пѣсъкъ
рѣка, срака
зрьцало, кадило, мѣрило, мыло, свѣтило, соушило, точило, рало, орало,
хранило, чрънило
балии
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Наставка
/-ли-и
-н-ъ
-н-а
-н-о
-н-ь
-об-а
-ог-ъ
-от-а,
-ет-а
-ост-ь,
-ест-ь
-сн-ь
-ств-о
-т-о
-т-ъ
-т-ь
-тв-а

Основа

Примери

-о
-а
-о
-ĭ
-а
-o
-a

блазнъ, гранъ, грьнъ, станъ, сънъ, плэнъ, чльнъ
брана, вина, влъна, лоуна, мѣна, плесна, рана, слана, страна
влакно, вѣно, зрьно, колѣно, роуно, соукно, сѣно
брань, дань, длань, голѣнь, грътань, длань,
зълоба, ѫтроба
острогъ, сапогъ, чрьтогъ
великота, длъгота, доброта, лѣпота, нагота, нечистота;нищета,

-ĭ

благость, гръдость, жестокость, кротость, младость, нагость, теплость,
хоудость;горесть
баснь, плѣснь, пѣснь
бѣство
блато, злато, сито, пѫто
вратъ, млатъ, потъ, пръстъ, животъ
съмрьть, мьсть, памѧть, чьсть;власть, масть
битва, бритва, жрьтва, жѧтва, клѧтва, ловитва, молитва, паства,
ръватва
искоусител҄ь, крьстител҄ь, мѫчител҄ь, просител҄ь

-ĭ
-o
-o
-o
-ĭ
-а

-тел-ь,
-а-тел-ь,
-и-тел-ь
-ък-а
-ък-ъ
-ьб-а

-jo / разн.

-ьк-а
-ьн-ик-ъ
-ьств-о

-a
-о
-o

-ьств-и-е
-ьи / -ии
-ьц-а
-ьц-е
-ьц-ь
-ъч-ии;ьчии
-ъіг-а
-ъік-а
-ъін-и
-ѣ(ꙗ)нин-ъ
-ѫб-, -ѧб-ѫд-ъ
/-ѫд-ь
-ѧд-о
-ѧд-ъ

-jo

-a
-o
-а

-ja
-jo
-jo
-jo

котъка, тетъка
избъітъкъ, прибъітъкъ, недостатъкъ, начѧтъкъ, пѧтъкъ, четврьтъкъ
алчьба, борьба, врачьба, гостьба, мольба, льстьба, слоужьба, сватьба,
стражьба, сѫдьба, татьба, цѣльба
клѣтька, рѫчька,
блѫдьникъ, грѣшьникъ, заштитьникъ
богатьство, божьство, владъічьство, мъножьство, отьчьство, рождьство,
сѫщьство
величьствие, мъножьствие, цѣсарьствие
врабии, жрѣбии, гвоздии, славии, олии;вѣтии, сѫдии
двьрьца, рѣчьца, сѣньца, овьца;пивьца, винопиица, ꙗдьца
аице, слъньце, срьдьце;брашьньце, чѧдьце, зрьньце
борьць, видьдь, градьць, жьрьць, стрѣльць, творьць, шьвьць
корабъчии, кръмъчии, самъчии, шаръчии;корабьчии

-a
-a
-ja
-o/разн.

котъіга, кръкъіга
владъіка, мотъіка
рабъіни, богъіни, кънѧгъіни, господъіни, правъіни, поустъіни
гражданинъ, римлѣнинъ, самарѣнинъ, словѣнинъ

-ĭ/-o
-о/-ĭ

голѫбь, ꙗстрѧбь, ꙗрѧбь
желѫдъ / желѫдь

-о
-о

говѧдо
агнѧдъ
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Наставки при прилагателни
Наставка
jĭĭ (jь)

ĭĭjĭĭ (ьjь)

Произход

Примери

същ.

грѣшьничь < грѣшьникъ, ловьчь < ловьць, мѫченичь <
мѫченикъ;вьдовичь < вьдовица, дѣвичь < дѣвица;агньчь < агнѧ,
говѧждь < говѧдо

прил.

бъждр҄ь < бъдръ; прочии < прокъ

глаг.

лъжь < лъгати

същ. от м. р. божии < богъ, вражии < врагъ, лисии < лисъ
глаг.

питии < питъ (мин. страд. прич.) < пити

същ. от -а
осн.

сѣдинавъ < сѣдина

глаголи

величавъ < величати сѧ

ат-ъ

същ.

богатъ < богъ;крилатъ < крило;сѫкатъ < сѫкъ

-ив-ъ

същ.

льстивъ < льсть, милостивъ < милость

глаг.

страшивъ < страшити

прил.

напрасьнивъ < напрасьнъ

-ив-ьнъ

прил. на
-ъвъ

рѣснотивьнъ < рѣснотивъ

-инъ

същ. от а/ja- воеводинъ < воевода
осн.

-ав-ъ

същ. от ĭосн.

голѫбинъ < голѫбь

същ. от
консон.
основи

осьлѧтинъ < ослѧ, ослѧте

-ин-ьнъ

прил. на
-ьнъ

звѣриньнъ < звѣрьнъ

-ич-ьнъ

прил. на

неразоумичьнъ < неразоумьнъ;приимичьнъ < приимьнъ
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Наставка

Произход

Примери

-ьнъ
-ит-ъ

същ.

именитъ < имѧ, знаменитъ < знамѧ и знамение, племенитъ < племѧ,
сѣменитъ < сѣмѧ

-лив-ъ

мин. деят.
прич. II;
глаг.

млъчаливъ < млъчалъ < млъчати;пооучаливъ < пооучати

-овит-ъ

първ. същ.
от ŭ-осн.

домовитъ < домъ, сановитъ < санъ, ꙗдовитъ < ꙗдъ, плодовитъ < плодъ,
родовитъ < родъ, трѫдовитъ < трѫдъ

-ов-ъ;-ев- същ. от м. и архиерѣовъ или архиереевъ < архиереи, врачевъ < врачь, львовъ < львъ,
ъ
ж. р.
артемидовъ < артемида, аспидовъ < аспида
прил. или
мест.

истовъ < истъ, таковъ < такъ, сицевъ < сиць, каковъ < какъ

същ. от ŭосн.

воловьнъ < волъ, домовьнъ < домъ

o/jo-осн.

грѣховьнъ < грѣхъ, врачевьнъ < врачь, плачевьнъ < плачь

n-осн.

дьневьнъ < дьнь

-ā-осн.

вѣровьнъ < вѣра, срв. вѣровати;виновьнъ < вина, срв. виновати

-шьн҄-ь,
-щьн҄-ь

нрч.

вьчерашьн҄ь, вьчеращьн҄ь < вьчера, вьнѣшьн҄ь, вьнѣщьн҄ь < вьнѣ

-ьлив-ъ

същ.

гнѣвьливъ < гнѣвъ

-ьн-ат-ъ

единств.
пример

перьнатъ < перо

-ьн-ъ

същ.

вѣтрьнъ < вѣтръ, плодьнъ < плодъ

прил.

лѫкавънь < лѫкавъ

нрч.

исконьнъ < искони

глаг.

больнъ < болѣти, подобьнъ < подобити

не и глаг.

незавидьнъ < не завидѣти

нрч.

искрьн҄ь < искрь, нижьн҄ь < ниже

-овь-нъ;евь-нъ

-ьн҄-ь
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Наставка

Произход
същ.

-ьск-ъ

Примери
господьн҄ь < господь, дроужьн҄ь < дроугъ

същ. от м. р. божьскъ < богъ, иночьскъ < инокъ
същ. от ж. р. антиоохиискъ < антиохиꙗ, баньскъ < бан҄ѣ
същ. от ср.
р.

морьскъ < мор҄е, небесьскъ < небе

Форманти при местоименните наречия
- (ъ)де – място без оглед на посоката: вьсьде, онъде, съде, инъде
-ако – начин: вьсѣко, единако, како, обоꙗко, сице
-амо, -ѫдоу (-дѣ) – движение към говорещия или към обекта или от говорещия: тамо, онамо,
тѫдоу (тѫдѣ)
-гда – време: вьсегда, овогда, тогда (тъгда)
-ли, -ль (-лѣ) – количество и степен; време: коли, колѣ, коль; селѣ, толи

Най-употребявани префикси
без-: липса, отсъствие на признака, изразен от основата – безвиньнъ, бесрамьникъ, безмлъвие.
въ-, пред гласна вън-: движение към вътрешността на нещо – въходити, въноушити.
въз-: движение нагоре – възити; начало на действието – възглаголати; връщане – възвратити,
въздати
до-: достигане, предел – доити
за-: 'зад' заити, западъ; начало на действие – запалити; докрай осъществяване на значението
на основата – защитити, закръіти
из-: излизане, извличане – изити; докрай осъществяване значението на основата – испити,
исцѣлити.
мимо-: покрай – мимоити.
на: върху – належати; срещу – наити, нанести; цялостно извършване на действието – надоити.
не-: отрицание при именните основи; при глаголните – различни нюанси на значението на
основата.
о-/об-: наоколо – объходити, оградити; обхващане на целия предмет или лице – оженити
от(ъ)-: отделяне – отъбѣжати, отърещи
по- / па-: различни степени на осъществяване на значението на основата – побѣседовати,
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побѣдити, пагоуба, памѧть, пажить.
по-дъ-: удължаване на по- с -дъ- ʻподʼ – подъкопати, подъножие, подънебесьнъ.
при-: приближаване, близост – приити, приморие, пристанище; приблизителност – примракъ,
призракъ, пристрашьнъ; различни нюанси на прибавяне, придобиване, усвояване – приложити,
приобрѣсти.
про-: проникване – пробости, проврѣти; докрай осъществено действие – продати; начало на
действие – прогънати; разпространяване на действието – провлѣщи; предварителност 'пред' –
прорещи = прапра-: отдалеченост във времето, предварителност – прадѣдъ.
прѣ-: преодоляване, преминаване – прѣити, прѣплоути; промяна – прѣмѣнити, прѣселити;
увеличаване, нарастване – прѣльстити, прѣльсть, прѣблагъ, прѣпростъ, прѣсвѣтьлъ.
прѣ-дъ-: удължаване на прѣ- с -дъ- ʻпредʼ – прѣдъварити, прѣдъдворие, прѣдъсѣдание, прѣдътеча.
раз-: отделяне, разпръскване – разлѫчити, распѫтие; начало на действие – распалити.
съ-, пред гласна сън-: отделяне, движение отгоре надолу – сълѣсти, сънити, сънитие;
съвместност, свързване – сънѧти, съньмъ; вар. сѫ- сѫпрѫгъ, сѫсѣдъ; завършеност на значението
на основата – съпасти, съпасение.
оу-: отделяне – оурѣзати, оудалити, оубогъ; цялостно осъществяване – оубити, оубиение, оугасати,
оугашение; начало на действието – оусънѫти, оусъіпание.

Първа съставка на сложните думи
Първи компонент
благо-

бого-

брат(р)о-,

Част на
речта

Примери

същ.

благовол҄ение, благовѣрие, благочьстие

прил.

благодатьнъ, благолѣпьнъ, благородьнъ, благословесьнъ

гл.

благоволити, благовѣстити, благодарити, благословити

нрч.

благообразьно, благочьстьно

същ.

боговидьць, боголюбьць, богородица

прил.

боголѣпьнъ, боголюбивъ, богомрьзькъ, богородичьнъ

гл.

богословити

нрч.

боголѣпьно

същ.

брат(р)олюбьствие, брат(р)осътворение, братоучѧдъ

559

Първи компонент

Част на
речта

Примери

братоубѣдьно-

същ.

бѣдьнонеимѣние, бѣдьнопостѫпьнъ

бѣло-

същ.

бѣлоризьць

велико-

същ.

великолѣпотие

прил.

великодоушьнъ

гл.

вель-, веле-, велие
(велье)

великомѫдровати

нрч.

великогласьно

същ.

вельдарование, вельлѣпота

прил.

велерѣчивъ, велиеꙗдъ, вельгласьнъ, велиеименьнъ

гл.

вельмѫдровати

нрч.

вельгласьнѣ

същ.

виноградъ, винопиица

прил.

виноградьнъ

водо-

същ.

водоносъ, водопиица

водьно-

прил.

водьнотрѫдовитъ

вое-

същ.

воевода, воеводьство

врѣдо-

същ.

врѣдооумие

вьсе-

същ.

вьседрьжитель, вьсъжежение

прил.

вьсеплодьнъ, вьсенощьнъ

вино-

гл.

готово-

длъго-

вьсесъжещи сѧ

нрч.

вьсеплодьно

същ.

готовооумие

нрч.

готовословл҄ено

същ.

длъготрьпѣние

прил

длъготрьпѣливъ

гл.

длъготрьпѣти
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Първи компонент
добро-

Част на
речта
същ.

добровоние, доброродие, доброчьстие

прил.

добровѣинъ, добропобѣдьнъ, доброродьнъ

гл.
дроуго-

Примери

добротворити

същ.

дроугоюбие

прил.

дроуголюбивъ

нрч.

дроуголюбьно

същ.

доухоборьць, доухосластие

прил.

доухоборьнъ, доухоносьнъ

доуховьно-

прил.

доуховьнодвижимъ

доуше-

същ.

доушегоубьство, доушегоубьць

прил.

доушегоубьнъ, доушепагоубьнъ, доушеоуспѣшьнъ

числ.

дъвадесѧтьнъіи

същ.

дъводоушие

дъімо-

прил.

дъімокоурьнъ

дьнь-

прил.

дьньдьньнъі

дѣво-

прил.

дѣволюбьствьнъ

едино-

прил.

единосѫщьнъ, единоумьнъ

едьно-

прил.

едьнодоушьнъ, едьнорожденъ, единочѧдъ

жесто-

същ.

жестосрьдие

прил.

жестосрьдивъ, жестосрьдъ

същ.

законодавьць, законопрѣстѫпьникъ, законооучитель

доухо-

дъва-, дъво-, дъвое-

законо-

гл.
зъло-

ино-

законодаꙗти

същ.

зъловѣрие, зълодѣи

прил.

зълонравьнъ, зълочьстьнъ

гл.

зълодѣꙗти, зълострадати

същ.

иновѣрьникъ, инорогъ
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Първи компонент

кръво-

Част на
речта
прил.

иновѣрьнъ, иномъісльнъ, иноѧзъічьнъ

същ.

кръвоточение, кръвоꙗдение

прил.

кръвопивъ, кръвоточивъ

гл.
лихо-

същ.
гл.

лице-

лихоимати, лихосътворити

прил.

лицемѣрьнъ
лицемѣровати сѧ, лицетворити

нрч.

лицемѣрьно

същ.

лъжесъвѣдѣние, лъжесъвѣдѣтель, лъжипастоухъ

прил.

лъжеименитъ, лъжеименьнъ, лъжьноименьнъ
лъже(и)послоушьствовати, лъжесъвѣдѣтельствовати

същ.

любодѣи, любослъішание

прил.

любодѣинъ, любонищь

гл.
мало-

лихоимание, лихоꙗдение

лицемѣрие, лицемѣръ

гл.
любо-

кръвоточити

същ.

гл.

лъже-, лъжи-, лъжно-

Примери

любомѫдрити, любоплакати

същ.

маломощь, малосъпание

прил.

маловрѣменьнъ, малогодьнъ, малочисменьнъ

нрч.

малогодьнѣ

младо-

прил.

младотѣльнъ

мрьзко-

прил.

мрьзкословесьнъ

мрьтво-

същ.

мрьтвоꙗдьць

мъного, мъног-

същ.

мъногобожьство, мъногоглаголание

прил.

мъноголѣтьнъ, мъногоплодьнъ, мъногоцѣньнъ

мъіто-

нрч.

мъногочѧстьно, мъногъкратъі

същ.

мъітоимьць, мъітоимьство
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Първи компонент
мьздо-

Част на
речта
същ.
гл.

Примери
мьздодавьць, мьздоимьць
мьздоимьствовати

мѫдьно-

прил.

мѫдьногласьнъ, мѫдьноѧзъічьнъ

мѫже-

същ.

мѫжелюбица

прил.

мѫжеискоусьнъ

нрч.

мѫжемѫдрьно, мѫжемъісльно

нище-

същ.

нищелюбьць, нищелюбие, нищепитательница

ново-

същ.

нововѣрьникъ

прил.

новосвѣщьнъ, новорожденъ, новосвѣтьлъ

гл.
оплазоосмо-

право-

правьдо-, правьдно-

оплазосрьдъ
числ.

осмонадесѧтъ

прил.

осмодьневьнъ

същ.

правовѣрие, правословьць

прил.

правовѣрьнъ

нрч.

правовѣрьно

същ.

правьдотворение

гл.
праздьно-

правьднослововати

същ.

праздьнодѣꙗние, праздьнолюбьць

прил.

праздьнолюбьнъ

гл.
просто-

новоꙗвити, новозьдати

праздьнословесити

същ.

простославие

прил.

простославьнъ

нрч.

простославьнѣ

прьво-

същ.

прьвовъзлѣгание, прьвомѫчьникъ

прѣжде-

същ.

прѣждевъзлѣгание, прѣждезъвание, прѣждесѣдѣние
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Първи компонент

прѣлюбо-, прѣлюбъі-

Част на
речта
прил.

прѣжденареченъ, прѣждесвѧщенъ

същ.

прѣлюбодѣи, прѣлюбодѣиство, прѣлюбодѣꙗние

прил.

прѣлюбодѣиствьнъ

гл.
пѧть-

равьно-

Примери

прѣлюбодѣꙗти

същ,

пѧтьдесѧтьница

прил.

пѧтьдесѧтьнъ

същ.

равьномѣрие

прил.

равьнодоушьнъ, равьночьстьнъ, равьноестьствьнъ

нрч.

равьнорадостьно

същ.

разьностоꙗние

прил.

разьноличь, разьноличьнъ, разьноочьнъ

рѫко-

същ.

рѫкописание, рѫковѧть

само-

същ.

самовидьць, самовластьць, самодѣльникъ

прил.

самовластьнъ, самотворьнъ

гл.

самоприходити, саморасти

нрч.

самовластьно, самовольно

същ.

свѣтодавьць, свѣтозарие, свѣтоносьць

прил.

свѣтовидьнъ, свѣтодавьнъ

нрч.

свѣтозрачьно, свѣтоѣвл҄еньно

същ.

свѣтьлоносьць

прил.

свѣтьлоначѧльнъ

разьно-

свѣто-

свѣтло-

гл.
свѧто-

същ.

свѧтописание, свѧтопѣвьць

прил.

свѧтолѣпьнъ, свѧтословьнъ

нрч.
седмь-

свѣтьловати, свѣтьлотворити

свѧтолѣпьнѣ
седмьдесѧтьнъіи
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Първи компонент
славо-

Част на
речта
същ.

славословествие, славословие, славословесие

прил.

славорадъ

гл.
сладо-, сладъко

сласто-

слово-

сладострастие, сладосѫщие, сладоходитие

прил.

сладъковоньнъ, сладкоглагольнъ, сладъкооуханьнъ

нрч.

сладорѣчивѣ

същ.

сластоврѣдие, сластотрьпие, сластолюбьць, сластохотие

прил.

сластолюбивъ, сластолюбьнъ

същ.

словолюбьць, словописатель, словословесие

прил.

словодаривъ
словопрѣпирати сѧ, словославити

същ.

срьдоболь, срьдобольство, срьдобол҄ѣ, срьдовѣдьць

прил.

срьдобольнъ

гл.
страньно-

славословити

същ.

гл.
срьдо-

Примери

срьдобольствовати, срьдоболѣти

същ.

страньнолюбие, страньноприимьць

прил.

страньнолѣпотьнъ

гл.

страньноприѧти

нрч.

страньнолѣпьно

същ.

страстоносьць, страстотрьпие, страстотрьпьць

прил.

страстотрьпьчьскъ, страстооубииствьнъ

същ.

сьреброклепчии, сьребролюбл҄ение, сьребролюбьць

прил.

сьребролюбивъ

същ.

тождеимение, тождерождение, тождеплеменьникъ

прил.

тождеименьнъ, тожденравьнъ, тождестрастьнъ

три-/трь-

прил.

трьблаженъ, тридьневьнъ, триименьнъ, трьсвѧтъ

оубого-

същ.

оубогокръмие, оубоголюбие

страсто-

сьребро

тожде-
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Първи компонент
христо-

хоудо-

Част на
речта
същ.

христолюбьць, христоразроушьникъ

прил.

христоименитъ, христолюбивъ

същ.

хоудовѣрие, хоудоглаголание

прил.

хоудовѣрьнъ, хоудодоушьнъ

гл.
цѣло-

същ.
гл.

чаро-

Примери

хоудоглаголати
цѣломѫдрие, цѣломѫдрование
цѣломѫдрьствовати

нрч.

цѣломѫдрьствьно

същ.

чародѣи, чародѣица, чародѣꙗние

гл.

чародѣꙗти

четврѣ-, четверо,
четврьто-

прил.

чловѣко-

същ.

чловѣколюбие, чловѣкооугодьникъ

прил.

чловѣколюбивъ

гл.

гл.

четврѣдьневьнъ, четврѣногъ, четверочисльнъ
четврьтовластьствовати

чловѣколюбьствовати

нрч.

чловѣколюбьнѣ, чловѣкообразьно

чрьно-

същ.

чрьноризьць, чрьноризица

чюдо- (чоудо-)

същ.

чюдодѣꙗние, чюдотворение, чюдотворьць

прил.

чюдовидьнъ, чюдоточивъ

гл.

чюдотворити

ѧдро-

същ.

ѧдрописьць

ѧзъіко-

същ.

ѧзъікоболѣзние, ѧзъіковрѣдие

прил.

ѧзъікосвѣтообразьнъ
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Парадигми
Съществителни
Съществителни от ā-основи
ед. ч.
И. жена

дв. ч.
женѣ

мн. ч.
женъі

Р. женъі

женоу

женъ

Д. женѣ

женама

женамъ

В. женѫ

женѣ

женъі

Т. женоѭ

женама

женами

М. женѣ

женоу

женахъ

Зв. жено

женѣ

женъі

Съществителни от ā- основи на веларна съгласна
ед. ч.
И. нога, рѫка, моуха

дв. ч.
ноꙃѣ, рѫцѣ, моусѣ

мн. ч.
ногъі, рѫкъі, моухъі

Р. ногъі, рѫкъі, моухъі

ногоу, рѫкоу, моухоу

ногъ, рѫкъ, моухъ

Д. ноꙃѣ, рѫцѣ, моусѣ

ногама, рѫкама, моухама ногамъ, рѫкамъ, моухамъ

В. ногѫ, рѫкѫ, моухѫ

ноꙃѣ, рѫцѣ, моусѣ

ногъі, рѫкъі, моухъі

Т. ногоѭ, рѫкоѭ, моухоѭ ногама, рѫкама, моухама ногами, рѫками, моухами
М. ноꙃѣ, рѫцѣ, моусѣ

ногоу, рѫкоу, моухоу

ногахъ, рѫкахъ, моухахъ

Съществителни от jā-основи
ед. ч.
И. строуꙗ, кънѧгъін҄и

дв. ч.
строуи, кънѧгъін҄и

мн. ч.
строуѧ, кънѧгъін҄ѧ

Р. строуѧ, кънѧгъін҄ѧ

строую, кънѧгъін҄ю

строуи, кънѧгъін҄ь

Д. строуи, кънѧгъін҄и

строуꙗма, кънѧгъін҄ѣма

строуꙗмъ, кънѧгъін҄ѣмъ

В. строуѭ, кънѧгъін҄ѭ

строуи, кънѧгъін҄ю

строуѧ, кънѧгъін҄ѧ

Т. строуеѭ, кънѧгъін҄еѭ

строуꙗма, кънѧгъін҄ѣма

строуꙗми, кънѧгъін҄ѣми

М. строуи, кънѧгъін҄и

строую, кънѧгъін҄ю

строуꙗхъ, кънѧгъін҄и

Зв. кънѧгъін҄и

кънѧгъін҄и

кънѧгъін҄и
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ед. ч.
И. млънии, балии

дв. ч.
млънии, балии

мн. ч.
млъниѧ, балиѧ

Р. млъниѧ, балиѧ

млънию, балию

млънии, балии

Д. млънии, балии

млъниꙗма, балиꙗма

млъниꙗмъ, балиꙗмъ

В. млъниѭ, балиѭ

млънии, балии

млъниѧ, балиѧ

Т. млъниеѭ, балиеѭ

млъниꙗма, балиꙗма

млъниꙗми, балиꙗми

М. млънии, балии

млънию, балию

млънꙗхъ, балиꙗхъ

Зв. балии

балии

балиѧ

Съществителни от ŏ-основи, м. р.
ед. ч.
И. градъ

дв. ч.
града

мн. ч.
гради

Р. града

градоу

градъ

Д. градоу

градома

градомъ

В. градъ

града

градъі

Т. градомь

градома

градъі

М. градѣ

градоу

градѣхъ

Зв. граде

гради

Съществителни от ŏ- основи м. р. на веларна съгласна
ед. ч.
И. богъ, отрокъ, грѣхъ

дв. ч.
бога, отрока, грѣха

мн. ч.
боꙃи, отроци, грѣси

Р. бога, отрока, грѣха

богоу, отрокоу, грѣхоу

богъ, отрокъ, грѣхъ

Д. богоу, отрокоу, грѣхоу

богома, отрокома, грѣхома богомъ, отрокомъ, грѣхомъ

В. богъ, отрокъ, грѣхъ

бога, отрока, грѣха

богъі, отрокъі, грѣхъі

Т. богомь, отрокомь, грѣхомъ богома, отрокома, грѣхома богъі, отрокъі, грѣхъі
М. боꙃѣ, отроцѣ, грѣсѣ

богоу, отрокоу, грѣхоу

568

боꙃѣхъ, отроцѣхъ, грѣсѣхъ

Съществителни от jŏ-основи, м. р.
ед. ч.
И. краи, оучител҄ь

дв. ч.
краꙗ, оучител҄ѣ

мн. ч.
краи, оучител҄и

Р. краꙗ, оучиел҄ѣ

краю, оучител҄ю

краи, оучител҄ь

Д. краю, оучител҄ю

краема, оучител҄ема краемъ, оучител҄емъ

В. краи, оучител҄ь

краꙗ, оучител҄ѣ

краѧ, оучител҄ѧ

Т. краемь, оучител҄емь краема, оучител҄ема краи, оучител҄и
М. краи, оучител҄и

краю, оучител҄ю

краихъ, оучител҄ихъ

Зв. оучител҄ю

оучител҄ѣ

оучител҄и

Съществителни от jŏ- (смегчени о-)основи, м. р.
ед. ч.
И. отьць, врачь

дв. ч.
отьца, врача

мн. ч.
отьци, врачи

Р. отьца, врача

отьцю (оу), врачю(оу)

отьць, врачь

Д. отьцю (оу), врачю (оу)

отьцема, врачема

отьцемъ, врачемъ

В. отьць, врачь

отьца, врача

отьцѧ, врачѧ

Т. отьцемь, врачемь

отьцема, врачема

отьци, врачи

М. отьци, врачи

отьцю (оу), врачю(оу)

отьцихъ, врачихъ

Зв. отьцю (оу), врачю(оу)

отьца, врача

отьци, врачи

Съществителни от ŏ-основи, ср. р.
ед. ч.
И. село

дв. ч.
селѣ

мн. ч.
села

Р. села

селоу

селъ

Д. селоу

селома

селомъ

В. село

селѣ

села

Т. селомь

селома

селъі

М. селѣ

селоу

селѣхъ
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Съществителни от ŏ- основи ср. р. на веларна съгласна
ед. ч.
И. иго, вѣко

дв. ч.
иꙃѣ, вѣцѣ

мн. ч.
ига, вѣка

Р. ига, вѣка

игоу, вѣкоу

игъ, вѣкъ

Д. игоу, вѣкоу

игома, вѣкома

игомъ, вѣкомъ

В. иго, вѣко

иꙃѣ, вѣцѣ

ига, вѣка

Т. игомь, вѣкомь

игома, вѣкома

игъі, вѣкъі

М. иꙃѣ, вѣцѣ

игоу, вѣкоу

иꙃѣхъ, вѣцѣхъ

Съществителни от jŏ-основи, ср. р.
ед. ч.
И. мор҄е, знамение

дв. ч.
иꙃѣ, вѣцѣ

мн. ч.
мор҄ѣ, знамениꙗ

Р. мор҄ѣ, знамениꙗ

игоу, вѣкоу

мор҄ь, знамении

Д. мор҄ю, знамению

игома, вѣкома

мор҄емъ, знамениемъ

В. мор҄е, знамение

иꙃѣ, вѣцѣ

мор҄ѣ, знамениꙗ

Т. моремь, знамениемь игома, вѣкома

мор҄и, знамении

М. мор҄и, знамении

мор҄ихъ, знамениихъ

игоу, вѣкоу

Съществителни от jŏ- (смегчени о-) основи, м. р.
ед. ч.
И. срьдьце, ѫже

дв. ч.
срьдьца, ѫжа

мн. ч.
срьдьца, ѫжа

Р. срьдьца, ѫжа

срьдьцю (оу), ѫжю(оу)

срьдьць, ѫжь

Д. срьдьцю (оу), ѫжю(оу) срьдьцема, ѫжема

срьдьцемъ, ѫжемъ

В. срьдьце, ѫже

срьдьца, ѫжа

срьдьца, ѫжа

Т. срьдьцемь, ѫжемь

срьдьцема, ѫжема

срьдьци, ѫжи

М. срьдьци, ѫжи

срьдьцю (оу), ѫжю (оу)

срьдьцихъ, ѫжихъ

Съществителни от ĭ-основи ж. и м. р.
ед. ч.
И. радость, гость

дв. ч.
радости, гости

мн. ч.
радости, гостье (-ие)
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Р. радости, гости

радостью (-ию), гостью (-ию) радостии, гостьи (-ии)

Д. радости, гости

радостьма, гостьма

радостьмъ, пѫтьмъ

В. радость, гость

радости, гости

радости, пѫти

Т. радостьѭ (-иѭ), гостьмь радостьма, гостьма

радостьми, гостьми

M. радости

радостью (-ию), гостью (-ию) радостьхъ, гостьхъ

Зв. гости

гости

гостье (-ие)

Съществителни от ŭ-основи
ед. ч.
И. съінъ, домъ

дв. ч.
съінъі, домъі

мн. ч.
съінове, домове

Р. съіноу, домоу

съіновоу, домовоу

съіновъ, домовъ

Д. сънови, домови

съінъма, домъма

съінъмъ, домъмъ

В. съінъ, домъ

съінъі, домъі

съінъі, домъі

Т. съінъмь, домъмь съінъма, домъма

съінъми, домъми

M. съіноу

съіновоу, домовоу

съінъхъ, домъхъ

Зв. съіноу

съінъі

съінове

Съществителни от ū-основи
ед. ч.
И. црькъі

дв. ч.
црькъви

мн. ч.
црькъви

Р. црькъве

црькъвѹ

црькъвъ

Д. црькъви

црькъвама

црькъвамъ

В. црькъвь

црькъви

црькъви

Т. црькъвьѭ, -иѭ црькъвама

*црькъвами

М. црькъве

црькъвахъ

црькъвѹ

Влияние на ĭ-основи върху ū-основите
ед. ч.
И. кръвь

мн. ч.
кръви

Р. кръве, кръви

кръвъи, кръвии, кръвъ
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Д. кръви

кръвьмъ

В. кръвь

кръви

Т. крьвьѭ, -иѭ

кръвьми

М. кръве

кръвьхъ

Съществителни от n-основи
м. р.

ср. р.

И.
Р.
Д.

м.р.
ед. ч.
камъі, камень дьнь
камене, камени дьнь, дьни
камени
дьни

В.

камень

дьнь

имѧ

Тв.

каменьмь

дьньмь

именьмь

М.

камене

имене

И. - В. камени

дьне, дьни
дв. ч.
дьни

Р. -М. каменѹ

дьнѹ, дьнью

именѹ

Д. - Т. каменьма

дьньма

именьма

имѧ
имене
имени

именѣ, имени

мн. ч.
Им. камене

дьне, дьнье

имена

Р.

каменъ

дьнъ

именъ

Д.

каменьмъ

дьньмъ

именьмъ

В.

камени

дьни

имена

Тв.

каменьми

дьньми, дьнъі

именъі

М

каменьхъ

дьньхъ

именьхъ

Съществителни от nt-основи
ед. ч.
И. агнѧ

дв. ч.
агнѧтѣ

мн. ч.
агнѧта

Р. агнѧте

агнѧтоу

агнѧтъ

Д. агнѧти

агнѧтьма

агнѧтемъ

В. агнѧте

агнѧтѣ

агнѧта
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Т. агнѧтемь

агнѧтьма

агнѧтъі

М. агнѧте (-ти)

агнѧтоу

агнѧтехъ

Съществителни от er-основи
ед. ч.
И. мати, дъщи

дв. ч.
матери, дъщери

Р. матере, дъщере
Д. матери, дъщери

матерью (-ию),
матеръ (-еи), дъщеръ (-еи)
дъщерью (-ию)
матерьма, дъщерьма матеремъ, дъщеремъ

В. матерь, дъщерь

матери, дъщери

Т. матерьѭ (-иѭ),
дъщерьѭ (-иѭ)
М. матери, дъщери

матерьма, дъщерьма матерьми, дъщерьми

Зв. мати, дъщи

мн. ч.
матери (-ии), дъщери (-ии)

матери (-ии), дъщери (-ии)

матерехъ, дъщерехъ

матерью (-ию),
дъщерью (-ию)
матери, дъщери

матери, дъщери

Съществителни от es-основи
ед. ч.
И. небо

дв. ч.
небесѣ

мн. ч.
небеса

Р. небесе (-и)

небесоу

небесъ

Д. небеси

небесьма

небесемъ

В. небесе

небесѣ

небеса

Т. небесьмь

небесьма

небесъі

М. небеси (-е)

небесоу

небесехъ

Разносклоняеми съществителни в мн. ч. (в ед. ч. на -арь, тель, -ѣ(ꙗ, а)нинъ)
И. мъітар҄е (-и)

дѣлател҄е

граждане

Р. мъітар҄ь

дѣлател҄ь

гражданъ

Д. мъітар҄емъ (-ьмъ) дѣлател҄емъ (-ьмъ) гражданемъ
В. мъітар҄ѧ

дѣлател҄ѧ

гражданѧ

Т. мъітар҄и

дѣлател҄и

граждани
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М. мъітар҄ихъ

дѣлател҄ихъ

гражданихъ (-ехъ)

Прилагателни
Склонение на простите прилагателни (твърди и меки основи)
м. р.

ср. р.

ж. р.

Им.

младъ, син҄ь

ед. ч.
младо, син҄е

млада, син҄ѣ

Р.

млада, син҄ѣ

млада, син҄ѣ

младъі, син҄ѧ

Д.

младоу, син҄ю

младоу, син҄ю

младѣ, син҄и

В.

младъ, син҄ь

младо, син҄е

младѫ, син҄ѭ

Тв.

младомь, син҄емь

младомь, син҄емь

младоѫ, син҄еѭ

М.

младѣ, син҄ѣ

младѣ, син҄ѣ

младѣ, син҄и

Им.

добра, син҄ѣ

дв. ч.
добрѣ, син҄и

добрѣ, син҄и

Р.

добрѹ, син҄ю

добрѹ, син҄ю

добрѹ, син҄ю

Д.

доброма, син҄ема

доброма, син҄ема

добрама, син҄ѣма

В.

добра, син҄ѣ

добрѣ, син҄и

добрѣ, син҄и

Тв.

доброма, син҄ема

доброма, син҄ема

добрама, син҄ѣма

М.

добрѹ, син҄ю

добрѹ, син҄ю

добрѹ, син҄ю

Им.

добри, син҄и

мн. ч.
добра, син҄ѣ

добръі, син҄ѧ

Р.

добръ, син҄ь

добръ, син҄ь

добръ, син҄ь

Д.

добромъ, син҄емъ

добромъ, син҄емъ

добрамъ, син҄ѣмъ

В.

добръі, син҄ѧ

добра, син҄ѣ

добръі, син҄ѧ

Тв.

добръі, син҄и

добръі, син҄и

добрами, син҄ѣми

М.

добрѣхъ, син҄ихъ

добрѣхъ, син҄ихъ

добрахъ, син҄ѣхъ

Склонение на сложните прилагателни (твърди и меки основи)

Им.

м. р.

ср. р.

ж. р.

добръіи, нищьи (-ии)

ед. ч.
доброе, нищее

добраꙗ, нищаа
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Р.

добраего, нищаего

Д.

добрѹемѹ, нищю(оу)емоу добрѹемѹ, нищю(оу)емоу

В.

добръіи, нищьи (-ии)

доброе, нищее

добрѫѭ, нищѫѭ

Тв.

добръіимь, нищиимь

добръіимь, нищиимь

доброѭ, нищеѭ

М.

добрѣемь, нищиимь

добрѣемь, нищиимь

добрѣи, нищии

добраꙗ, нищаꙗ

дв. ч.
добрѣи, нищии

добрѣи, нищии

Р.

добрѹю, нищю(оу)ю

добрѹю, нищю(оу)ю

добрѹю, нищю(оу)ю

Д.

добръіима, нищиима

добръіима, нищиима

добръіима, нищиима

В.

добраꙗ, нищаа

добрѣи, нищии

добрѣи, нищии

Тв.

добръіима, нищиима

добръіима, нищиима

добръіима, нищиима

М.

добрѹю, нищю(оу)ю

добрѹю, нищю(оу)ю

добрѹю, нищю(оу)ю

добрии, нищии

мн. ч.
добраꙗ, нищаꙗ

добръіѧ, нищѧѧ

Р.

добръіихъ, нищиихъ

добръіихъ, нищиихъ

добръіихъ, нищиихъ

Д.

добръіимъ, нищиимъ

добръіимъ, нищиимъ

добръіимъ, нищиимъ

В.

добръіѧ, нищѧѧ

добраꙗ, нищаꙗ

добръіѧ, нищѧѧ

Тв.

добръіими, нищиими

добръіими, нищиими

добръіими, нищиими

М.

добръіихъ, нищиихъ

добръіихъ, нищиихъ

добръіихъ, нищиихъ

Им.

Им.

добраего, нищаего

добръіѧ, нищѧѧ
добрѣи, нищии

Склонение на сравнителната степен при прилагателните (кратка и дълга
форма)
м. р.

ср. р.

ж. р.

крѣпл҄ьи, крѣплѣи

ед. ч.
крѣпл҄е, крѣпл҄ѣе

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

Р.

крѣпл҄ьша, крѣплѣиша

крѣпл҄ьша, крѣпл҄ѣиша

крѣпл҄ьшѧ, крѣпл҄ѣишѧ

Д.

крѣпл҄ьшю (-оу),
крѣпл҄ѣишю (-оу)
крѣпл҄ьшии, крѣпл҄ѣи

крѣпл҄ьшю (-оу), крѣпл҄ѣишю
(-оу)
крѣпл҄е, крѣпл҄ѣе

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьшемь,
крѣпл҄ѣишемь
крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьшемь, крѣпл҄ѣишемь

крѣпл҄ьшеѭ, крѣпл҄ѣишеѭ

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

Им.

В.
Тв.
М.

дв. ч.
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крѣпл҄ьшѫ, крѣпл҄ѣишѫ

Им.

крѣпл҄ьша, крѣпл҄ѣиша

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

Р.

крѣпл҄ьшю, крѣпл҄ѣишю

крѣпл҄ьшю, крѣпл҄ѣишю

крѣпл҄ьшю, крѣпл҄ѣишю

Д.

крѣпл҄ьшема,
крѣпл҄ѣишема
крѣпл҄ьша, крѣпл҄ѣиша

крѣпл҄ьшема, крѣпл҄ѣишема

крѣпл҄ьшама, крѣпл҄ѣишама

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьшема,
крѣпл҄ѣишема
крѣпл҄ьшю, крѣпл҄ѣишю

крѣпл҄ьшема, крѣпл҄ѣишема

крѣпл҄ьшама, крѣпл҄ѣишама

крѣпл҄ьшю, крѣпл҄ѣишю

крѣпл҄ьшю, крѣпл҄ѣишю

крѣпл҄ьше

мн. ч.
крѣпл҄ьша, крѣпл҄ѣиша

крѣпл҄ьшѧ, крѣпл҄ѣишѧ

Р.

крѣпл҄ьшь, крѣплѣишь

крѣпл҄ьшь, крѣпл҄ѣишь

крѣпл҄ьшь, крѣпл҄ѣишь

Д.

крѣпл҄ьшемъ, крѣпл҄ѣишемъ

крѣпл҄ьшамъ, крѣпл҄ѣишамъ

В.

крѣпл҄ьшемъ,
крѣпл҄ѣишемъ
крѣпл҄ьшѧ, крѣплѣишѧ

крѣпл҄ьша, крѣпл҄ѣиша

крѣпл҄ьшѧ, крѣпл҄ѣишѧ

Тв.

крѣпл҄ьши, крѣплѣиши

крѣпл҄ьши, крѣпл҄ѣиши

крѣпл҄ьшами, крѣпл҄ѣишами

М.

крѣпл҄ьшихъ,
крѣпл҄ѣишихъ

крѣпл҄ьшихъ, крѣпл҄ѣишихъ

крѣпл҄ьшахъ, крѣпл҄ѣишахъ

В.
Тв.
М.
Им.

Местоимения
Лично местоимение
ед. ч.
Им. азъ

дв. ч.

мн. ч.

вѣ

мъі

наю

насъ

Д. мьнѣ, ми

нама (на)

намъ (нъі)

В. мене, мѧ

на (нъі)

нъі

Тв. мъноѭ

нама

нами

М. мьнѣ

наю

насъ

Р.

мене

ед. ч.
Им. тъі

дв. ч.

мн. ч.

ва (въі)

въі

ваю

васъ

Д. тебѣ ти

вама (ва)

вамъ (въі)

В. тебе, тѧ

ва (въі)

въі

Р.

тебе
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Тв. тобоѭ

вама

вами

М. тебѣ

ваю

васъ

Възвратно местоимение
Им.
Р.

–
себе

Д. себѣ, си
В. себе, сѧ
Тв. собоѭ
М. себѣ

Местоименно склонение (твърда основа)
м. р. ср. р.

ж. р.

м. р.

ср. р.

ж. р.

ед. ч.
Им. тъ

то

та

онъ

оно

она

того

тоѧ

оного

оного

оноѧ

Д. томѹ томѹ

тои

ономоу

емоуже

онои

В. тъ

тѫ

онъ

оно

онѫ

Тв. тѣмь тѣмь

тоѭ

онѣмь

онѣмь

оноѫ

М. томь томь

тои

ономь

ономь

онои

Р. того

то

дв. ч.
Им. та

тѣ

тѣ

она

онѣ

онѣ

тою

тою

оною

оною

оною

Д. тѣма тѣма

тѣма

онѣма

онѣма

онѣма

В. та

тѣ

она

онѣ

онѣ

Тв. тѣма тѣма

тѣма

онѣма

онѣма

онѣма

М. тою

тою

оною

оною

оною

Р. тою

тѣ

тою

мн. ч.
Им. ти

та

тъі

они

она

онъі

Р. тѣхъ тѣхъ

тѣхъ

онѣхъ

онѣхъ

онѣхъ

Д. тѣмъ тѣмъ

тѣмъ

онѣмъ

онѣмъ

онѣмъ
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В. тъі

та

тъі

онъі

она

онъі

Тв. тѣми тѣми

тѣми

онѣми

онѣми

онѣми

М. тѣхъ тѣхъ

тѣхъ

онѣхъ

онѣхъ

онѣхъ

Местоименно склонение (мека основа)
анафорично мест.
м. р. ср. р.

ж. р.

относително мест.
м. р.

ср. р.

показат. мест. (мека основа)

ж. р.

м. р.

ср. р.

ж. р.

ед. ч.
Им. *и

*е

*ја

иже

еже

ꙗже

сь

се

си

его

еѧ

егоже

егоже

еѧже

сего

сего

сеѧ

Д. емѹ емѹ

еи

емоуже

емоуже

еиже

семоу

семоу

сеи

В. и

е

ѭ

иже

еже

ѫже

сь

се

сьѭ, сиѭ

Тв. имь

имь

еѭ

имьже

имьже

еѭже

симь

симь

сеѭ

М. емь

емь

еи

емьже

емьже

еиже

семь

семь

сеи

Р. его

дв. ч.
Им. *ја

*и

*и

ꙗже

иже

иже

сьѧ, сиѧ

си

си

Р. ею

ею

ею

еюже

еюже

еюже

сею

сею

сею

Д. има

има

има

имаже

имаже

имаже

сима

сима

сима

В. ја

и

и

ꙗже

иже

иже

сьѧ, сиѧ

си

си

Тв. има

има

има

имаже

имаже

имаже

сима

сима

сима

М. ею

ею

ею

еюже

еюже

еюже

сею

сею

сею

мн. ч.
Им. *и

*ја

*ѧ

иже

ꙗже

ѧже

сьи, си(и)

си

сьѧ, сиѧ

Р. ихъ

ихъ

ихъ

ихъже

ихъже

ихъ

сихъ

сихъ

сихъ

Д. имъ

имъ

имъ

имъже

имъже

имъ

симъ

симъ

симъ

В. ѧ

ја

ѧ

ѧже

ꙗже

ѧже

сьѧ, сиѧ

си

сьѧ, сиѧ

Тв. ими

ими

ими

имиже

ими

имиже

сими

сими

сими

М. ихъ

ихъ

ихъ

ихъже

ихъже

ихъже

сихъ

сихъ

сихъ
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Неопределителни, отрицателни, въпросителни местоимения
м. р.

ср. р.

ж. р.
ед. ч.

Им. (нѣ / ни)къіи

(нѣ / ни)кое

(нѣ / ни)каꙗ

Р.

(нѣ / ни)коего

(нѣ / ни)коего

(нѣ / ни)коеѧ

Д

(нѣ / ни)коемоу

(нѣ / ни)коемѹ

(нѣ / ни)коеи

В

(нѣ / ни)къіи

(нѣ / ни)кое

(нѣ / ни)кѫѭ

Тв. (нѣ / ни)имь

(нѣ / ни)къіимь

(нѣ / ни)коеѭ

М. (нѣ / ни)емь

(нѣ / ни)коемь

(нѣ / ни)коеи
мн. ч.

Им. (нѣ / ни)ции

(нѣ / ни)каꙗ

(нѣ / ни)къіѧ

Р. (нѣ / ни)къиихъ

(нѣ / ни)ихъ

(нѣ / ни)къіихъ

Д. (нѣ / ни)къіимъ

(нѣ / ни)къіимъ

(нѣ / ни)къіимъ

В. (нѣ / ни)къіѧ

(нѣ / ни)каꙗ

(нѣ / ни)къіѧ

Тв. (нѣ / ни)къіими

(нѣ / ни)къіими

(нѣ / ни)къіими

М. (нѣ / ни)къіихъ

(нѣ / ни)къіихъ

(нѣ / ни)къіихъ

къто

чьто

Им. (нѣ / ни)къто

(нѣ / ни)чьто

Р.

(нѣ / ни)кого

(нѣ / ни)чесо, чьсо, чесого, чьсого

Д

(нѣ / ни)комоу

(нѣ / ни)чесомоу, чьсомоу, чемоу

В

(нѣ / ни)кого

(нѣ / ни)чьто

Тв. (нѣ / ни)цѣмь

(нѣ / ни)чимь

М. (нѣ / ни)комь

(нѣ / ни)чемь, чесомь

Числителни
Числителните бройни единъ, едина, едино и едъно, едъна, едъно: по твърдото местоименно
склонение.
Числителните бройни дъва и оба: по твърдото местоименно склонение в двойствено число.
Числителни трие и четъіре: по консонтни и кратки ĭ-основи.
579

Числителните от 5 до 9 са съществителни от ж. р.: скланят се само в ед. ч. по ĭ-основи.
Числителното десѧть е от м. р. и се скланя по консонантните основи с влияние от ĭ-основи.
Сложните числителни от 11-10 променят само първата съставка.
Числителното съто се скланя по о-основи.
Числителното тъісѫщи / тъісѧщи се скланя както съществителните на -ъін҄и по праславянските
ja-основи.
Числителното тъма се скланя по а-основи.

Глаголи
Спрежение на глаголите от I спрежение в сегашно време
лице

нести

вести

рещи

врѣщи

ед. ч.
1

несѫ

ведѫ

рекѫ

врьгѫ

2

несеши

ведеши

речеши

врьжеши

3

несетъ

ведетъ

речетъ

врьжетъ

дв. ч.
1

несевѣ

ведевѣ

речевѣ

врьжевѣ

2

несета

ведета

речета

врьжета

3

несете

ведете

речете

врьжете

мн. ч.
1

несемъ

ведемъ

речемъ

врьжемъ

2

несете

ведете

речете

врьжете

3

несѫтъ

ведѫтъ

рекѫтъ

врьгѫтъ

Спрежение на глаголите от II спрежение в сегашно време
лице

минѫти

навъікнѫти

стати

ед. ч.
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лице

минѫти

навъікнѫти

стати

1

минѫ

навъікнѫ

стати

2

минеши

навъікнеши станѫ

3

минетъ

навъікнетъ

станеши

дв. ч.
1

миневѣ

навъікневѣ

станевѣ

2

минета

навъікнета

станета

3

минете

навъікнете

станете

мн. ч.
1

минемъ

навъікнемъ

станемъ

2

минете

навъікнете

станете

3

минѫтъ

невъікнѫтъ станѫтъ

Спрежение на глаголите от III спрежение в сегашно време
лице

знати

глаголати

писати

даровати

ед. ч.
1

знаѭ

глагол҄ѭ

пишѫ

дароуѭ

2

знаеши

глагол҄еши

пишеши

дароуеши

3

знаетъ

глагол҄етъ

пишетъ

дароуетъ

дв. ч.
1

знаевѣ

глагол҄евѣ

пишевѣ

дароуевѣ

2

знаета

глагол҄ета

пишета

дароеута

3

знаете

глагол҄ете

пишете

дароуете

мн. ч.
1

знаемъ

глагол҄емъ

пишемъ

дароуемъ

2

знаете

глагол҄ете

пишете

дароуете

3

знаѭтъ

глагол҄ѭтъ

пишѫтъ

дароуѭтъ
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Спрежение на глаголите от IV спрежение в сегашно време
лице

видѣти

молити

ед. ч.
1

виждѫ

мол҄ѫ

2

видиши

молиши

3

видитъ

молитъ

дв. ч.
1

видивѣ

моливѣ

2

видита

молита

3

видите

молите

мн. ч.
1

видимъ

молимъ

2

видите

молите

3

видѧтъ

молѧтъ

Спрежение на атематичните глаголи в сегашно време
лице

бъіти

вѣдѣти

дати

ꙗсти

имѣти

ед. ч.
1

есмь

вѣмь

дамь

ꙗмь

имамь

2

еси

вѣси

даси

ꙗси

имаши

3

естъ

вѣстъ

дастъ

ꙗстъ

иматъ

дв. ч.
1

есвѣ

вѣвѣ

давѣ

ꙗвѣ

имавѣ

2

еста

вѣста

даста

ꙗста

имата

3

есте

вѣсте

дасте

ѣсте

имате

мн. ч.
1

есмъ

вѣмъ

дамъ

ꙗмъ

имамъ

2

есте

вѣсте

дасте

ꙗсте

имате
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лице

3

бъіти

сѫтъ

вѣдѣти

вѣдѧтъ

дати

ꙗсти

имѣти

дадѧтъ

ꙗдѧтъ

имѫтъ

Повелително наклонение при тематичните глаголи
Лице

мощи

знати

ед. ч.
2

моꙃи

знаи

3

моꙃи

знаи
дв. ч.

1

моꙃѣвѣ

знаивѣ

2

моꙃѣта

знаита

мн. ч.
1

моꙃѣмъ

знаимъ

2

моꙃѣте

знаите

Повелително наклонение при атематичните глаголи
лице

бѫд-

вѣдѣти

дати

ꙗсти

имѣти

ед. ч.
2

бѫди

вѣждь

даждь

ꙗждь

имаи

3

бѫди

вѣждь

даждь

ꙗждь

имаи

дв. ч.
1

бѫдѣвѣ

вѣдивѣ

дадивѣ

ꙗдивѣ

имаивѣ

2

бѫдѣта

вѣдита

дадита

ꙗдита

имаита

мн. ч.
1

бѫдѣмъ

вѣдимъ

дадимъ

ꙗдимъ

имаимъ

2

бѫдѣте

вѣвите

дадите

ꙗдите

имаите
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Минало несвършено време
лице

видѣти

бьрати

ходити

плести

бъіти

ед. ч.
1

видѣахъ

бьраахъ

хождаахъ

плетѣахъ

бѣахъ

2

видѣаше

бьрааше

хождааше

плетѣаше

бѣаше

3

видѣаше

бьрааше

хождааше

плетѣаше

бѣаше

дв. ч.
1

видѣаховѣ бьрааховѣ

хождааховѣ плетѣаховѣ

бѣаховѣ

2

видѣашета бьраашета

хождаашета плетѣашета

бѣашета

3

видѣашете бьраашете

хождаашете плетѣашете

бѣашете

мн. ч.
1

видѣахомъ бьраахомъ

хождаахомъ плетѣахомъ

бѣахомъ

2

видѣашете бьраашете

хождаашете плетѣашете

бѣашете

3

видѣахѫ

хождаахѫ

бѣахѫ

бьраахѫ

плетѣахѫ

Асигматичен аорист
лице

вести

двигнѫти

ед. ч.
1

ведъ

двигъ

2

веде

движе

3

веде

движе
дв. ч.

1

ведовѣ

двиговѣ

2

ведета

движета

3

ведете

движете

мн. ч.
1

ведомъ

двигомъ

2

ведете

движете
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лице

3

вести

двигнѫти

ведѫ

двигѫ

I сигматичен и коренен аорист
лице

дѣлати

нести

бъіти

ед. ч.
1

дѣлахъ

нѣсъ

бъіхъ

2

дѣла

несе

бъі(стъ)

3

дѣла

несе

бъі(стъ)

дв. ч.
1

дѣлаховѣ нѣсовѣ

бъіховѣ

2

дѣласта

нѣста

бъіста

3

дѣласта

нѣсте

бъісте

мн. ч.
1

дѣлахомъ нѣсомъ

бъіхомъ

2

дѣласте

нѣсте

бъісте

3

дѣлашѧ

нѣсѧ

бъішѧ

II сигматичен аорист
лице

пасти

ꙗсти

ед. ч.
1

падохъ

ꙗдохъ

2

паде

ꙗде

3

паде

ꙗде
дв. ч.

1

падоховѣ

ꙗдоховѣ
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лице

пасти

ꙗсти

2

падоста

ꙗдоста

3

падосте

ꙗдосте

мн. ч.
1

падохомъ

ꙗдохомъ

2

падосте

ꙗдосте

3

падошѧ

ꙗдошѧ

Минало неопределено време (перфект)
Минало деятелно II причастие + сег. време на бъіти: пришьлъ есмъ.

Минало предварително време
Минало деятелно II причастие + мин. време на бъіти: пришьлъ бѣахъ.

Бъдеще сложно време
Спрегнати форми на хотѣти, имѣти, начѧти (въчѧти) с инф.: имамъ (хощѫ) творити.

Бъдеще време в миналото
Мин. несв. време на хотѣти с инф.: хотѣахъ сътворити.

Бъдеще предварително време (futurum exactum)
Форма на глагола бъіти за бъдеще време (основа бѫд-) с минало деят. II прич.: бѫдѫ ходилъ
'ще съм ходил, ще бъда ходил'.

Условно наклонение
Форма на бъіти с минало деятелно ΙΙ причастие.
лице

старинни форми

нови форми

ед. ч.
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лице

старинни форми

нови форми

1

сътворилъ, -а, -о бимь

сътворилъ, -а, -о бъіхъ

2

сътворилъ, -а, -о би

сътворилъ, -а, -о бъі(стъ)

3

сътворилъ, -а, -о би

сътворилъ, -а, -о бъі(стъ)
мн. ч.

1

сътворили (-ъі, -а) бимъ

сътворили (-ъі, -а) бъіхомъ

2

сътворили (-ъі, -а) бисте

сътворили (-ъі, -а) бъісте

3

сътворили (-ъі, -а) бишѧ

сътворили (-ъі, -а) бъішѧ

Причастия
Сегашно деятелно причастие
I и II спр. Им. п. ед. м. и ср. р. -ъі, ж. р. и косв. пад. -ѫщ-: несъі, несѫщи
III спр. Им. п. ед. м. и ср. р. -ѧ, ж. р. и косв. пад. -ѭщ-: знаѧ, знаѭщи
IV спр. Им. п. ед. м. и ср. р. -ѧ, ж. р. и косв. пад. -ѧщ-: молѧ, молѧщи
бъіти: Им. п. ед. м. и ср. р. съі, ж. р. сѫщи, косв. пад. сѫщОстаналите атемат. глаголи: Им. п. ед. м. и ср. р. -ъі, ж. р. и косв. пад. -ѫщ-: вѣдъі, вѣдѫщи;
дадъі, дадѫщи; ꙗдъі, ꙗдѫщи; имъі, имѫщи
Склонение: по jo- / ja-основи (смегчени o- и a- основи).

Минало деятелно причастие
Глаголи с инф. основа на гласна + въ в им. п. ед. м. и ср. р. и -въш- и окончание за ж. р.и в
косвените падежи: знати > знавъ, знавъши.
Глаголи с инф. основа на съгласна + ъ в им. п. ед. м. и ср. р. и -ъш- и окончание за ж. р.и в
косвените падежи: нести > несъ, несъши.
При глаголи от IV спр. : молити > моль, мольши, хвалити > хваль, хвальши, любити > любль,
любльши.
Склонение: по jo- / ja-основи (смегчени o- и a- основи).

587

Минало деятелно второ причастие
Инфинитивна основа на глаголите + -лъ, -ла, -ло, мн. -ли: неслъ, несла, несло, пеклъ, пекло, пекли.

Сегашно страдателно причастие
I, II, атематично спрежение: сегашна основа + о + м – вести > ведомъ, ведома, ведома; ꙗсти >
ꙗдомъ, ꙗдома, ꙗдомо.
III спрежение: сегашна основа + е + м – знати > знаемъ, знаема, знаемо; глаголати > глаголемъ,
глаголема, глаголемо,
IV спрежение: сегашна основа + и + м – молити > молимъ, молима, молимо; видѣти > видимъ,
видима, видимо.
Склонение: по о-/а-основи.

Минало страдателно причастие
1. Минала (инфинитивна) основа на глагола + н – нести > несенъ, несена, несено; рещи > реченъ,
речена, речено; въскрьснѫти > въскрьсенъ, въскрьсена, въскрьсено; просити > прошенъ, прошена, прошено;
оумъіти > оумъвенъ, оумъвена, оумъвено.
2. Минала (инфинитивна) основа на глагола на -ѣ- (от дифтонг) и -ѧ- + т – пѣти, поѭ > пѣтъ,
пѣта, пѣто; начѧти, начьнѫ > начѧтъ, начѧта, начѧто.
Склонение: по о-/а-основи.

Предлози
Предлози, които се съгласуват с един падеж
Родителен падеж
без(ъ): прѣдастъ его безъ народа
близъ: приде близъ свѧтааго; приближишѧ сѧ близъ рѣкы
вънъ, вънѣ, извънъ: изиде вънъ града; вънѣ града прѣбываите; повелѣ извънъ града того посѣщи
выше: выше презвутера сѣщи; выше закона быти
далече: имѣаше село вънѣ града недалече града
до: доидошѧ до цръкъве; до бедроу закопанъ
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из(ъ): влѣкош ѧ вънъ изъ клѣти; изъ давъна; изъ пръва
около: стоѧтъ около цръкъве
въскраи (< възъ краи): сѣде въскраи цръкъве
кромѣ (извън, без): кромѣ тѣла естъ; ты единъ еси кромѣ грѣха
окрьстъ (около): повелѣ емоу ходити окрьстъ монастыр҄ѣ
окрѫгъ (около): сѣдѣахоу окрѫгъ его
въ мѣсто: въ мѣсто сего старьца приходитъ
отъ: да не отълѫчимъ сѧ отъ тебе; възмѧте сѧ отъ страха
прѣжде: прѣжде зимы прити; прѣжде того часа
развѣ (извън, освен): аще въ тѣлѣ, аще развѣ тѣлѣ не вѣмь
свѣн҄е: отъведе паоула свѣне сѫдилища
оу: прѣбыстъ оу него годъ малъ; проси оу отьца

Винителен падеж
въз(ъ): възъ бръдо потече
низ(ъ): низъ стѣнѫ падошѧ
объ: живѣаше объ онѫ странѫ доунава; тоу объ нощь прѣбыстъ
ск(в)озѣ: придохомъ сквозѣ огн҄ь и водѫ

Дателен падеж
къ: събьрашѧ сѧ къ н҄емоу; вѣроуѭ къ господоу
противѫ: изидѫ противѫ исоусови; чьто противѫ семоу рекѫтъ

Местен падеж
при: при мор҄и галилеисцѣемь видѣ дъва брата; падѫ при пѫти
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Предлози, които се съгласуват с два падежа
Родителен и творителен падеж
съ: а) (отдалечаване) съшьдъ съ небесе; съпаде коумиръ съ мѣста своего; (време) съ вечера въста;
(начин) съ полоу мрьтвъ
б) (задружност, съвместност) идетъ съ народомь многомь

Винителен и родителен падеж
врьхоу: винителен падеж само при глаголи за движение, иначе родителен: постави и врьхоу
прѣстолъ свои; срв.: градъ врьхоу горы стоꙗаше

Винителен и местен падеж
Винителен падеж се употребява при глаголи за движение, а местен – при останалите
въ:

а) посадити въ тьмьницѫ; въ подъградие доиде
б) ѫтрь въ домоу обрѣте сѧ

на:

а) похоть воюетъ на доухъ; на гробъ прѣидошѧ

б) на ономь свѣтѣ бѫдетъ; сѣдиши на трапезѣ; слъньце быстъ на заходѣ; на молитвѣ станевѣ;
на оумѣ бѣаше емоу
о:

а) прѣтъкнѫ ногѫ о камень; сѣде одеснѫѭ отьца
б) чьто се слышѫ о тебѣ; не о хлѣбѣ единомь живъ бѫдетъ чловѣкъ

Винителен и творителен падеж
надъ: а) голѫбь полетѣ надъ главѫ иосифовѫ
б) облачьць малъ ꙗви сѧ надъ народомь
подъ: а) въниде подъ покровъ; заиде слъньце подъ землѭ; подъ вечеръ заклѧ сѧ
б) пьси подъ трапезоѭ ꙗдѧтъ
прѣдъ:а) въведошѧ прѣдъ цѣсар҄ѣ
б) съгрѣшихъ прѣдъ тобоѭ
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Предлози, които се съгласуват с три падежа
Винителен, родителен и творителен
за:
а) за вратъ похвати и;
б) (заради) жена за чѧдъ молѧщи; (време) за оутра; за вечера
в) (зад, след) иди за мъноѭ сотоно
междоу, междю:
а) приде на море междоу прѣдѣлы декапольскыѧ
б) междоу двою морю, чрьнааго и бѣлааго
в) колико растоѧтъ междоу собоѭ

Задлози
дѣл҄ѣ, дѣл҄ьма: вьсе врагъ дѣл҄ѣ бываетъ; сихъ дѣльма вьсѣхъ винъ хощетъ погоубити его
ради, радьма: обьщааго ради оуспѣха жити; чьсо радьма плачете

Старобългарски паметници
Ръкописи
Библейски текстове
Текстове от Новия Завет
Евангелските събития по реда на четиримата евангелисти (Четвероевангелия,
Четириевангелия)

1. Зографско евангелие. X век. Открито е в Зографския манастир на Света гора от Виктор
Григорович. През 1860 г. е дарено на руския император и сега се съхранява в Националната
руска библиотека в Санкт Петербург (Глаг. 1). 288 листа пергамент. Началото и краят на
ръкописа не са запазени. Има липси и в средата. Част от тези липси са били много стари и
още през 11 век две изгубени тетради (16 листа или 32 страници) са били възстановени с
глаголически текст. Този нов текст е написан върху по-стар също глаголически текст от X век
(вж. Зографски палимпсест). През XIII – XIV век към ръкописа е бил прибавен синаксар,
писан на кирилица. Така че до нас са дошли четири паметника, запазени като един кодекс –
три старобългарски глаголически ръкописа и един среднобългарски кирилски текст. Издание:
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Jagić 1879 (фототипно преиздание през 1954). Литература: Добрев 1985е; Христова 2003е.
2. Мариинско евангелие. X век, втора половина. Открито е от В. Григорович през 1844-1845
г. в скита „Св. Дева Мария“ на Света гора (Атон), откъдето носи името си. Днес се пази в
Руската държавна библиотека в Москва, където попада от архива на В. Григорович (Григ.
6/Муз. 1689). Първите два листа се съхраняват във Виенската народна библиотека (Сигнатура
Cod. Slav. 146). Съхранената част започва с Мат. 5:24 и завършва с Йоан. 21:17. Липсват два
листа с текст от евангелието от Св. Йоан – Йоан. 1:1 – 23 и Йоан. 18:13 – 29. Издание: Ягич
1883 (фототипно преиздание през 1960). Литература: Мострова 1995; Славова 2003з.
3. Добромирово евангелие. XI век, край. Кирилски паметник. Наречено е така по името на
един тримата книжовници, които са го писали, поп Добромир. Сега се съхранява в три
книгохранилища, разделено на няколко части. В края на XIX век, чрез Ватрослав Ягич,
постъпва в Руската национална библиотека в Санкт Петербург. Тази част съдържа 182
пергаментни и 14 хартиени листа с писмо от 14 век. Един от хартиените листове
възстановява ранна липса в текста, а другите са синаксар. В манастира „Св. Екатерина“ се
пазят две части от паметника, 23 пергаментни листа (под Nο 43) и 12 листа, открити през
1975 г. (сигн. Slav. 7/N). Два листа от паметника се съхраняват в Парижката национална
библиотека (сигн. Slav. 65). Писмото е архаично, със следи от глаголическо влияние в
правописа и графиката. Езикът на паметника е преходен тип между старобългарския и
среднобългарския. По фонетични и лексикални черти може да се приеме, че той произхожда
от тогавашните югозападни български краища. Издания: Алтбауер 1973 (фототипно);
Велчева 1975 (старата Синайска и Петербургската част); Станчев 1981 (Парижката част);
Tarnanidis 1988: 111 – 112, 317 – 334 (фототипно издание на новата Синайска част); Велчева
1991а (диплом. издание на новата Синайска част). Литература: Jagić 1898 – 1899; ИвановаМавродинова, Мавродинова 1999: 56 – 60; Икономова 2003в.
Изборни (служебни) евангелия

4. Савина книга. X век, първа половина. Кирилски ръкопис. Наречен е така на името на
някой си поп Сава, който е упоменат в две приписки на л. 48 и на л. 54. Запазени са 129 листа
от ръкописа. Съдържа кратко изборно евангелие с месецослов. Липсват началото и краят на
ръкописа. Има липси и в средата. Тези липси са възникнали постепенно и са били допълвани
на два пъти – през 11 и през 14 век в Русия. Ръкописът е открит за науката в манастир близо
до Псков и е пренесен в Москва. Сега се съхранява се в Руския държавен архив за стари
актове (РГАДА) в Москва (фонд 381, No 4). Издания: Щепкин 1903; Князевская, Коробенко,
Дограмаджиева 1999. Литература: Щепкин 1899; Погорелов 1927; Sławski 1963, 1978; Новикова
1967, 1968; Дограмаджиева 2003б; Христова 2003у.

5. Ватикански палимпсест. X век, първа половина. Кирилски текст. Това е долната част на
гръцко изборно евангелие от XII – XIII век. Разчетени са частично или в по-голям обем 93
листа от описаните 99, които са кирилски палимпсест. Съхранява се във Ватиканската
библиотека (Vat. Gr. 2502). Издание: Кръстанов, Тотоманова, Добрев 1996. Литература:
Mussakova 1994; Тотоманова 2000, 2001, 2003а; Джурова 2002; Мъжлекова 2004, 2005.
6. Охридски листове. X век. Паметникът е открит през 1845 г. в Охрид от Виктор
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Григорович. Съдържа два листа от изборно евангелие. Съществува мнение, че ги е писал
един от книжовниците, които са участвали в написването на Синайския псалтир. Съдържа от
четива за дните от Страстната седмица, неделя от първата седмица и за понеделник на
втората седмица след Великден. Ръкописът се съхранява в Одеската държавна научна
библиотека (сигн. 1/2 /532/). Издания: Ильинский 1915; Lysaght 1982. Литература:
Дограмаджиева 1995; Христова 2003п.
7. Листове на Ундолски (Ундолски листове). X век. Кирилски паметник. Оцелели са само
два листа от това изборно евангелие. Някога притежание на Вукол М. Ундолски, сега
ръкописът се съхранява в Руската държавна библиотека в Москва (сигн. Фонд 310, Унд. 961).
Паметникът е написан със старинно висящо, наклонено, уставно писмо. Издания: Карский
1904, Минчева 1978: 18-24. Литература: Минчева 1995в; Христова 2003к.
8. Асеманиево евангелие. X век, край – XI век, начало. Глаголически паметник. Името си
носи от ориенталиста Йозеф Симони Асемани, който открива ръкописа в Иерусалим и го
предава през 1736 г. във Ватиканската библиотека, където се съхранява и до днес (сигн. Vat.
Slav. 3). Ръкописът се състои от 158 листа и съдържа освен евангелския текст синаксар с дати
за помен. Наред с други светци са отбелязани св. Кирил, св. Методий и св. Климент
Охридски. Издания: Vajs, Kurz 1929 (фототипно), Vajs, Kurz 1955 (в кирилска
транслитерация), Иванова-Мавродинова, Джурова 1981 (цветно фототипно издание).
Литература: Минев 1985; Икономова 2003б.
9. Боянски палимпсест. XI век. Глаголически паметник, съхранен като долен пласт от
среднобългарско кирилско евангелие от XIII век (Добрев 1972; Славова 2003ш). Открито е
през 1945 г. От Виктор Григорович в Боянската църква край София. Кирилският паметник
съдържа 106 листа. Част от глаголическия текст (26 страници) е разчетена и издадена в
кирилска транслитерация. Днес се пази в Руската държавна библиотека в Москва (сигн. фонд
87, № 8 /M. 1690/). Издание: Добрев 1972. Литература: Добрев 1985б.
10. Зографски палимпсест. XI век. Глаголическият текст на вмъкнатите две тетради от
Зографското евангелие. От този изборен евангелски текст са разчетени 6 страници, които
съдържат части от Евангелието според Матея. Издание: Добрев 1971 (с кирилска
транслитерация). Литература: Добрев 1985е.
11. Синайски палимпсест (Fragmentum Sinaiticum). XI век. Глаголически паметник. Долната
част на л. 45 от кирилски ръкопис. 1 лист, който съдържа откъс от изборно евангелие (Мат.
13: 28 – 30, 36 – 42, Марк. 5: 26). По текст е близък до Асеманиевото евангелие. Съхранява се
в Синайския манастир “Св. Екатерина” (сигн. Slav. 39/O). Издания: Altbauer, Mareš 1980;
допълнения и поправки у Koch 1983 и Велчева 1999: 102-107. Литература: Altbauer, Mareš
1981; Дограмаджиева 2003в.
Текстове от Апостола

12. Енински апостол. X век. Кирилски ръкопис. Изборен (служебен) апостол. Открит е при
ремонт на църквата „Св. Параскева“ в с. Енина, Казанлъшко. Състои се от 39 листа, много от
които са частично запазени. Писмото е старинен устав, с наклон вдясно и висящо писмо.
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Срещат се глаголически букви. Апостолският текст на много места е фрагментарно запазен.
Между апостолските четения са разположени прокимени, тропари и типикарски указания.
Съхранява се в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София (сигн. НБКМ
1144). Издания: Мирчев, Кодов 1965, Кодов 1983 (цветно фототипно издание). Литература:
Дограмаджиева 1985; Икономова 2003г.

Текстове от Стария Завет
Псалтири

13. Синайски псалтир. X век. Глаголически паметник. Открит е и се съхранява в манастира
„Св. Екатерина“ на Синайския полуостров (сигн.: MS 38, MS 2/N). Писан е от не по-малко от
седем основни книжовника с архаично, не напълно кръгло глаголическо писмо. По-голямата
част от тях са писали с висящо писмо. Текстът изобилства с употреба на кирилица на много
места в ръкописа. През 1975 г. се открива още една част от паметника (32 листа) и сега той
обхваща 209 л. В сегашния си вид той съдържа всичките 151 псалма, 14 библейски песни,
молитвата „Отче наш“, Утринната песен (Господнята молитва) и началото на Чина на
вечернята. В езика на текстовете могат да се разграничат два пласта – архаичен, в който
личат следи от езика на текстовете, възникнали в Моравия и Панония по времето на св.
Методий и по-нов, източнобългарски, който се свързва с паметници като Зографското
евангелие и Супрасълския сборник. Текстът на Псалтира е най-близък до първоначалния
Кирило-Методиев превод. Издания: На старата част – Северьянов 1922, Altbauer 1971
(фототипно); На новата част – фототипно Tarnanidis 1988: 87 – 90, 249 – 282; дипломатическо
издание с транслитерация на кирилица – Mareš 1997. Литература: Илчев 1979, 1980;
Бояджиев 2003; Пенкова, Карачорова 2003.
14. Псалтир на Димитър. XI век. 145 листа. Глаголически паметник. Открит през 1975 г. по
време на ремонт в манастира „Св. Екатерина“ на Синайския полуостров, където се съхранява
(сигн. 3/N). Наречен е така въз основа на приписката на първия лист. Ръкописът съдържа
текста на всички псалми, молитви, а също така апокрифни текстове (например „Молитва за
вълка да не влиза в кошарата“), най-древния славянски лечебник с редки или уникални
медицински рецепти и няколко абецедара, от които един глаголически. Представител на
късната българска глаголица. Писан е най-малко от трима души с висящo глаголическо
писмо и няколко различни правописни системи. Подобно на Синайския псалтир се срещат
много кирилски написания, включително и смесена употреба в рамките на една и съща дума.
Отделни заглавия са написани изцяло на кирилица. Издания: Miklas 2012 (фототипно); Marti
1999 (издание на глаголическия абецедар); Добрев 1990: 12 – 13, 17 – 20; Добрев, Славова
1995 (част от молитвите); Dobrev 1989 – 1990; Добрев 1990а: 13 – 17; Rosenschon 1994;
Велчева 1991б, 1999; Добрев, Славова 1995: 66 – 67 (издания на текста на лекарственика).
Литература: Tarnanidis 1988: 91 – 100, 192; Mareš 1993; Rosenschon 1994; Велчева 1999: 92 –
96; Mareš 2000: 591 – 601; Димова 2014; Dimova 2014.
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Други богослужебни книги
Требници и мисали
15. Киевски листове. X век, първа половина. Образец на моравската редакция на
старобългарския език. Намерени са Йерусалим и са пренесени в Киев, откъдето е и името им.
Съдържат 7 страници превод от латински на мисал (требник) и представлява сакремантар –
кратки молитви за десет меси. Древната част на ръкописа е дело на двама души, които пишат
със старинна, ъгловата глаголица и висящ почерк. Първата страница е писана по-късно с
кръгла глаголица (през XI век) и съдържа откъс от Посланието на апостол Павел до
римляните (13: 11 – 14, 14: 1 – 4) и Молитва към Богородица. Днес ръкописът се съхранява в
Централната научна библиотека на Украинската академия на науките (сигн. ДА /П 328/).
Издания: Нiмчук 1983; Schaeken 1987. Литература: Минчева 1995б; Славова 2003ж.
16. Синайски евхологий (требник, молитвеник; Euchologium Sinaiticum). X век.
Глаголически паметник. Вероятно фрагментът (1 л.) познат като Синайски служебник
(Fragmentum liturgiarii sinaiticum) e част от същия ръкопис. От паметника липсват около 160
листа от неговото начало. По-голямата му част днес се съхранява в Синайския манастир „Св.
Екатерина“, където е открит през средата на XIX век от архимандрит Порфирий Успенский и
дякон Н. Крилов (MS 37). Те занасят три листа от паметника в Русия и сега те се намират в
Санкт Петербург – един от тях в библиотеката на Руската академия на науките (сб. И. И.
Срезневский, No 19, сигн. 24.4.8), а другите два – в Руската държавна библиотека (сигн.: Сб.
П. Успенский, Глаг. 2). През 1881 г. Н. П. Кондаков посещава Синайския манастир и също
взема един лист. Днес той също се пази в Руската държавна библиотека (сб. Н. П. Кондаков,
Глаг. 3). През 1975 г. се откриват нови 28 листа от паметника, които сега се съхраняват в
манастира (сигн. MS 1/N). Заедно с всичките си части днес ръкописът обхваща 133 л.
Съдържа молитви и треби по различни поводи (за жетва, за сеитба, за гроздобер, над
замърсен кладенец, над болни и недъгави и мн. др.) и чинове (молитвени последования),
както и „Заповеди на светите отци“ (списък от наказания, пенициал). Според проучванията от
последно време в ръкописа се съдържат текстове, които са превод от гръцки, латински
(списъкът от наказания), a вероятно от старовисоконемски (чинът за изповедание). Издания:
Frček 1933–1939 (с гръцки паралелни текстове); Nachtigal 1941-1942; Tarnanidis 1988:
(фототипно издание на новооткритата част). Литература: Лалева, Бояджиев 2003; Пенкова,
Цибранска 2003; Пенкова 2008: 25–37.
17. Синайски мисал (Missale Sinaiticum). X век. Глаголически паметник. 80 листа. Открит
през 1975 г. в манастира „Св. Екатерина“ на Синай. Ръкописът е много повреден от влага и
четлив само на отделни места. Съдържа молитви по римски, образец. Писмото на паметника
показва голяма близост със Синайския евхологий а според някои учени дори е идентичнo с
това на требника. Издание: Неиздаден. Литература: Tarnanidis 1988: 103-108, 194-195
(описание и снимка); обзор на мненията у Schaeken 1998: 364-365; Велчева 1999, 2003з.

Минеи
18. Миней (празничен миней, Синайски малък миней). XI век. Глаголически паметник. 2
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листа. Последование на службата за Йоан Кръстител (част) и Канон за Петър и Павел.
Представител на късната българска глаголица с едноеров правопис (само с ъ) и четири знака
за назални гласни. Открит в Синайския манастир “Св. Екатерина” през 1975 г., където се пази
под сигн. MS 4/N. Цялостно не е издаван. Издания: Tarnanidis 1990: 91–97 (канонът); Велчева
1999: 96-99 (издание на страниците от снимката). Литература: Tarnanidis 1988: 100-102
(описание), table 11 (снимка на л. 1v-2r), срв. и Schaeken 1998: 362-363; Велчева 1999, 2003ж.

Октоих
19. Петербургски октоих (Ленинградски палимпсест, Санкт-Петербургски октоих). XI век.
Глаголически паметник, писан с късна глаголица. Долният слой на среднобългарски
богослужебен сборник от XIII век, писан върху глаголически текст. Съдържа отделни
тропари от канони на октоиха. Пази се Руската Национална библиотека, Санкт-Петербург
(сигн. Q.п.I.64). Издание: Цялостно издание липсва. Части са издадени у Lunt 1958 и Велчева
1999: 117-119. Литература: Велчева 1995в, 1999.

Триод
20. Кодов триод. Триоден фрагмент. XI век, край. 1 лист. Открит от Христо Кодов през 1963
г. в Габрово. Съдържа част от Постния триод, трипесеннец за утренята в четвъртък на
предпостната седмица. На обратната страна на листа има глаголическа приписка. Издание:
Кодов 1966; Велчева 1999: 129-130 (издание и коментар на приписката). Литература: Попов
2003е.

Жития, похвални слова, проповеди
Сборници
21. Супрасълски сборник (Ретков сборник). X век, средата. Кирилски сборник от жития на
светци за месец март и църковни проповеди (хомилии) за триодния цикъл. Без начало и край.
Текстът на ръкописа може да се раздели на отделни дялове, в зависимост от източниците на
своето съставяне. Житията в първата част отразяват редакционни промени, които се свързват
с Преславското книжовно средище. Съставен е от най-малко три източника, чиито преводи
датират от различно време. На л. 207 се чете приписка от някой си Ретко, който според част
от учените е името на книжовника, писал основната част на ръкописа. В палеографско
отношение се различават три почерка, които са от един тип – добре обработено, стоящо
унциално писмо, което има своите паралели в редица гръцки ръкописи от края на IX в.
Основният почерк е двуеров, но часттите на с. 129.30, 131.9 – 20 и 218.8 – 16 са писани с
един ер. Ръкописът е открит за науката от М. Бобровски през 1823 г. в Супрасълския
манастир до Бялисток, Източна Полша. Откривателят на ръкописа изпраща отделни листове
на Б. Копитар във Виена, за да бъде проучен. След смъртта на Копитар 118 листа остават в
неговия архив, а по-късно се озовават в Университетската библиотека на Любляна (Cod. Kop.
2). Други 16 листа са закупени от А. Бичков и днес се съхраняват в Руската държавна
библиотека в Санкт Петербург (F.п.I.72). Останалите 151 листа попадат у полския граф
Замойски и днес се намират в Националната библиотека във Варшава (сб. на граф Замойски,
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No 21). Общо ръкописът днес съдържа 285 листа. Има липси в началото на сборника и на
няколко места в текста. Издания: Северьянов 1904, Заимов, Капалдо 1982 – 1983.
Литература: Славова 2003х; Стефова 2003.
22. Клоцов сборник. X век. Глаголически паметник. Състои се от 14 листа, част от някога
много голям сборник, чието начало (предполага се около 488 листа) и край са загубени.
Съдържа пет хомилии за Връбница и за някои от дните от Страстната седмица, като за един
от текстовете не е открит гръцкия оригинал и се предполага, че е оригинално славянско
произведение, вероятно на св. Методий. Две от словата са същите, както в Супрасълския
сборник, но в друг превод. Писан е с висяща глаголица с преход към ъгловати начертания. В
езика се наблюдават редица фонетични моравизми, които съжителстват с по-нови,
преславски особености в лексиката. Следи от тази преработка на текста личи като че ли найотчетливо при библейските цитати. Ръкописът е бил собственост на рода Франкопани от
остров Крък в Далмация. През XIX век 12 от листовете са били притежание на граф Парис
Клоц, който ги подарява на градския музей в Тренто, Италия, където се съхраняват и днес
(сигн. No 2476). Другите два листа са били собственост на барон Андреас Ди Паули и днес
се намират в музея „Ferdinandeum“ в Инсбрук, Австрия (сигн. Dip. 973). Издание: Dostal
1959. Литература: Смядовски 1995а; Христова 2003и.

Текстове от отделни автори
23. Рилски листове (Рилски глаголически листове). X век, втора половина. Глаголически
паметник. Откъслек от текст с части от словата на Ефрем Сирин (306 – 373) и молитви за
Великия пост. Ръкописът отразява първия превод на слова от книгата „Паренесис“. Писан е с
кръгла висяща глаголица. По правопис и почерк има паралели най-вече с Асеманиевото
евангелие и Синайския требник. В езика се наблюдава смесване на старинни с по-нови
особености. Една част от ръкописа (1 лист и част от друг) е открита от Виктор Григорович в
Рилския манастир и е известна като “Лист на Григорович”. Тя съдържа молитви. През 1880 г.
Константин Иречек вижда отпечатъци върху дървените подвързии на Рилския сборник от
1473 г. През 1936 г. в подвързията на същия сборник Йордан Иванов открива нови два листа.
Пази се в две библиотеки под три сигнатури: 1 л. и една част от лист 8 (Санкт-Петербург,
РБАН 24.4.15, сбирка на И. И. Срезневский 62), 6 листа и няколко откъслека , включително и
отпечатъци от глаголическия текст в подвързията на кирилски ръкопис 3/6 от 1473 г.
(библиотека на Рилския манастир и в подвързията фрагментарно запазени листа и части от
листове и два отпечатъка). Листът с молитви се пази в РБАН, Санкт-Петербург, сигн. 24.4.17
(сбирка на И.И. Срезневский 64). Издание: Ильинский 1909 (листът на Григорович); Гошев
1956 (целият текст в кирилска транслитерация). За атрибуцията вж. Смядовски 1980а.
Литература: Велчева 2003д; Смядовски 2003в.
24. Хилендарски листове. X век. Кирилски паметник. 2 листа. Откъслек от по-голям
ръкопис, който не е добре запазен. Съдържа откъс от поучение на Кирил Иерусалимски (315386). Отразява превод от гръцки, който е бил направен по времето на цар Симеон (893-927).
Намерен от Виктор Григорович през 1844 г. в Хилендарския манастир на Света гора (Атон) и
подарен от него на библиотеката на Одеския университет. Сега се съхранява в Одеската
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държавна научна библиотека (сигн. Р 1/533). Издания: Кульбакин 1900, Минчева 1978: 24 –
39; Lysaght 1982: 135 – 142. Литература: Велчева 2003и; Минчева 2003в.
25. Македонски кирилски лист (Лист на Гилфердинг, Гилфердингов лист). X век, първа
половина. Съдържа откъс от трактат за преводаческото изкуство от неизвестен славянски
автор. Изказани са предположения за авторство на текста на Йоан Екзарх, Константин-Кирил
Философ, Методий, Константин Преславски. Почеркът е архаично наклонено висящо писмо
с близки паралели в Енинския апостол и Савината книга. Правописът на текста е едноеров, с
малък ер и със следи от глаголическо влияние (например използва се само глаголическата
буква за ю– ⱓ). Правописът показва връзка с Преславски епиграфски кирилски паметници от
края на IX – първата половина на X век. Паметникът е в лошо състояние – пергаментът е
силно повреден. Листът е открит от А. Ф. Гилфердинг през 1857 г. на Балканите, но къде поточно не е известно. Смята се, че това става в Македония, откъдето произлиза и името му.
Сега се съхранява в Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (сб. на
И. И. Срезневский № 63, сигн. 24.4.16). Издания: Ильинский 1906; Vaillant 1948; Минчева
1978: 76 – 89, Минчева 1981; Добрев 1981. Литература: Trost 1973; Naumow 1975; Минчева
1995г; Икономова 2003д.
26. Зографски листове. X век. 2 листа. Откъслек от по-голям ръкопис. Съдържат откъс от
съчинение на Василий Велики за монашеските правила. Открити са от П. Лавров през 1906 г.
в Зографския манастир, където се пазят и до ден-днешен. Издания: Lavrov 1926, Lavrov,
Vaillant 1930, Минчева 1978: 39-45. Литература: Минчева 1985б; Христова 2003д.

Епиграфски паметници
Надгробни и възпоменателни надписи
1. Надпис на Лазар. Двуезичен гръцко-старобългарски надпис. IX, край – X, начало.
Намерен през 1977 г. в манастира до Голямата базилика в Плиска. Издания: Georgiev 1978:
32-44; Malingoudis 1979: 119; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 151-153.
2. Кирилско-глаголически надпис на инок Манасий от с. Цар Асен, Силистренско. IX век,
край – X в., начало. Издания: Ангелов 1980; Попконстантинов 1982: 43-49; Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 23-26.
3. Надпис на Антон. 921 г. Скална манастирска църква при с. Крепча, Търговищко. Издания:
Константинов 1977: 22-28, обр. 6а, 6б; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 48-50.
4. Надпис на Ана. Двуезичен гръцко-старобългарски надпис. X век. Намерен в местността
„Селище“ в Преслав. Издания: Тотев 1966: 39-45, Malingoudis 1979: 25-26, Гълъбов 1980: 57;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 186-187; вж. и Гюзелев 1967.
5. Надпис на Тудора. Открит при Кръглата църква на Преслав. X век. Издания: Миятев
1931:395-398, обр. 6; Иванова 1955: 79-80, обр. 20; Гълъбов 1980: 56; Malingoudis 1979:43-44;
Медынцева, Попконстантинов 1984:74; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 172-173.
6. Надпис на Чургубиля Мостич. X век. Намерен през 1952 г. в местността „Селище“ до
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Преславската крепост. Издание с коментар: Станчев 1955: 3-42, обр. 17, 18; Иванова 1955:
43-144; Malingoudis 1979: 32-36; Гълъбов 1980: 56-57; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 184185.
7. Надпис на Антуни. X век, край. Скална манастирска църква до с. Крепча, Търговищко.
Издания: Константинов 1977: 19-22, обр. 5а, 5б; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 46-47.
8. Самуилов надпис от 993 г. (Надпис на цар Самуил). Намерен през 1988 г. в с. св. Герман
на Преспанското езеро, Гърция. Поставен от цар Самуил за помен на своите роднини.
Издания: Успенский 1899; Иванов 1931: 23-25; Дуйчев 1940: 141; Иванова 1955: 60, обр. 13;
Malingoudis 1979:39-42; Гълъбов 1980: 59-60; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 35-37.
9. Възпоменателен надпис за цар Самуил. 1014 г. Намерен през 2004 г. в с. Скрът,
Петричко. Издания и превод: Грънчаров, Смядовски 2004; Добрев 2007а: 443–500.
10. Надпис на Пресиан от 1061 г. Намерен в Източна Словакия. Издание: Tkadlčik 1983;
Димитров 2002; Виздал, Николов 2006.

Ктиторски и строителни надписи
11. Надпис, открит в развалините на църква до с. Избул (Теке Козлуджа), Плискoвско. IX
век, край -X век, начало. Издания: Иванова 1932-1933: 319-321, 1955: 98-99; Гълъбов 1980:
58; Медынцева, Попконстантинов 1984: 34, табл. IX; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 156157.
12. Надпис на Павел Хартофилакс. X век, начало. На стената на кръщелнята в Кръглата
църква в Преслав. Издания: Миятев 1929: 115-116, обр. 3; Malingoudis 1979: 27-28; Гълъбов
1980: 55; Медынцева, Попконстантинов 1984:28-41; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 176177.
13. Воденски надпис на цар Самуил. 988–989 г.. Издание и превод: Добрев 2007: 9–441.
14. Битолски надпис на Иван Владислав. 1015-1016 г. Намерен при събарянето на Чауш
джамия в Битоля през 1956 г. Издания: Бурмов 1959: 84-86; Мошин 1966: 51-61; Заимов 1970;
Гълъбов 1980: 60; вж. и Божилов 1971.

Летописни надписи
15. Добруджански надпис от 943 г. Намерен върху строителен блок от крепост при с. Мирча
вода, Северна Добруджа. Издания: Mareš 1951; Богдан 1958: 88–104; Malingoudis 1979: 29–31,
Гълъбов 1980: 58; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 107–109; вж. и Гюзелев 1968; Божилов
1973.

Надписи с приписков характер
Надписи, свързани с богослужението
16. Богослужебен надпис с прокимени. Преслав. Съдържа утрените и вечерните прокимени
на седмичното богослужение. Дните на седмицата са на старобългарски, а прокимените – на
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гръцки. 9-10 век. Издания: Миятев 1931: 398–402, обр. 7, 8, 9; Гошев 1933: 233-251; Иванова
1955: обр. 19а и 19б; Гълъбов 1980: 58; Медынцева, Попконстантинов 1984: 71–74, обр. 17.1–
3; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 178–182.
17. Гръцко-старобългарски надпис с текста на Пс. 53:3. Вътрешна страна на църквата в
Равна, Провадийско. IX век, край – X век, начало. Издания: Попконстантинов 1984;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 214-217.
18. Вечерен прокимен на глаголица. На страната на Кръщелнята от Кръглата църква в
Преслав. X век, начало. Издания: Миятев 1929:114 – 115, обр. 2; Миятев 1931: 394 – 396;
Иванова 1932: 227 – 230; Иванова 1955: 76; Медынцева, Попконстантинов 1984: 46 – 49, обр.
5; Константинова 1986: 100 – 104; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 168 – 169.
19. Имена на светци върху керемиди. Χ век. Намерени в църквата-костница в местността
„Селище“ до Преславската крепост. Издания: Иванова 1955: 89-97, обр. 33; Гошев 1961: 102
– 104, обр. 101, 102.
20. Надпис срещу еретиците. Открит през 1947 г. до с. Гиген, Никополско. X век. Издания:
Гошев 1961: 79 – 83, Malingoudis 1979: 37 – 38; Маргос 1984: 119-125; Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 27 – 29.
21. Темнички надпис. Съдържа част от имената на 40-те Севастийски мъченици. X – XI век.
Издания: Стоjановић 1913; Иванова 1955: 59 – 60, обр. 11, Гълъбов 1980: 59; Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 103 – 105.
22. Първомайски надпис. Старобългарско-гръцки надпис с началото на Евангелието според
Йоан. X – XI век. Издания: Заимов 1983; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 127 – 129.
23. Надпис с името на св. Климент, папа Римски. Вътрешна страна на църквата в Равна,
Провадийско. IX век, край – X век, начало. Издания: Попконстантинов, Смядовски 1983;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 214 – 217.
24. Фрагменти от рисувани надписи върху белоглинена керамика. IX – X в. Намерени в
Преслав. Издания: Господинов 1946:85, обр. 35; Иванова 1955: 77 – 78, 86 – 87, обр. 16 – 18;
Гълъбов 1980: 56; Медынцева, Попконстантинов 1984: 74 – 75, обр. 17, вж. и Ваклинова
1995а; Попконстантинов, Добрев 1995; Славова 2003е.
25. Формулата „Исус Христос победи“. Мурфатлар, Румъния. Надпис върху църквата в
манастирския комплекс. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 86 – 87.
26. Цитат от Мат. 26:31 (Марк. 14:27). Мурфатлар, Румъния. Надпис върху църквата в
манастирския комплекс. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 88 – 89.

Отделни надписи с различна тематика
Бесарабски (Мурфатларски) надписи
Открити през 1960 – 1961 г. в манастирски комплекс в Северна Добруджа. Издания: Mihăilă
1964: 39 – 58 = Михаилэ 1964: 149 – 169; Barnea, Ştefănescu 1971: 114, 195, 203 – 221;
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Malingoudis 1979: 107 – 110; Гълъбов 1980: 58 – 59; Popkonstantinov 1986; Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 61 – 102.
27. Глаголически надпис с името „Илия“. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner
1994: 72 – 73.
28. Кирилски надпис с името „Илия“. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 72
– 73.
29. Надпис с дата 15 октомври. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 74 – 75.
30. Надпис на Симеон. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 76 – 77.
31. Надпис за църквата „Св. Георги“. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 78
– 79.
32. Надпис за поклонение в църквата. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 80
– 81.
33. Надпис на Ян и Димиян. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 76 – 77.
34. Надпис „длъжни сме“. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 90 – 91.
35. Надпис с вероятно упоменаване на името Ян. Мурфатлар, Румъния. Църква в
манастирския комплекс. X век. Недобре запазен. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994:
94 – 95.

Варош
36. Надпис от 996 г. на Андрей. Върху колона от развалините на манастира „Св. Архангели“
край с. Варош, Прилепско. Издания: Иванов 1931: 26 – 28; Гошев 1961: 88; Гълъбов 1980: 60;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 243 – 244.

Крепча, Търговищко
37. Надпис на инок Момчил. Скална църква при с. Крепча, Търговищко. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 52 – 53.
38. Надпис на Славомир. Скална църква при с. Крепча, Търговищко. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 54 – 55.
39. Надпис на Герги Граматик. Скална църква при с. Крепча, Търговищко. X век. Кирилоглаголически. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 57.
40. Надпис на игумен Анани. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 54 – 57.
41. Надпис от скалната църква при с. Крепча, Търговищко (недовършен). X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 52 – 53.

Охрид
42. Надпис от църквата „Св. Архангели“ в Охрид. X – XI век. Издание: Иванов 1931: 53.
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Преслав
43. Надпис на Ян от кръщелнята в Кръглата църква на Преслав. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 195.
44. Надписи на Ян и Яков от източната част на Преслав. X век. Издание: Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 196 – 197.
45. Надпис на дякон Илия от източната врата на Вътрешния град на Преслав. X век.
Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 198 – 199.
46. Надпис върху керамика с обозначение на вместимостта (9 литра). От местността
„Манастир“ в Преслав. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 203; вж. и
Ваклинова 1995а; Попконстантинов, Добрев 1995; Славова 2003е.
47. Надписи на крепостната стена на Вътрешния град в Преславската крепост. X век.
Издания: Лисицов 1979: 181 – 182, обр. 10; Константинов 1980: 29 – 30.
48. Надпис с обозначение 22 февруари от местността „Селище“ в Преслав. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 202.
49. Надпис от 931 г. върху парче от глинен съд. Открит в Преслав. Издания: Ovčarov 1976;
Допълнения: Malingoudis 1979: 121; Константинов 1980; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994:
204 – 205.
50. Надпис на Герги. X век. Преслав, южно от двореца. Издание: Тотев 1966: 39-41, обр. 1;
Гълъбов 1980: 57.
51. Надпис върху северната страна на кръщелнята в Кръглата църква в Преслав. X век.
Издание: Медынцева, Попконстантинов 1984: 43 – 46, обр. IV.3,4.
52. Фрагмент от старобългарски надпис върху керамична плочка. Преслав. X век.
Издания: Миятев 1929: 118, обр. 4.2; Миятев 1931: 392 – 393; вж. и Ваклинова 1995а;
Попконстантинов, Добрев 1995; Славова 2003е.
53. Надпис върху каменен блок от местността „Селище“ в Преслав. X век. Издание:
Попконстантинов 1980: 294 – 295, обр. 8, 8а.
54. Надпис на Варгил. 1012–1013 г. Издание: Майсторски 2003; срв. Павлов 2012б.

Равна, Провадийско
55. Гръцко-старобългарски надпис на Марин. Външна страна на църквата в Равна,
Провадийско. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 218 – 219.
56. Надпис с името Марина. Външна страна на църквата в Равна, Провадийско. X век.
Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 220 – 221.
57. Отделни малки кирилски надписи (графити) от външната страна на църквата в Равна,
Провадийско. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 222 – 225.
58. Надпис със споменаване на понеделник пладне. Външна страна на църквата в Равна. X
век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 232 – 233.
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Черноглавци, Шуменско
59. Глаголически надпис от с. Черноглавци, Шуменско. X век. Издание: Velčeva 2000: 45.
60. Надпис от 18 септември 8463 г. (954/955 г.) Издание: Балабанов, Тихова 2002, срв. и
Тихова 2002.

Шумен
61. Надпис с думата „богоин“. Крепост на Шумен. IX век, край. Издание: Бешевлиев 1979:
225; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 242.

Амулети
62. Оловен кирилско-глаголически амулет против дявола. X век. Издание:
Попконстантинов 2004.
63. Оловен кръст – амулет от с. Голеш, Силистренско. X век. Издание: Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 31 – 33.
64. Оловен амулет от крепостта Крън, Казанлъшко. X век. Издание: Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 38 – 40.
65. Оловен амулет от острова Пъкуйул луй Соаре (Păcuiul lui Soare) близо до Силистра. X
век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 121 – 126.
66. Оловен амулет от крепостта на Перник. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner
1994: 133 – 138.
67. Старобългарско-гръцки оловен амулет от крепостта Пет Могили, Шуменско. Χ век.
Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 139 – 142.
68. Оловен амулет от крепостта до с. Руйно, Силистренско. Χ век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 236 – 240.
69. Оловен амулет от сбирката на Националния исторически музей, София. Χ век.
Послание на цар Авгар. Издание: Popkonstantinov 1999.
70. Оловен амулет от с. Одърци, Добричко. Χ век, втора половина. Издания: ДончеваПопконстантинов 1988, 1994; Дончева-Панайотова 1999.
71. Оловен амулет от крепостта Кълъраш, Румъния. Χ – ΧΙ век, начало. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 17 – 21.
72. Оловен амулет от с. Орешак, Варненско. 10-11 век, начало. Издание: Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 117-119.

Отделни имена и подписи върху печати, монети, медальони, керамика
73. Надпис на Показ върху амфора от Плиска. Χ век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner
1994: 154 – 155.
74. Надпис върху парче от глинен съд. Χ век. Намерен през 1977 г. във Вътрешния град на
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Преславската крепост. Издание: Марков, Лисицов 1981.
75. Надпис на Мартин от Преслав. Χ век. Издание: Миятев, Иванова 1933: 220-221;
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 200 – 201.
76. Лолин прешлен. Надпис върху глинен прешлен от вретено. Намерен край Кръглата
църква в Преслав. Χ век. Издания: Миятев 1931: 402, 1932: 173; Иванова 1955: 80, обр.21;
Медынцева, Попконстантинов 1984: 74, обр. 17.4; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 189.
77. Надпис върху дръжка от глинен съд. Намерен в Плиска. Издание: Михайлов 1955: 80 –
83, обр. 29.
78. Златен пръстен с надпис от Пазарджик. Χ век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner
1994: 131 – 132.
79. Надпис върху печата на Георги Синкел. Οтпечатък от матрицата. Открит в местността
„Селище“ в Преслав. Издания: Герасимов 1934: 356, обр. 196, 197; 1955; 1976; Иванова 1955:
84 – 86, обр. 27; Гълъбов 1980: 57; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 188.
80. Имена върху керамичен прешлен. Източно от църквата в Равна, Провадийско. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 228.
81. Надпис върху печат на цар Петър. Около средата на X век. Издание: Йорданов 2001: №
120, с. 65–66 за споровете относно автентичността му.

Имена върху камък
82. Имена от скалната църква при с. Крепча, Търговищко. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 58 – 59.
83. Имена от църквата при местността „Селище“ в Преслав. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 190 – 194.
84. Имена от външната страна на църквата в Равна, Провадийско. X век. Издание:
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 226 – 227.
85. Графит на Нерад. Мурфатлар, Румъния. Върху страната на олтара в манастирската
църква. X век. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 92 – 93.

Абдецедари
86. Глаголическа азбука. Част. X век, начало. Издания: Гошев 1961: 61-66, обр. 53, табл. VIa,
Viб; Медынцева, Попконстантинов 1984: 49 – 54, Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 166 – 167.

Отделни букви
87. Отделни глаголически букви върху страната на кръщелнята от Кръглата църква в
Преслав. X век, начало. Издание: Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 170 – 171.
88. Отделни глаголически букви от Равна, Провадийско. X век. Издание: Popkonstantinov,
Kronsteiner 1994: 212 – 213.
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Старобългарски автори и техните произведения
Поместените тук посочки към атрибуции, обща литература, издания и преводи целят да
очертаят един предварителен списък на потвърдени или предполагаеми старобългарски
оригинални произведения. Извън темата на тази част са останали изцяло преводни сборници
и отделни творби, с които старобългарската литература е изключително богата2.

Константин-Кирил Философ
За писателя
Петканова 1983; Минчева, Станчев 1985; Динеков 1995б: 388-423; Петканова 2001: 112-169;
Йонова 2003й: 264-266; Стойкова 2008а: 37-54. Извори: Николова 1995а: 60-88; Издания:
Теодоров-Балан 1920.

Произведения
Кратка история за намирането на мощите св. Климент Римски, Похвално слово за св.
Климент Римски, Химн във възхвала на св. Климент Римски. Незапазени на славянски.
Стават част от традицията на т. нар. Италианска или Римска легенда (вж. литература у
Georgiev 1939; Бърлиева 1995а; Йонова 2003з). Издания: Теодоров-Балан 1934: 196–201 (с
превод); Meyvaert, Devos 1955; Дуйчев и др. 1960: 294–302 (с превод).
Написание за правата вяра. Предполагаемо произведение на св. Кирил. Общо: Куев 1995в;
Петканова 2001: 160–161; Гергова 2003ж; Издания: Калайдович 1824: 89–90; Ильинский
1925; Лавров 1930: 175–180; Трифонов 1935; Куев 1981: 141–182; Zashev 2015; Преводи:
Ангелов, Генов 1922: 10–20; Трифонов 1935; Киселков 1945: 408–416.

Методий
За писателя
Минчева, Станчев 1985; Николова 1995в; Стойкова 1995; Петканова 2001: 112-169; Йонова
2003л: 298-299; Стойкова 2008а: 37-54. Извори: Николова 1995а: 60-88; Издания: ТеодоровБалан 1920.
Канон за Димитър Солунски. Предполагаемо авторство на св. Методий. Кожухаров 1986,
1995д, 2003и; Matejko 2004, вж. и Мирчева 2004. Издания: Ангелов 1958; Кожухаров 1986;
Преводи: Добрев, Славова 1995б: 76–77 (частично).

2

За справка вж. и в раздела Тематична библиография.
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Климент Охридски
За писателя
Ундольский, Лавров 1895; Баласчев 1898; Туницкий 1913; Балан 1919; Снегаров 1939;
Киселков 1941; Тодоров 1945; Георгиев 1962: 87-155; Ангелов и др. 1966; Мечев 1966;
Станчев, Попов 1988; Станчев 1995а: 320-335; Велинова 1995б; Йовчева 2008б: 230-237;
Христова-Шомова 2008а: 21-50; Атрибуция на произведенията: Ангелов, Куев, Кодов 1970;
Ангелов, Кодов 1973; Ангелов, Куев, Кодов, Иванова 1977; Станчев, Попов 1988; Йовчева
2008б: 230-237; Христова-Шомова 2008а: 31-40; Преводи: Бончев 1970 и в отделните записи
по-долу.

Похвални слова и поучения
Поучение за апостол или мъченик. Издания: Срезневский 1863: 200-201; Ангелов, Куев,
Кодов 1970: 88-108; Popovski, Thomson, Veder 1988; Старобългарски вариант: Лекова (с. 212216); Превод: Бончев (с. 215-217) от Бончев 1970: Лекова, Бончев 2008.
Поучение за неделя. Издания: Срезневский 1863: 201-202; Ундольский, Лавров 1895: 11-15;
Ангелов, Куев, Кодов 1970: 152-157; Старобългарски вариант: Петков 2008: 201-204;
Превод: Бончев 2008: 203–205 от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008б.
Поучение за празници. Издания: Срезневский 1863: 199; Ундольский, Лавров 1895, 1-4;
Баласчев 1898: LIII-LIV; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 54-72; Popovski, Thomson, Veder 1988;
Допълнения и старобългарски вариант: Лекова, Петков (с. 206-210); Превод: Бончев (с. 209211) от Бончев 1970: Лекова, Петков, Бончев 2008.
Поучение за Преображение Господне. Издания: Ундольский, Лавров 1895; Стоянович 1905:
110-112; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 722-744; Старобългарски вариант: Пеев (с. 160-164);
Превод: Бончев (с. 163-165) от Бончев 1970: Пеев, Бончев 2008в.
Поучение за пресветите тайни. Издания: Федер 1974: 11-38; Ангелов и др. 1977: 522-545;
Popovski, Thomson, Veder 1988: 28-29. Допълнения и старобългарски вариант: Петков (с. 318324). Превод: Димитрова (с. 321-325): Петков, Димитрова 2008.
Поучение за приемане на Светото Причастие. Издания: Федер 1974: 11-38; Ангелов, Куев,
Кодов, Иванова 1977: 546-560; Popovski, Thomson, Veder 1988: 28-29. Старобългарски
вариант: Петков (с. 312-316); Превод: Тотоманова (с. 315-317): Петков, Тотоманова 2008.
Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил. Издания: Попов 1875: 53-56; Щепкин
1899б: 39-46; Ангелов, Генов 1922: 60-67; Иванов 1931: 333-338; Гошев, Ив. 1934-1935: 2025; Куев 1966; Мирчев 1966; Богдан 1968; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 238-286; Мирчева 2006:
387-400; Допълнения старобългарски вариант: Петков (с. 254-264); Превод: Ангелов, Генов
1922: 60-67; Бончев (с. 257-265) от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008д.
Похвално слово за Лазар. Издания: Ундольский, Лавров 1895: 18-22; Стоянович 1905: 1319; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 548-585; Допълнения и старобългарски вариант: Петков (с.
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136-142); Превод: Бончев (с. 139-143) от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008а.
Похвално слово за пророк Захарий и за рождество на св. Йоан Кръстител. Издания:
Антоний 1881; Ундольский, Лавров 1895: 23-33; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 158-185.
Старобългарски вариант и превод: Добрев 2008б: 218-233; Превод: Добрев, Славова 1995б:
127–138.
Похвално слово за пророк Илия. Издания: Лавров 1901; Лавров 1906; Jagić 1898; Ангелов,
Куев, Кодов 1970: 673-706; Николова 1984; Мирчева 2006: 207–211, 723–733; Допълнения и
старобългарски вариант: Димитрова (с. 300-308); Превод: Бончев (с. 303-309) от Бончев
1970: Димитрова, Бончев 2008в
Похвално слово за свв. 40 мъченици. Издание: Лавров 1898; Ангелов, Куев, Кодов 1970:
512-523; Старобългарски вариант: Петков (с. 290-298); Превод: Ласков 1918; Бончев (с. 293299) от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008и.
Похвално слово за св. Димитър Солунски. Издания: ВМЧ 1880: 1920-1924; Антоний 1881:
358-361; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 227-235; Старобългарски вариант: Петков (с. 270-276);
Превод: Бончев (с. 273-277) от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008ж.
Похвално слово за св. Йоан Кръстител. Издания: Попов 1872: 387-392; Соболевский 1905–
1906: 131-139; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 378-396; Димитрова 2011; Старобългарски
вариант: Петков (с. 234-246). Превод: Бончев (с. 237-249) от Бончев 1970: Петков, Бончев
2008г.
Похвално слово за св. Кирил Философ. Издания: Теодоров-Балан 1920: 109-113; Лавров
1930, 93-95; Иванов 1931: 328-333; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 415 – 442; Старобългарски
вариант и превод: Добрев 2008а: 111-117; Добрев, Славова 1995б: 21–25.
Похвално слово за св. Климент Римски. Издание: Щепкин 1889: 71-79; Ангелов, Куев,
Кодов 1970: 287-305; Старобългарски вариант: Петков (с. 278-286); Превод: Бончев (с. 281289) от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008з.
Похвално слово за Успение Богородично. Издания: Aitzetmüller 1957: f. 249-250; Ангелов,
Куев, Кодов 1970: 762-774; Старобългарски вариант: Димитрова (с. 192-198); Превод: Бончев
(с. 195–199) от Бончев 1970: Димитрова, Бончев 2008б.
Слово за апостолите Петър и Павел. Издания: Стоянович 1905: 108-109; Ангелов, Куев,
Кодов 1970: 660-672; Старобългарски вариант: Петков (с. 266-268); Превод: Бончев (с. 269)
от Бончев 1970: Петков, Бончев 2008е.
Слово за Благовещение. Издания: Соболевский 1905-1906: 131, 137-139; Ангелов, Куев,
Кодов 1970: 536-547. Допълнения и старобългарски вариант: Петков (с. 130-134); ХристоваШомова (с. 133-135): Петков, Христова-Шомова 2008в.
Слово за Богоявление. Издания: Петухов 1894: 26-27; Стоянович 1905: 92-93; Соболевский
1905-1906: 153-154; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 363-377; Старобългарски вариант: Петков
(с. 124-128); Превод: Христова-Шомова (с. 127-129): Петков, Христова-Шомова 2008б.
Слово за Великден (Пасха). Издания: Стоянович 1905: 44-52; Соболевский, А. И. 1905-1906:
607

50-52; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 606-610; Старобългарски вариант: Пеев (с. 154-158);
Превод: Бончев (с. 157-159) от Бончев 1970: Пеев, Бончев 2008б.
Слово за Въздвижение на Светия кръст. Издания: Петухов 1894: 18-19; Пономарев 1896:
80-81; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 218-220; Старобългарски вариант: Пеев (с. 250-252);
Превод: Бончев (с. 253) от Бончев 1970: Пеев, Бончев 2008д.
Слово за Рождество Богородично. Издания: Петухов 1894: 16-17; Widnäs 1966: 3; Ангелов,
Куев, Кодов 1970: 198-208; Старобългарски вариант: Димитрова (с. 186-188); Превод:
Бончев (с. 189-191) от Бончев 1970: Димитрова, Бончев 2008а.
Слово за Рождество Христово. Издания: Петухов 1894: 23-24; Стоянович 1905: 89-91;
Ангелов, Куев, Кодов 1970: 329-353; Старобългарски вариант: Петков (с. 118-122); Превод:
Христова-Шомова (с. 121-123) : Петков, Христова-Шомова 2008а.
Слово за Света Троица, за сътворението и за съда. Издания: Туницкий 1904: 201-232;
Георгиева, Т. 2003; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 623-645; Старобългарски вариант: Пеев (с.
166-184); Превод: Бончев (с. 169-185) от Бончев 1970: Пеев, Бончев 2008г.
Слово за Цветница (Връбница). Издания: Стоянович 1905: 28-36; Ангелов, Куев, Кодов
1970: 586-597; Мирчева 2006: 170-172, 586-599; Старобългарски вариант: Пеев (с. 144-152);
Превод: Бончев (с. 147-153) от Бончев 1970: Пеев, Бончев 2008а.

Химнографски творби
Общо: Кожухаров 2003ь.
Канон за покаяние. Издания: Федоскина 2000; Реконструкция: Петков (с. 544-554); Превод:
Христова-Шомова (с. 547-555): Петков, Христова-Шомова 2008ж.
Канон за полагане ризата и пояса на св. Богородица. Издания: Станчев, Попов 1988: 129134, 182-188. Старобългарски вариант: Петков (с. 472-480); Превод: Ангушева-Тиханова (с.
475-481): Петков, Ангушева-Тиханова 2008; Добрев, Славова 1995б: 122–127.
Канон за св. Евтимий Велики. Издания: Станчев, Попов 1988: 120-129, 170-174.
Старобългарски вариант: Петков (с. 510-519); Превод: Янакиева, Икономова (с. 513-519):
Петков, Янакиева, Икономова 2008.
Канон за Успение Богородично. Издания: Мошкова Турилов 1999; Старобългарски
вариант: Петков (с. 462-470); Превод: Христова-Шомова (с. 465-471): Петков, ХристоваШомова 2008г.
Осмогласни цикли за апостолите Петър и Павел. Цикъл от 24 стихири и Цикъл от 8
канона. Йовчева 1999; Крашенникова 2000; Крашенникова 2006.
Осмогласни цикли за св. Троица. Цикъл от 8 канона. Йовчева 1999; Крашенникова 2006.
Предпразнични трипеснеци за Рождество Христово. Издания: Попов 1982; Станчев,
Попов 1988: 116-120, 160-169. Старобългарски вариант: Добрев (с. 442-460); Превод: Попов
(с. 445-461): Добрев. Попов 2008.
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Служба за апостол. Издания: Станчев, Попов. 1988: 193-197. Старобългарски вариант и
превод: Христова-Шомова 2008в: 386-397.
Служба за мъченик. Издания: Станчев, Попов. 1988: 204-208. Старобългарски вариант и
превод: Христова-Шомова 2008е: 422-433.
Служба за мъченица. Издания: Станчев, Попов. 1988: 208-210. Старобългарски вариант и
превод: Христова-Шомова 2008ж: 434-441.
Служба за отец. Издания: Станчев, Попов. 1988: 197-200. Старобългарски вариант и
превод: Христова-Шомова 2008г: 398-409.
Служба за преподобен. Издания: Станчев, Попов. 1988: 200-204. Старобългарски вариант
и превод: Христова-Шомова 2008д: 410-421.
Служба за пророк. Издания: Станчев, Попов. 1988: 189-193. Допълнения, старобългарски
вариант и превод: Христова-Шомова 2008б: 374-385;
Служба за първомъченик Стефан и за св. Стефан I папа Римски. Издания: Йовчева 2001:
21-44; Старобългарски вариант: Петков (с. 532-542); Превод: Христова-Шомова (с. 535543): Петков, Христова-Шомова 2008е.
Служба за св. Алексий Човек Божий. Атрибуция: Савова 2003; Savova 2003;
Старобългарски вариант и превод: Савова 2008: 498-509.
Служба за св. Аполинарий Равенски. Издания: Мурьянов 1991: 72-82; Йовчева 2002: 17-32;
Йовчева 2014: 303-320; Старобългарски вариант и превод: Велинова 2008: 520-531.
Служба за св. Кирил Философ. Издания: Балан 1934: 53-65; Крысько 2005: 556-595;
Верещагин 2006; Иванов 1931: 296-300. Старобългарски вариант: Добрев, Петков (с. 556575); Преводи: Добрев (с. 559-571): Добрев, Петков 2008; Добрев, Славова 1995б: 28–35.
Служба за св. Методий. Издания: Мошкова, Турилов 1998; Попов 2001б; Старобългарски
вариант: Тотоманова (с. 358-370); Превод: Тотоманова (с. 361-371); Коментари: ХристоваШомова (с. 361-371): Тотоманова, Христова-Шомова 2008.
Служба за светите Струмишки (Тивериуполски) мъченици. Издания: Vukanović 1971: 5053; Велев 2002; Старобългарски вариант: Петков (с. 482-496); Превод: Христова-Шомова (с.
485-497): Петков, Христова-Шомова 2008д.
Три стихири в служба за пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст. Издание: Станчев,
Попов 1988: 147-149.
Цикъл от 24 осмогласни стихира за св. Йоан Предтеча. Издания: Йовчева 1999;
Крашенникова 2000; Крашенникова 2006.
Цикъл от 8 канона в октоиха за св. Йоан Предтеча. Издания: Йовчева, М. 1999;
Крашенникова 2000; Крашенникова 2006.
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Наум Охридски
За писателя
Бъчваров, Дограмаджиева, Николова 1993; Кожухаров 1995л; Петканова 2003бк; Йовчева
2008в
Негови жития: Иванова 1985б; Иванова 2003ж; Служби за него: Йовчева 2003й; Йовчева
2003п

Химнографски произведения
Канон за св. апостол Андрей. Издания: Кожухаров 1984: 33-44; Попов 2002; Превод:
Добрев, Славова 1995б: 138–143

Константин Преславски
За писателя
Поптодоров 1949; Грашева 1985г; Грашева 1995в; Велинова 1998; Петканова 2001: 224-242;
Куев 2003и; Стойкова 2008в: 240-245.

Слова
Историкии. Компилативен сбор от кратки сведения за владетели и събития, съставен по
модела на хронографията на патриарх Никифор I (806-815). Общо: Грашева 1995в: 436–437;
Николова 1995б; Петканова 2001: 238; Милтенова 2003ад; Милтенова 2008в; Стойкова
2008в: 244; Издание: Златарски 1923; Преводи: Дуйчев 1940: 45–50, 191–192; Божилов 1983б:
51–55, 358–359; За съмнения в атрибуцията на текста към Константин Преславски вж.
Проданов 2006: 30–34.
Учително евангелие. Сборник с проповеди, предхождан от оригинален Пролог, съдържащ
поетична (Азбучната молитва) и прозаична част с превод на неделни беседи, които са
обединени от уводни и заключителни части, написани от Константин Преславски. Беседа 42
също принадлежи изцяло на книжовника. Общо: Трифонов 1925, 1939; Грашева 1995в: 434–
436; Петканова 2001: 233–238; Куев 2003ф; Стойкова 2008в: 243–244; Издания: Антоний 1885
и Михайлов 1894 (частични) Gallucci 2001 (критическо издание на 47 хомилия и Пролога);
Тихова 2012; Частични преводи: Динеков, Куев, Петканова 1974: 46-50; Добрев, Славова 1995б:
167–169 (43. Беседа).
Пролог в проза към Учителното евангелие. Издания: Gallucci 2001; Тихова 2012; Преводи:
Ангелов, Генов 1922: 88–91; Динеков, Куев, Петканова 1974: 39–41; Иванова, Николова 1995:
83, 141–142; Добрев, Славова 1995б: 166–167.

Стихове
Азбучна молитва. Поетичната част от Пролога към Учителното евангелие. Общо: Куев 1971;
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Куев 1985а: 49-54; Куев 2003а: 22-23; Петканова 2001: 229–232; Стойкова 2008в: 243;
Издания: Куев 1974; Преводи: Ангелов, Генов 1922: 82-83 (с поетичен превод на К. Христов);
Динеков, Куев, Петканова 1974: 51-53 (с поетичен превод на Е. Попдимитров); Добрев,
Славова 1995б: 143–145.

Химнографски произведения
Добри стихове Константинови. Цикъл от 35 канона (трипеснеци за службите от
понеделник до петък и четирипенеци за събота) с фразов акростих, образуващ самостоятелно
стихотворение с името на автора. За Великия пост. Издание: Попов 1985; Преводи на
акростиха: Попов 1985; Иванова, Николова 1995: 16–17, 22–23; Добрев, Славова 1995б: 145–
155.
Канон за архангел Михаил с фразов акростих с името на автора. Издание: Кожухаров 1983;
Кожухаров 2004: 45-59; Превод: Добрев, Славова 1995б: 155–161.
Канон за Рождество Христово с фразов акростих с името на автора. Издания: Попов 1997,
Попов 1998; Верещагин 2001: 421-450.
Канон-трипеснец за предпразненство на Успение Богородично с фразов акростих името
на автора. Издание: Попов 1995.
Предпразнични стихири за Богоявление. Цикъл от 24 предпразнични стихири за
Богоявление с акростих името на автора. Издания: Попов 1982; 1999; 2005а.
Служба за св. Методий с акростих името на автора. Обзор: Грашева 1995в: 431–432; Попов
2003д; Стойкова 2008в: 241–241; Издания: Иванов 1931: 300-305; Pavić 1936; Костић 19371938; Добрев, Славова 1995а: 52–54; Попов 2001б; Преводи: Динеков, Куев, Петканова 1974:
145–149 (успоредно със старобългарския текст); Динеков 1968: 52–54; Кожухаров 1985 (=
Стойкова 1995: 133–135); Иванова, Николова 1995; Добрев, Славова 1995б: 54–60

Преводи
Черковно сказание. Превод от гръцки на произведение, приписвано на патриарх Герман
(715-730) или Василий Велики (330-379, вж. Thomson 1986; Стоянова 2003: 67–68) с известна
преработка от Константин Преславски. Обзор: Грашева 1995в: 436–437; Петканова 2001: 238;
Куев 2003х: 556; Стойкова 2008в: 244–245; Издания: Куев 1981: 345-365; Zashev 2015;
Стоянова 2003.

Йоан Екзарх
За писателя
Икономова 1995: 169-194; Петканова 2001: 256-273; Трендафилов 2001; Йонова 2003и: 229230; Славова 2008б: 245-248.
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Сборници
Богословие или Небеса. Авторска компилация и превод на Йоан Екзарх. Съставено е от
третата част (Точно изложение на православната вяра) на съчинението Извор на знанието от
Йоан Дамаскин (ок. 675 – ок. 754), оригинално предисловие (Пролог) и шест части от
Григорий Ниски (ок. 331 – ок. 394) и Теодорит Кирски (ок. 393 – между 458 и 466).
Названието си получава от заглавието на една от главите. Общо: Икономова 1995: 171–174;
Петканова 2001: 259–262; Йонова 2003м; Издание: Sadnik 1967–1983; Преводи: Кристанов,
Дуйчев 1954: 59–61; Динеков, Куев, Петканова 1974: 69–84; Милтенова 1992: 27–33, 77–80,
167–171; Иванова, Николова 1995: 181-186, 232–233; Добрев, Славова 1995б: 173–179
Шестоднев. Авторска компилация и превод на Йоан Екзарх. Съставено е от произведения на
Василий Велики (330-379), Йоан Златоуст (ок. 347 – 404), Севериан Гавалски (преди 380 –
след 408), византийския вариант на съчинението „История на животните“ от Аристотел (384
– 323 пр. Хр.), оригинален Пролог и предполагаеми оригинални части в четвъртото слово.
Общо: Икономова 1995: 174–182; Петканова 2001: 263–271; Йонова 2003с; Издание:
Aitzetmüller 1958–1975; Преводи: Трифонов 1929; Кристанов, Дуйчев 1954; Милтенова 1992:
34–50, 81–99, 172–188; Кочев 2000 (цялостен); Иванова, Николова 1995: 186–221, 234–236.

Слова
Общо: Поптодоров 1951; Станчев 1991; Трендафилов 2001; Велинова 2003и.
Слово за Преображение. Издания: Иванова-Мирчева 1971: 43–114; Иванова 1978б; Мирчева
2006: 212–217, 733–749; Преводи: Ангелов, Генов 1922: 133–135; Грашева 1982: 278–282.
Слово за Възнесение Господне. Издания: Калайдович 1824: 174–177; Котков 1971: 429–432;
Преводи: Ангелов, Генов 1922: 127–133 (успоредно със старбългарския текст); Динеков, Куев,
Петканова 1974: 66–69; Грашева 1982: 133-135; Иванова-Мирчева 1971: 43–46 (= Иванова,
Николова 1995: 111–114).
Слово за Сретение Господне. Издания: Константинова-Иванова 1971; Иванова 1979; Матеич
1981; Превод: Иванова-Мирчева 1971: 7–42 (= Иванова, Николова 1995: 107–111).
Първо слово за Рождество Христово. Преводи: Иванова-Мирчева 1971: 19–26 (= Иванова,
Николова 1995: 100–106, 149–150)
Похвала за Йоан Богослов. Издания: Иванова-Мирчева 1971: 115–120; 1978; Мирчева 2006:
96–98, 313–335; Преводи: Грашева 1982: 140, 329–330.

Черноризец Храбър
За писателя
Куев 1967; Петканова 1984; 2001: 242–256; Грашева 2003д; Петканова 2003вч; Стойкова
2008ж;
За буквите. Издания: Иванов 1931: 442–446; Лавров 1930: 162–164; Куев 1967; Джамбелука612

Коссова 1980; Добрев, Славова 1995а: 105–108; Zashev 2015; Преводи: Ангелов, Генов 1922:
371–375 (със старобългарския текст); Дуйчев 1940: 65–69; Динеков, Куев, Петканова 1974:
77–79; Грашева 1982: 27–29, 302–307; Иванова, Николова 1995: 97–99, 143–145; Добрев,
Славова 1995б: 25–28;

Черноризец Петър
За писателя
Павлова 1994; Димитров 1995; Павлова 2003б; Николов 2006: 247–248; Добрев 2007б: 203–
204, 392–400; Йовчева 2008д.
Слово за поста и молитвата (Слово за Великия пост и за постенето на Петър и Филип).
Издание: Popovski, Thomson, Veder 1988; Miklas 1988; Miklas, Taseva, Jovčeva 1988.
Поучение за спасението на душата (Слово за душевната полза)
Слово за временния живот (Слово за богатите и бедните). Превод: Добрев, Славова 1995б:
202–204.
Слово за различната неправда (Слово за правдата и неправдата)

Презвитер Козма
За писателя
Попруженко 1936; Бегунов 1973; Петканова 2001: 342–359; Милтенова 2008ж
Беседа против богомилите. Общо: Трифонов 1939; Йонова 2003г; Издания: Попруженко
1936; Бегунов 1973; Преводи: Киселков 1921, 1943; Грашева 1982: 30–77; Добрев, Славова
1995б: 186–202.

Презвитер Йеремия
За писателя
Ангелов 1976б; Грашева 1995а; Петканова 2001: 325–330; Петканова 2003аф; Милтенова
2008з.
Повест за кръстното дърво. Общо: Петканова 2001: 327–329; Издание: Miklas 1988; Miklas,
Taseva Jovčeva 2006
Молитва против треска (за тресавиците или Сисиниева легенда) – текстът не е окончателно
установен. Общо: Петканова 1978: 133–144; Петканова 2001: 326–327; Милтенова 2008з: 287.
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Други преводачи и преписвачи
Презвитер Григорий
Несигурни атрибуции и авторства: срв. Славова 2008д.

Презвитер Йоан
Несигурни атрибуции и авторства: срв. Славова 2008е.

Тодор Дуксов
Приписка в старобългарския превод на Четири слова против арианите. Издание: Vaillant
1954: 6–7; Преводи: Дуйчев 1940: 76; Динеков, Куев, Петканова 1974: 108–108; Иванова,
Николова 1995: 299, 326–327. Несигурни атрибуции и авторства: срв. Славова 2008ж.

Предполагеми оригинални произведенията
Слова и поучения
Анонимна хомилия в Клоцовия сборник. Общо: Смедовски 1985: 80-82; Славова 2003а:
33-34, Славова 2008и: 203; Издание: Dostál 1959: 109-149; Атрибуция: Йоан Златоуст
(Псевдо-Йоан Златоуст) – Vondrák 1893: 46-50); Климент Охридски (Vondrák 1903: 117-123,
1912: 26 ); Превод и преработка на Методий (Vaillant 1947); Методий (Grivec 1943; Vašica
1950; Grivec 1950a; Grivec 1950b; Vašica 1956; Bláhova-Dvořákova 1962). Класифицира се и
като реч на Кирило-Методиев ученик срещу княз Владимир-Расате (Добрев 1985ж: 153-155),
законoдателно наставление на владетеля, княжеско огледало (Николов 1999; Найденова
2005).
Изповеден чин (Поучение пред изповед). Атрибуция: съмнително авторство на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 62, № 9) въпреки Vondrák 1903. Обзор: Христова 2003ж;
Издания: Nachtigal 1942: 177-124; Кожухаров 1969; Ангелов и др. 1977: 518–521; Петков,
Христова-Шомова, Тотоманова 2008: 326-334; Превод: Бончев 2008: 329-335 от Бончев 1970.
Общо нравствено-назидателно слово (второ). Атрибуция: съмнително авторство на
Климент Охридски (Станчев, Попов 1988: 62, № 7). Издания: Федер 1974: 13, 21-25, 28-30;
Ангелов и др. 1977: 603-613.
Общо нравствено-назидателно слово (първо). Атрибуция: по-скоро е на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 62, № 6). Издания: Федер 1974: 13, 21-25, 28-30; Ангелов и
др. 1977: 603-613.
Поучение за Велики четвъртък. Атрибуция: съмнително авторство на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 63, № 38). Издание: Ангелов и др. 1977: 772-784.
Поучение за Възнесение. Атрибуция: по-скоро е на Климент Охридски (Станчев, Попов
1988: 63, № 40). Издания: Стоянович 1905: 60-64; Соболевский 1906: 153-154; Ангелов, Куев,
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Кодов 1970: 612-619.
Поучение за Зачатие Богородично от св. Анна. Атрибуция: по-скоро е на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 64, № 53). Издания: Петухов 1894: 20; Пономарев 1896: 114,
207; Стоянович 1905: 83-85; Ангелов, Куев, Кодов 1970: 306-312.
Поучение за Петдесетница. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски (Станчев,
Попов 1988: 63, № 41). Издание: Ангелов и др. 1977: 320-345.
Поучение за поста в сряда Сиропустна. Атрибуция: съмнително авторство на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 63, № 30). Издание: Ангелов и др. 1977: 496-503.
Поучение за спасението на душата (за душевната полза). Атрибуция: по-скоро не е на
Климент Охридски (Станчев, Попов 1988: 62, № 10). Издание: Ангелов и др. 1977: 561-602.
Поучение за Цветница. Атрибуция: съмнително авторство на Климент Охридски (Станчев,
Попов 1988: 63, № 37). Издание: Ангелов и др. 1977: 269-308.
Поучения за предпразненства – по-скоро не са на Климент Охридски (Станчев, Попов
1998: 64 №№ 42-49 и бел. 30): Рождество Богородично (Издание: Ангелов, Куев, Кодов
1970: 186-197), Въздвижение (Издание: Ангелов, Куев, Кодов 1970: 209-214), Рождество
Христово (Издание: Ангелов, Куев, Кодов 1970: 313-328), Богоявление (Издание: Ангелов,
Куев, Кодов 1970: 342-362), Сретение (Ангелов, Куев, Кодов 1970: 397-404), Благовещение
(Издание: Ангелов, Куев, Кодов 1970: 525-535), Преображение (Издание: Ангелов, Куев,
Кодов 1970: 707-721), Успение Богородично (Издание: Ангелов, Куев, Кодов 1970: 745-751)
Похвала за цар Симеон (прозаична). Общо: Димитров 1980; Стойкова 2008д: 128;
Милтенова 2003: 383-384; Атрибуция: неизвестен книжовник от Симеоновия кръг или
самият Симеон (срв. мненията у Иванова 1985в, 2003з; Георгиева 2003; Стойкова 2008д: 128;
Славова 2008г: 290; Милтенов 2013). Издания: Димитров 1980, Милтенов 2013. Преводи:
Иванова, Николова 1995: 23–24.
Похвално слово (второ) за Възкресение Лазарово. Атрибуция: възможен автор Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 75-76, № 19); Издание: Ангелов и др. 1977: 815-843.
Похвално слово за св. апостол Павел. Атрибуция: съмнително е авторството на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 76, № 23); Издание: Ангелов и др. 1977: 416-428.
Похвално слово за св. Ириней. Атрибуция: съмнително е авторството на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 77, № 26 ?); Издание: Ангелов и др. 1977: 440-450.
Похвално слово за празника „Първо и второ намиране главата на Йоан Кръстител“.
Атрибуция: възможно авторство на Климент Охридски (Станчев, Попов 1988: 75, № 16);
Издание: Ангелов и др. 1977: 259-268.
Похвално слово за Рождество Христово (второ). Атрибуция: по-скоро не е на Климент
Охридски (Станчев, Попов 1988: 74, № 11); Издание: Ангелов и др. 1977: 193-222.
Похвално слово за св. Никола Мирликийски (второ). Атрибуция: по-скоро не е на
Климент Охридски (Станчев, Попов 1988: 74, № 8); Издание: Ангелов и др. 1977: 91-130.
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Похвално слово за св. Никола Мирликийски (първо). Атрибуция: по-скоро не е на
Климент Охридски (Станчев, Попов 1988: 74, № 7); Издание: Ангелов и др. 1977: 71-90.
Похвално слово за свв. Кирил и Методий. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 76, № 20), срв. и Велинова 2003ж; Издания: Ангелов, Куев, Кодов
1970: 443-490. Старобългарски вариант: Петков 2008: 336-352; Превод: Бончев 2008: 339355 от Бончев 1970.
Похвално слово за свв. Козма и Дамян. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 74, № 4). Издание: Ангелов и др. 1977: 52-70.
Похвално слово за светите праотци. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 74, № 10); Издание: Ангелов и др. 1977: 181-192.
Похвално слово за тримата отроци. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 74, № 9); Издание: Ангелов и др. 1977: 131-161.
Слово за Богоявление (второ). Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски (Станчев,
Попов 1988: 74, № 12); Издание: Ангелов 1977: 223-248.
Слово за Богоявление. Атрибуция: Възможно авторство на Йоан Екзарх; Издание: Петухов
1904.
Слово за гостоприемството. Атрибуция: съмнително авторство на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 62, № 11). Издание: Ангелов и др. 1977: 471-495.
Слово за зачатие на св. Йоан Кръстител. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 64, № 52). Издание: Ангелов, Куев, Кодов 1970: 35-51.
Слово за Пасха (второ). Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски (Станчев, Попов
1988: 63, № 39). Издание: Ангелов и др. 1977: 309-319.
Слово за Пасха. Атрибуция: Йоан Екзарх (Калайдович 1824; Иванова, Николова 1995: 151–
152); съмнения: Петров 1875: 204–223; Преводи: Иванова, Николова 1995: 115–119, 151–152
(Йоан Екзарх).
Слово за покаянието. Атрибуция: съмнително авторство на Климент Охридски (Станчев,
Попов 1988: 62, № 8). Издание: Ангелов и др. 1977: 504-509.
Слово за Рождество на св. Йоан Кръстител. Атрибуция: по-скоро авторът не Климент
Охридски (срв. Станчев, Попов 1988: 76, № 22); Издание: Ангелов и др. 1977: 370-390.
Слово за Рождество Христово (второ). Атрибуция: Възможно авторство на Йоан Екзарх;
Издание: Яцимирский 1906: 50–59.
Слово за светите отци. Атрибуция: по-скоро не е на Климент Охридски (Станчев, Попов
1988: 64, № 54). Издание: Ангелов, Куев, Кодов 1977: 162-180.
Слово за Сретение Господне. Атрибуция: възможно авторство на Климент Охридски
(Станчев, Попов 1988: 75, № 14 ?+); Издание: Ангелов и др. 1977: 249-258.
Слово на един калугер за четенето на книгите. Издания: Котков 1965; Молдован 2009;
Превод: Добрев, Славова 1995б: 184–185,
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Цикъл от постни поучения за неделите на Четиридесетница. Атрибуция: съмнително
авторство на Климент Охридски (Станчев, Попов 1988: 63, № 31-36). Издание: Ангелов и др.
1977: 623-771.

Стихове и молитви
Молитва към Богородица. Атрибуция: Черноризец Петър. Издание: Молитвослов от 1547 г.
Венеция: ижд. Виченцо Вукович.
Проглас към евангелието. Обзор: Стойкова 2008: 126-127; Атрибуция: Константин-Кирил
Философ (Jakobson, R. 1954; Топоров 1979, 1988; Петканова 1985б; Петканова 2001: 161-165;
Станчев 1986; Иванова, Николова 1995: 19–20). Константин Преславски (Соболевский 1910;
Vaillant 1956; Динеков 1950: 86-89). Издания: Срезневский 1858; Соболевский 1910, 19-21;
Franko 1916; Иванов 1931: 72-74; Георгиев 1938; Nachtigal 1943, 45-75; Vaillant 1956;
Преводи: Георгиев 1938: 12-17; Дуйчев 1940: 36-39; Динеков 1968: 30-33; Динеков, Куев,
Петканова 1974: 56-59; Иванова, Николова 1995: 12–15, 19–20; Добрев, Славова 1995б: 81–
86.
Похвала за цар Симеон (поетична). Поместена е два пъти в преписа на Симеоновия
сборник по Станиславовия препис от 1073 г. Обзор: Милтенова 2003: 382-383; Стойкова
2003: 127-128. Атрибуция: неизвестен книжовник от Симеоновия кръг. Преводи: Ангелов,
Генов 1922: 91-92; Дуйчев 1940: 77-78; Динеков, Куев, Петканова 1974: 93, 131-132; Добрев,
Славова 1995б: 183–184.

Химнографски произведения
Канон за архангел Михаил. Атрибуция: неизвестен автор, Наум Охридски (Йовчева 2008:
122, 239). Издание: Верещагин 2001: 406-418.
Канон за Богоявление с фразов акростих. Атрибуция: неизвестен автор (Попов 1982;
Йовчева 2008: 123). Издание: Попов 1982; Попов 2005а.
Канон за Въведение Богородично с фразов акростих. Атрибуция: неизвестен автор.
Издание: Кожухаров 2004: 80–94.
Канон за неделя Петдесетница с фразов постишен акростих. Атрибуция: неизвестен
автор. Издание: Попов, Г. 2006а.
Канон за св. Симеон Богоприемец с фразов акростих. Атрибуция: вероятно Климент
Охридски. Издание: Станчев, Попов 1988: 145-147, срв. Попов 2005.
Канон с фразов акростих в Служба за Пренасяне на мощите на Йоан Златоуст.
Атрибуция: Климент Охридски, Наум Охридски или и двамата (Кожухаров 1984: 19;
Кожухаров 2004: 44; срв. Йовчева 2008: 124, 239).
Общ канон за свв. Кирил и Методий с фразов акростих. Атрибуция: неизвестен автор
(Йовчева 2008: 124). Издания: Лавров 1930: 111-115; Мирчева 2001.
Служба за пренасяне на мощите на Климент папа Римски. Атрибуция: Кирил или от
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кръга на Кирило-Методиевите ученици (Йовчева 2005; Йовчева 2008г: 124). Издания: Иванов
1931: 383-394; Мурьянов 1991: 102-108, 129-143; Верещагин 1001: 94-148.
Служба за св. Кирил. Атрибуция: Климент Охридски, Сава, Константин Преславски,
Методий (Йовчева 2008: 124). Издания: Лавров 1930: 108-111; Иванов 1931: 290-300;
Нихоритис 1990: 39-108; Верещагин 2001: 369-381; Мирчева 2001; Крысько 2005а;
Служба за св. Климент Охридски. Атрибуция: неизвестен автор (Йовчева 2008: 125).
Издания: Иванов 1931: 322-327; Мирчева 2000.
Служба за свв. Вит, Модест и Крискентия. Атрибуция: Климент Охридски, Наум Охридски
или и двамата (Йовчева 2014: 286-291). Издание: Йовчева 2014: 294-302.
Служба за св. цар Петър. Атрибуция: неизвестен автор. Издание: Кожухаров 2004: 75–79, срв.
Иванов 1931: 387–390, 391–393; Превод: Дуйчев 1940: 98–102, 220-222.
Служба за Успението на св. Иван Рилски. Атрибуция: неизвестен автор. Издание:
Кожухаров 2004: 60–74.
Стихири (24) за осемте гласа с фразов акростих за св. Троица. Атрибуция: вероятно
Константин Преславски. Издания: Иванова 2003; Крашенникова 2006.
Стихири предпразнични за Богоявление с азбучен акростих. Атрибуция: вероятно
Климент Охридски (Йовчева 2008: 123). Издание: Иванова-Константинова 1971б.
Стихири предпразнични за Богоявление с фразов акростих. Атрибуция: вероятно
Климент Охридски (Попов 1982; Попов 1999; Йовчева 2008: 123). Издание: Попов 1982.
Цикъл от 36 стихири за попразненство на Богоявление с азбучен акростих. Атрибуция:
неизвестен автор (Попов 1982; Йовчева 2008: 123). Издание: Попов 1982.
Цикъл от 8 канона с фразов акростих за 8 глас за св. Троица. Атрибуция: вероятно
Константин Преславски (Йовчева 1999; Крашенникова 2006).

Агиографски произведения
Житие (Първо) на св. Наум Охридски. Атрибуция: от кръга на неговите ученици. Обзор –
Иванова 1985б; Кожухаров 1995л; Иванова 2003ж; Издания: Ангелов, Генов 1922: 157 – 160;
Иванов 1931: 305 – 311; Дуйчев 1940: 60 – 62; Киселков 1941: 142 – 144; Преводи: Дуйчев
1940: 60 – 62; Киселков 1941: 142 – 142; Иванова 1986: 80 – 83.
Пространно житие на св. Кирил. Атрибуция: Климент Охридски – несигурно. Обзор –
Иванова 2003; Йонова 2003о; Издания – Теодоров-Балан 1920: 29 – 67; Ангелов, Кодов 1973:
89 – 109; Преводи – Ангелов, Кодов 1973: 120–141; Иванова 1986: 37–63, 500 – 509.
Пространно житие на св. Методий. Атрибуция: Горазд, Климент Охридски, Константин
Прелавски. Обзор –Иванова 2003; Йонова 2003о; Издания – Теодоров-Балан 1920: 81 – 105;
Ангелов, Кодов 1973: 185 – 195; Преводи – Ангелов, Кодов 1973: 196–211; Иванова 1986: 68 –
77, 515 – 521.
Сказание за железния кръст. Цикълът обхваща няколко чудеса за св. Георги. Смята се, че е
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възникнал в старобългарската епоха. Съдържа Увод, Първо чудо (За сина на свещеника),
Второ чудо (За детето), Трето чудо (За калугера), Четвърто чудо (За кръста и за българина,
по-известно като Чудо с българина Георги), Пето чудо (За жената), Шесто чудо (За бесния
юноша), Седмо чудо (За пастира, ухапан от змия), Осмо чудо (За мъжа с рана на крака),
Девето чудо (За Климент, когото св. Георги избави от война, по-известно като Чудо с
българина Климент), Десето чудо (За жената, имаща рана на гърдата). Издания: Ангелов
1971, 1978; Превод: на Мария Спасова у Калоянов, Спасова, Моллов 2007: 191 – 211; вж. за
паметника и Турилов 1996, 2000. Най-известни от тях са: Чудо с българина Георги. Общо:
Петканова 2001: 381–383; Милтенова 2003бр; Издания: Иванов 1935: 213–215; Ангелов 1955:
167–177. Преводи: Иванов 1935: 45–48; Дуйчев 1940: 70–73; Динеков, Куев, Петканова 1974:
255–260; Чудо с българина Климент. Общо: Петканова 2001: 383–384; Милтенова 2003бс;
Издания: Ангелов 1978.

Катехитични съчинения
Устроение на светите слова. Компилативно въпросо-ответно съчинение. Обзор: Милтенова
2008б: 181–182; Издание: Милтенова 2004: 160–199.

Съчинения за езика
Трактат за преводаческото изкуство. Запазен фрагментарно и силно повреден в
Македонския кирилски лист (вж. Старобългарски паметници). Обзор и обобщение на
мненията: Буюклиев 1992: 97–110; Атрибуция и издания: почива на Пролога на Йоан Екзарх
към Богословие (Ильинский 1906); предисловие на Константин-Кирил към превода на
евангелието (Vaillant 1948); Преславското книжовно средище, възможно Константин
Преславски (Минчева 1978: 76–89; 1981); откъс от защитна реч срещу духовници, които са
обвинявали старобългарския превод на евангелието в догматично-богословско и езиково
несъвършенство, вероятно Йоан Екзарх, по-стар от текста на предговора към превода към
превода на Йоан Дамаскиновото Богословие (Добрев 1981). Срв. и публикациите на Трост
(Trost 1973) – чернова, записка, бележка на Константин-Кирил към пълния превод на
евангелието, използван в Пролога на Йоан Екзарх към Богословие; Наумов (Naumow 1975) –
почива на общо съчинение, което е интерпретирано по различен начин в Македонския
кирилски лист и у Йоан Екзарх; според Ив. Гълъбов текстът е запис от самия Йоан Екзарх
„на първата предварителна концепция за предговора“ към Богословие (Гълъбов 1986: 337).
За осемте части на речта. Славянска компилация въз основа на късноелински и византийски
граматически съчинения (Jagić 1896: 56–77). Атрибуция: Йоан Екзарх (Калайдович 1824: 74–
81) – несигурна; Издания: Jagić 1896; Изследвания: Jagić 1896; Буюклиев 1992: 133–157 (с
библ.); Гълъбов 1986: 330–337.
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Историко-апокалиптични съчинения
Обзор: Милтенова 2008а.
Български апокрифен летопис. Обзор: Милтенова 2003н; Издание и превод: TăpkovaZaimova, Miltenova 2011: 274–300.
Видение Даниилово и Тълкувание Даниилово. Обзор: Милтенова 2003и; Издание и превод:
Tăpkova-Zaimova, Miltenova 2011: 141–185.
Сказание Исайево. Обзор: Милтенова 2003бж; Издание и превод: Tăpkova-Zaimova,
Miltenova 2011: 186–217.
Откровение на Методий Патарски. Обзор: Милтенова 2003ао; Tăpkova-Zaimova, Miltenova
2011: 218–256.

Тематични посочки
Архитектура: Общо – Миятев 1965; Византия – Мавродинов 1955; Кръгла църква в Преслав
– Миятев 1932; Ваклинов 1995; Света София в Константинопол – Бакалова 2003а; Света
София в Охрид – Бакалова 2003б; Света София в София – Бакалова 2003в.
Апокрифи: Общо: Петканова 1985а; Петканова 2003з; Милтенова 2008к; Апокрифни жития
– Петканова 2003и; Апокрифна литература и фолклор – Петканова 1978; Апокрифни
молитви – Петканова 2003й; Апокрифни послания – Петканова 2003к; Видение Исайево –
Vaillant 1963; Джамбелука-Коссова 1983; Каган-Рождественская 1987; Джамбелука-Коссова
1988; Рождественская 1999; Милтенова 2003о; Видение на Анастасия Черноризица –
Милтенова 2003п; Видение на апостол Павел – Петканова 2003у; Видение на монах Агапий
(Петканова 2003ф); Детство Иисусово – Милтенова 2003ш; Деяния на апостол Йоан – 2003ъ;
Деяния на апостол Тома – Петканова 2003ь; Повест за кръстното дърво – Петканова
2003бт; Прение на Иисус с дявола – Петканова 2003бш; Протоеванглие на Яков –Христова
1992; Христова 2003ж; Мирчева 2006: 80–84; Иванова 2008: 192–194 (3а-д), 309 (3), 383 (4а-б), 498
(6а-б); Ходене на Богородица по мъките – Петканова 2003вт.
Библиографии: Кирилометодиевски: Ильинский, Попруженко, Романски 1934; Романски
1942; Дуйчев, Кирмагова, Паунова 1963; Можаева 1980; Дуйчев, Кирмагова, Паунова 1983;
Николова 1983; Николова 2003т; Апокрифи – Яцимирский 1921; Otero 1978–1981; на
Климент Охридски – Иванова 1966; вж. също към всяка статия в КМЕ, СЛЕР, ККСБ.
Библия и библейски книги: Авакум – Златанова 1998; Авдий – Златанова 1998; Амос –
Златанова 1998; Апостол – Пенев 1985; Кожухаров 2003д; Библия – Алексеев 1984; Вълчанов
1985; Алексеев 1999; Добрев 2003а; Битие – Славова 1995; Даниил – Бобев 2009; Евангелие –
Добрев 1985з; Славова 1989б; Дограмаджиева 1993а, 1993б; Добрев 2003б; Захария –
Златанова 1998; Йезекиил – Тасева, Йовчева, Илиева 2003; Йов – Христова-Шомова 2007;
Йоил – Златанова 1998; Йона – Златанова 1998; Канонични книги – Вълчанов 1995; Михей –
Златанова 1998; Наум – Златанова 1998; Осмокнижие – Славова 2010; Псалтир – Карачорова
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1989; MacRobert 1990; MacRobert 1998; Карачорова 2003в; Стойкова 2003б; Песен на
Песните – Алексеев 1983; Алексеев 1985; Димитрова 2012; Петокнижие – Славова 2002;
Стар Завет – Thomson 1998; Съдии – Атанасова 1995.
Богомилска книжнина: Иванов 1925; Ангелов 1985в; Милтенова 2003л; Милтенова 2008е;
Милтенова 2008к.
Византия: Дуйчев 1985д; Дуйчев 1985е; Дуйчев 1985ж; Бакалов 1997; Дуйчев 1998; Божилов
2008; Томов 2012
Византийска литература: Krumbacher 1897; Beck 1959; Hunger 1978; Кодов 1985в;
Велковска 2003г.
Владетели, български (VII–XI в.): Аспарух – хан (680 – 700?). Андреев 2012а; Златарски
1970–1971: 1.1, 176–222; Москов 1988: 218–239; Божилов 1992; Тервел – хан (700 – 721).
Андреев 2012т; Златарски 1970–1971: 1.1, 222–257; Бешевлиев 1979: 97–100, 230–232;
Москов 1988: 240–252; Кормесий – хан (721– 738). Андреев 2012е; Цанкова-Петкова 1960;
Бешевлиев 1979: 104–106; Москов 1988: 253 – 283; Севар – хан (738–754). Андреев 2012п;
Златарски 1970–1971: 1.1: 256–259; 468–470; Москов 1988: 283–287; Кормисош – хан (753 –
756). Андреев 2012ж; Златарски 1970–1971: 1.1: 257–272; 466–467; Москов 1988: 288–296;
Сабин – хан (765 – 766). Андреев 2012н; Златарски 1970–1971: 1.1, 284–289; Москов 1988:
318–326; Паган – хан (767–768). Андреев 2012п; Златарски 1970–1971: 1.1, 291–294;
Бешевлиев 1981: 49–50; Москов 1988: 331–335; Телериг – хан (768 – 777). Андреев 2012с;
Златарски 1970–1971: 1.2, 298–313; Мутафчиев 1986: 156–162; Бешевлиев 1979: 232; Кардам
– хан (777 – 802). Андреев 2012д; Златарски 1970–1971: 1.1, 313–321; Крум – хан (802 – 814).
Андреев 2012з; Бешевлиев 1979: 109–122, 141 – 151; Бешевлиев 1981: 68–69, 85–86;
Омуртаг – хан (814–831). Андреев 2012и; Златарски 1970–1971: 1.1, 376–424; Ваклинов
1977: 103–167; Бешевлиев 1979: 152 – 170; 192 – 209; 213 – 233; Маламир – хан (831 – 836).
Андреев 2012и; Златарски 1970–1971: 1.1, 424–430; Бешевлиев 1979: 128–132, 209–211, 223–
225; Пресиан – хан (836 – 852). Андреев 2012м; Златарски 1970–1971: 1.1, 430–447;
Бешевлиев 1979: 132–139; Георгиев 1990; Борис I (Борис-Михаил) – български хан (852–863)
и княз (864–889). Андреев, Йордан 2012б; Златарски 1970–1971: 1.2, 29–280; Мутафчиев
1986: 165–205; Гюзелев 1969; Гюзелев 2006; Владимир – княз (889 – 893). Андреев 2012в;
Златарски 1970–1971: 1.2, 250–256; Трифонов 1927; Гюзелев 1969: 461–468; Симеон – княз
(893–913) и цар (913–927). Андреев 2012р; Златарски 1970–1971: 1.2, 280–294; Палаузов
1974: 87–20; Мутафчиев 1986: 117–199; Божилов 1983а; Петър I – цар (927–970). Андреев
2012л; Борис II – цар (970–971). Андреев, Павлов 2012; Златарски 1972: 2, 574–618;
Мутафчиев 1986: 219–221; Властта на комитопулите – братята Давид (? – 978), Мойсей (? –
976?), Арон (? – 987) и Самуил (вж. по-долу), синове на комитата Никола, управлявали в
свободните български земи; Самуил – цар (997–1014). Андреев 2012о; Златарски 1972: 2,
603–704; Мутафчиев 1986: 222–234; Matsopoulos 1974; Иван Владислав (Йоан Владислав) –
цар (1015 – 1018). Андреев 2012г; Златарски 1972: 2, 713 – 730; Заимов, Тъпкова-Заимова
1970; Павлов 1999; Пресиан II – владетел (февруари – август 1018). Павлов 2012б; Златарски
1970–1971: 1.2, 730–737; 2: 33–36; Виздал, Николов. 2006.
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Гадателни книги: Ангушева 1996; Петканова 2001: 319–324; Милтенова 2003у; Милтенова,
Ангушева. 2008; Гадателна книга по Псалтира – Тодоров 1993; Гръмник – Петканова 2003ш;
Добри, средни, лоши часове – Бояджиев 1998; Коледник – Петканова 2003вю; Лунник –
Милтенова 2003ак; Мълнияк – Петканова 2003бй; Съновник – Петканова 2003вн; Трепетник –
Петканова 2003вя.
Езичество: Общо – Милтенова 2003я; Капища – Щерева 1995а.
Енциклопедични справочници: КМЕ; СЛЕР; ККСБ.
Епиграфика, старобългарска: Добрев, Попконстантинов, Славова 1985; Смядовски 1993;
Славова 2003д; Бояджиев 2008.
Епиграфика, прабългарска: Бешевлиев 1979; Бешевлиев 2003б; Добрев 2003н; Надпис на
хан Крум – Добрев 2003к; Надпис на хан Маламир – Добрев 2003и; Надпис на хан Пресиан –
Добрев 2003й; Надпис на хан Омуртаг – Добрев 2003л; Надписи около Мадарския конник –
Добрев 2003м.
Ереси: Ерес – Куев 2003ж; Арианство – Куев 2003б; Богомилство – Ангелов 1985е; Ангелов
1993; Милтенова 2003м; Милтенова 2008е; Богомил, поп: Ангелов 1985б; Гностицизъм –
Велковска 2003д; Извори за богомилството – Ангелов, Примов, Батаклиев 1967;
Иконоборство – Коев 1995бл; Коцева 2003р; Манихейство – Велковска 2003и;
Несторианство – Куев 2003к; Павликянство – Милтенова 2003ап; Триезична ерес – Куев
2003с, 2003т; Filoque – Коев 2003.
Жанрове: Ангушева 2008а; Амулети – Митенова, Ангушева 2008; Гадателни книги –
Ангушева 1996; Милтенова, Ангушева 2008; Граматически съчинения – Добрев 1985г;
Буюклиев 1992; Добрев 1995в; Славова 2003б; Епистоларна литература – Ангушева 2008д;
Естествознание: Славова, Милтенова 2008; Евхологични текстове – Йовчева, Димитрова
2008; Житийна литература – Иванова 1985в; Исторически съчинения – Милтенова 2008в;
Историко-апокалиптична книжнина – Милтенова 2008а; Катехитични съчинения –
Митенова 2008б; Макрожанрове – Славова 2008г; Медицински съчинения – Милтенова,
Ангушева 2008; Проповедническа литература – Иванова 2003с; Риторически жанрове –
Ангушева 2008б; Юридическа литература – Андреев 1957; Андреев 1959; Андреев 1974;
Бобчев 1998.
Житийна литература и агиография: Обзор – Иванова 1985; Петканова 2003аз; Стойкова
2008б; Жития и сборници – Боева 1978; Иванова 1981б; Иванова 2004; Репертоар на
агиографски произведения – Иванова 2008; Синтаксис на преводната агиография –
Димитрова 2012.
Жития: На св. Алексей, човек Божи – Иванова 2003б; На Антоний Велики – Иванова 2003в,
2003г; На св. Георги – Петканова 2003аи; На св. Димитър Солунски – Петканова 2003ай; На
св. Екатерина Александрийска – Петканова 2003ае; На св. Иван Рилски – Буланин 1987;
Николова 2003з; На св. Йоан Златоуст – Иванова 2003е; На свв. Кирил и Методий –
Теодоров-Балан 1920; Ангелов, Кодов 1973; Иванова 2003, Николова 2003и; На св. Климент
Охридски (кратко) – Киселков 1941; Петканова 2003аж; На св. Климент Охридски
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(пространно) – Киселков 1941; Иванова 2003г; На св. Мария Египетска – Велчева 1996; На
св. Методий – Николова 2003й; На мъченици – Петканова 2003ак; На св. Николай
Мирликийски – Петканова 2003ал; На св. Наум Охридски – Иванова 1985б; Иванова 2003ж;
На св. ап. Петър – 2003ад; На св. Панкратий – Иванова 2003д.
Изкуство: Византийско изкуство – Паскалева 1985; Живопис, старобългарска –
Мавродинова 1985; Коцева 2003л; Икона – Коцева 2003п; Иконография – Коцева 2003с;
Кирил и Методий – Паскалева 1995а; Климент Охридски – Паскалева 1995б; Приложно
изкуство – Ваклинова 2003а; Седмочисленици – Бакалова 2003г; Старобългарско изкуство –
Мавродинов 1959.
Канони: За св. Димитър Солунски – Кожухаров 1986, 1995д, 2003и; Мирчева 2004; За
Успение на Богородица – Мошкова, Турилов 1999. Костадинова 2004; За св. апостол Андрей
– 2003а; За Богоявление – Попов 2005а, 2005б; За св. Климент Римски – Кожухаров 1995е,
Христова-Шомова 2008; За Неделя Петдесетница – Попов 2006а; Канони за Рождество
Христово – Попов 1998, 2007; Покаен канон – Федоскина 2000; От Константин Преславски
– Попов 1997.
Книги и текстове: Абецедар: Велчева 1969; Велчева 1985; Marti 1999; Велчева 2003а;
Акатист – Кожухаров 1985а, 2003а; Амулет – Петканова 2003ж; Антифон – Кожухаров
1985г, 2003г; Апостол – Пенев 1985; Кожухаров 2003д; Беседа – Петканова 2003о; Библейски
песни – Карачорова 2005; Богослужебни книги: Петканова 2003с; Бревивар – Чифлянов 1985а;
Евхологий – Чифлянов 1985а; Петканова 2003аб; Ерминия – Коцева 2003й; Ектения – Койчева
2003б; Златоструй – Thomson 1982, 1993; Милтенов 2013; Икос – Кожухаров 1995а, 2003е;
Индекс на забранени книги – Кожухаров 1995б; Ирмос – Кожухаров 1995в, 2003ж; Катизма
– Тончева 2003а; Канон – Кожухаров 1995ж, 2003й; Канонични книги – Вълчанов 1995;
Кондак – Кожухаров 1995й, 2003н; Кондика – Коцева 2003ч; Лекарственици – Велчева 1991б;
Летопис – Петканова 2003бв; Литургия – Кожухаров 2003о; Месецослов – Иванова 1995д,
2003л; Миней – Кожухаров 1995к, 2003п; Номоканон – Коцева 2003ъ; Октоих – Кожухаров
1995м, 2003р; Палея – Милтенова 2003ар; Паренесис – Карачорова 2003а, Койчева 2003г;
Паримейник – Карачорова 2003б; Милтенова 2003ат; Алексеев 2004; Параклис (молебен
канон) – Койчева 2003в; Пандекти – Павлова 2003а; Пасхалия – Милтенова 2003ау; Патерик
– Николова 2003в, 2003г; Патерични поучения – Николова 2003д; Патерични разкази –
Николова 2003е; Поменик – Коцева 2003ь; Притча – Петканова 2003бь; Псалтир –
Карачорова 2003в; Пчела – Милтенова 2003ащ; Милтенова 2003ба; Сборници – Милтенова
2003ба; Сборници енциклопедични – Милтенова 2003ая; Сборници със сентенции – Петканова
2003вд; Сборници със смесено съдържание – Милтенова 2003аю; Светилен – Йовчева 2003б,
Койчева 2003д; Седален – Йовчева 2003в; Койчева 2003е; Слово – Петканова 2003вй;
Синаксар – Тасева 2003; Синодик – Коцева 2003я; Служба, последование – Йовчева 2003о,
Кожухаров 2003ф; Стихира – Йовчева 2003к, Кожухаров 2003ц; Стихирар – Йовчева 2003л,
Кожухаров 2003ч; Теотокар – Кожухаров 2003ш; Типик – Велковска 2003с, Коцева 2003ав;
Требник – Коцева 2003аг; Цибранска 2003; Триод (Постен и Цветен) – Кожухаров 2003щ;
Попов 2003д; Тропар – Йовчева 2003м, Кожухаров 2003ъ; Тълковна палея – Славова 2002;
Славова 2003ч; Хомилиар – Петканова 2003ву; Хомилия – Петканова 2003вф; Часослов –
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Велковска 2003х, Кожухаров 2003ю.
Книжовна школа, книжовно средище, скрипторий: Динеков 1947; Петканова 1966: 3 – 36;
Ангелов 1971; Богданович 1983; Чавръков 1987; Коцева 2003аа; Петканова 2003аъ; Ангушева
2008г; Милтенова 2008г; Славова 2008в; Морава – Христова 1995в; Охрид – Георгиев 1966б;
Велинова 2003г; Преслав – Грашева, Славова 2003; Славова 2003т.
Книжовници, старобългарски (общо): Обзори – Петканова 2001; Митенова 2008;
Ангеларий – Милтенова 1995а, Милтенова 2003а; Горазд – Милтенова 1985б, Милтенова
2003х; Докс Черноризец – Ковачева 1985, Милтенова 2003ъ; Йоан Екзарх – Икономова 1995,
Йонова 2003и, Славова 2008б, Трендафилов 2001; Климент Охридски – Мечев 1966а,
Станчев 1995а, Йовчева 2008б; Константин-Кирил – Динеков 1995б, Йонова 2003й;
Константин Преславски – Куев 2003и, Стойкова 2008в; Лаврентий – Милтенова 1995;
Методий – Николова 1995в, Йонова 2003л; Наум Охридски – Кожухаров 1995л, Петканова
2003бк, Йовчева 2008в; Петър Черноризец – Йонова 2003н; Павлова 2003б; Йовчева 2008д;
Презвитер Григорий – Славова 2008д; Превитер Йеремия – Петканова 2003аф, Милтенова
2008з; Презвитер Йоан – Петканова 2003ац, Славова 2008е; Презвитер Козма – Бегунов
1973, Велчев 1995; Петканова 2003аь; Сава – Милтенова 2003аь; Тодор Черноризец Доксов –
Ковачева 2003, Петканова 2003во, Славова 2008ж; Андреев 2012; Черноризец Храбър –
Петканова 2003вч; Стойкова 2008ж.
Книжовници и църковни дейци (неславянски): Анастасий Библиотекар: Дуйчев 1985а;
Велковска 2003а; Андрей Критски: Кожухаров 1985в, 2003в; Атанасий Александрийски:
Цоневски 1985а, Коцева 2003в; Василий Велики: Цоневски 1985б; Георги Амартол: Дуйчев
1985з, Николова 2003а; Георги Скилица: Петканова 2003ц; Георги Хировоск: Куев 1985д,
Милтенова 2003ф; Григорий Богослов: Кодов 1985ж, Коцева 2003з; Григорий Ниски: Коцева
2003и; Димитър Хоматиан: Милев 1985д, Петканова 2003ю; Дионисий Ареопагит (Псевдо-):
Станчев 1985, Петков 2003а; Евсевий Кесарийски: Иванова 2003а; Ефрем Сирин: Кодов 1985з,
Коцева 2003к; Игнатий: Иванова 1995а; Исак Сирин: Коцева 2003ф; Йоан Дамаскин:
Тъпкова-Заимова 1995а, Петков 2003б; Йоан Златоуст: Цоневски 1995а, Петков 2003в; Йоан
Касиан: Коцева 2003х; Йоан Малала: Дуйчев 1995й, Николова 2003б; Йоан Химонид: Дуйчев
1995к; Йосиф Химнописец: Кожухаров 1995г., 2003з; Кирил Александрийски: Цоневски 1995б,
Петков 2003г; Кирил Ерусалимски: Цоневски 1995в; Климент Химнописец: Кожухаров 2003л;
Козма Индикоплевст: Милтенова 2003аж; Козма Маюмски: Кожухаров 1995и, 2003м;
Константин Велики: Иванова 2003к; Лъв Математик, Лъв Философ: Николова 1995б;
Прокъл Константинополски: Велковска 2003м; Роман Сладкопевец: Кожухаров 2003т;
Севериан Гавалски: Куев 2003о, Чолова 2003; Симеон Логотет: Николова 2003к; Теодор
Студит: Иванова 2003ф; Теодорит Кирски: Петков 2003е; Фотий: Коцева 2003ае; Славова
2013.
Култура: Средновековна България – Ваклинов 1977; Божилов 1996; Византия – Lemerle
1971; Ангелов 1994; Божилов 2008; Езикова култура – Буюклиев 1992; Културна политика –
Бакалов 1997; Гагова 2008.
Летоброене и дати: Летоброене – Grumel 1958; Куев 1995б; Добрев 2003ж; Александрийско
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летоброене – Куев 1967: 85–148; Добрев 2003д; Епакта – Куев 2003е; Златно число – Куев
2003з; Индикт – Куев 1995а; Коцева 2003у; Прабългарско летоброене – Добрев 2003е
Манастири: общо – Тотев 1995, Петканова 2003бе; Бачковски манастир: Коцева 2003г;
Великата Лавра, Света Гора: Коцева 2003д; Зографски манастир, Света Гора: Райков 1985,
Коцева 2003м; Лесновски манастир: Рангелова 2003; Прилепски манастир: Милтенова
2003аш; Равненски манастир: Попконстантинов 2003в; Рилски манастир: Христова 2003з,
2003и; Сазавски манастир: Павлов 2003; Синайски манастир: Милтенова 2003бд, Христова
2003а; Скални манастири: Петканова 2003вж; Скопски манастири: Милтенова 2003бз;
Студийски манастир – Бакалов 2003; Хилендарски манастир, Света Гора: Гагова 2003,
Христова 2003м.
Музика: Обзор – Тончева 2003б; Кирил и Методий – Миладинова 1995; България – Тончева
1995в; Византия – Тончева 1995а; Музикални знаци – 1995б; Музикални паметници – Петров,
Кодов 1973; Тончева 2003в; Нотация – Тончева 2003г; Полиелей – Тончева 2003д.
Образование: Квадриум – Добрев 2003в; Магнаурска школа – Бърлиева 1995б; Йонова
2003к; Тривиум – Добрев 2003р
Описи на по-големите славянски ръкописни колекции в България: Българска академия
на науките – Кодов 1969; Рилски манастир – Райков, Кодов, Христова 1986; Атанасов и др.
2012; Софийска Народна Библиотека (НБКМ) – Цонев 1910; Цонев 1923; Стоянов, Кодов
1964; Стоянов, Кодов 1971; Христова, Караджова, Вутова 1996; Софийски университет
(ЦСВП) – Христова, Джурова, Велинова 2000; Пловдивска Народна библиотека (НБИВ) –
Цонев 1920; Самоков – Джурова, Велинова 2002; Своден каталог – Христова, Караджова,
Икономова 1982; Църковно-исторически и архивен институт – Христова, Мусакова, Узунова
2009.
Отци на църквата: Обзор – Велковска 2003к.
Палеография и кодикология, славянска: Общо – Велчева 1983; Иванова 2002; Вутова
2003б; Систематични курсове – Щепкин 1967; Карский 1979; Джурова 1997; Мусакова 2015;
Азбуки, старобългарски – Илчев 1985а; Албуми и каталози от изложби: Джурова 1979;
Археография – Христова 2003б; Везано писмо – Караджова 2003а; Воден знак – Вутова 2003а;
Глаголица – Добрев 1969; Илчев 1985б; Глаголица, късна българска – Велчева 1999;
Глаголица, начин на писане, дуктус – Добрев 1972; Глаголица и кирилица, характеристика
на буквите – А – Илчев, Велчева 1985а; Б – Велчева, Илчев 1985; В – Илчев, Велчева 1985б;
Г – Илчев, Велчева 1985г; Герв – Илчев 1985г; Д – Илчев, Велчева 1985г; Дзяло – Илчев,
Велчева 1985д; Е – Илчев, Велчева 1985е; Ж – Илчев, Велчева 1985ж; З – Илчев, Велчева
1985з; И – Илчев, Велчева 1995а; Ижица – Илчев, Велчева 1985б; К – Илчев, Велчева 1995в;
Копа – Велчева 1995а; Кси – Велчева 1995б; Л – Илчев, Велчева 1995г; М – Илчев, Велчева
1995д; Н – Илчев, Велчева 1995е; Носовки, юсове – Илчев, Велчева 1995ж; Христова 2003ч;
О – Илчев, Велчева 1995з; П – Илчев, Велчева 2003а; Пси – Велчева 2003г; Р – Илчев,
Велчева 2003б; С – Илчев, Велчева 2003в; Сампи – Велчева 2003е; Т – Илчев, Велчева 2003г;
У – Илчев, Велчева 2003д; Ф – Илчев, Велчева 2003е; Х – Илчев, Велчева 2003ж; Ц – Илчев,
Велчева 2003з; Ч – Илчев, Велчева 2003и; Ш – Илчев, Велчева 2003й; Щ – Илчев, Велчева
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2003к, Велчева 1988; Ъ, Ь – Илчев, Велчева 2003л; Ю – Илчев, Велчева 2003м; Я – Илчев,
Велчева 2003н; Ят – Илчев, Велчева 2003о; Геометричен стил: Коцева 2003е; Графичен
стил: Коцева 2003ж; История на ръкописите: Куев 1979; Куев 2003у; Кирилица – Добрев
1995а; Бояджиев 2000; Книгохранилища на ръкописи: Христова 1995; Коцева 2003ц;
Кодикология – Джурова 1997; Христова 2003в; Ктитори на книги – Караджова 2003б;
Лигатура – Христова 2003г; Миниатюра – Джурова 1981а; Джурова 1995; Коцева 2003ш;
Музикални знаци: Тончева 1995б; Надредни знаци: Мошин 1988б; Славова 2003н; Названия
на буквите – Велчева 1969; Вереекен 1995; Описи на ръкописи – Кодов, Райков 1976;
Христова, Николова 1995; Христова 2003д; Орнамент – Джурова 1981а; Добрев 1995г;
Палимпсест – Вутова 2003в; Правопис – Велчева 2003б; Тотоманова 2003з; Преписвачи –
Петканова 2003щ; Подвързия – Атанасов 1963; Райков 1974; Караджова 1987, 2003г;
Полуустав – Караджова 2003д; Христова 2003е; Преписвачи – Петканова 2003бщ; Приписки
– Николова 1991; Райков 1992; Петканова 2001: 64–66, 2003бъ; Растителен стил – Коцева
2003ю; Скоропис – Коцева 2003аж; Христова 2003й; Средства за писане – Джурова 1981б;
Ђорђевић 1977; Караджова 2003е; Съкращения – Славова 2003ц; Тайнопис – Христова 2003л;
Тератологичен стил: Коцева 2003аб; Украса на старобългарските ръкописи – ИвановаМавродинова, Мавродинова 1999; Коцева 2003ад; Мусакова 2015; Устав (писмо) – Вутова
2003г; Христова 2003л; Формиране на ръкописни сбирки – Куев 1979; Хартия – Вутова
2003д; Хронология на старобългарските ръкописи – Велчева, Тодоров 1993.
Поучителни слова: За апостол или мъченик – Лекова, Бончева 2008; За неделя – Петков,
Бончев 2008б; За празници – Лекова, Петков, Бончев 2008; За Преображение Господне –
Пеев, Бончев 2008в; За приемане на Светото причастие – Петков, Тотоманова 2008; На
Климент Охридски – Велинова 2003д.
Похвални слова: За архангелите Михаил и Гавриил – Петков, Бончев 2008д; За св. Димитър
Солунски – Петков, Бончев 2008ж; За Йоан Кръстител – Петков, Бончев 2008г; За свв. Кирил
и Методий – Велинова 1985; Велинова 2003ж; Грашева 2003а; Петков, Бончев 2008й; За
Кирил – Велинова 2003з; Грашева 2003б; Добрев 2008а; За св. Климент Охридски – Велинова
1985; Велинова 1987; Велинова 2003е; За св. Климент Римски – Петков, Бончев 2008з; За
Лазар – Петков, Бончев 2008а; За пророк Захарий – Добрев 2008б; За пророк Илия –
Николова 1984; Димитрова, Бончев 2008в; За свв. 40 мъченици – Ласков 1918; Петков, Бончев
2008и; За Успение Богородично – Димитрова, Бончев 2008б; На Йоан Екзарх – Велинова
2003и; На Климент Охридски – Велинова 1987; Велинова 2003е; Похвала за цар Симеон:
Ангелов 1976а; Ангелов 1977; 1980в.
Противобогомилска книжнина: Йонова 2003г; Милтенова 2008ж.
Ритмика на текста: Якобсон 1923; Станчев 1969; Наумов 1980; Станчев 1982: 144–153, 1983,
1986, 1996: 71–74, 2003е, 2003ж; Велчева 2004.
Риторика: Lausberg 1990; Ангушева 2008б; Ангушева-Тиханова, Христова-Шомова 2012;
Риторически фигури и тропи: Алегория – Христова 2003а; Анафора – Христова 2003б;
Елипса – Христова 2003в; Епитет – Христова 2003г; Ирония – Христова 2003з; Метафора –
Христова 2003л; Метонимия – 2003м; Олицетворение – Христова 2003о; Перифраза –
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Христова 2003р; Плеоназъм – Христова 2003с; Синтактичен паралелизъм – Христова 1995б;
Сравнение – 2003ф; Хипербола – Христова 2003х.
Ръкописи, славянски: Старобългарски ръкописи (общо): Бояджиев 2008; вж. и посочките в
Старобългарски паметници; Симеонов сборник от 1073 г.: Ангелов 1966; Ангелов 1976а;
Ангелов 1979; Бибиков 1996; Синайски миней: Велчева 2003ж; Синайски мисал: Велчева
2003з; Синайски псалтир: Бояджиев 2003; Слуцки псалтир: Даскалова 2003; Супрасълски
сборник: жития – Боева 1978; Мирославово евангелие: Деянова 1995а; Остромирово
евангелие: Деянова 1995б; Псалтир на Димитър: Велчева 1991б; лекарственик – Велчева
2003в; Рилски листове – Велчева 2003д; Гошев 1956; Пражки мисал: Бърлиева 1998а;
Григоровичев паримейник – Брандт 1894–1901; Ленинградски палимпсест: Велчева 1995в;
Асеманиево евангелие – Икономова 2003б; Боянски палимпсест – Добрев 1985б; Виенски
листове – Златанова 1985; Григоровичев лист (част от Рилските листове): Смядовски
2003б; Добромирово евангелие: Икономова 2003в; Енински апостол: Дограмаджиева 1985,
Икономова 2003г; Зографски листове: Минчева 1985б, Христова 2003д; Зографско евангелие:
Добрев 1985е, Христова 2003е; Изборник от 1073 г.: Иванова 1995б; Изборник от 1076 г.:
Иванова 2003и; Киевски листове – Минчева 1995б; Клоцов сборник: Смядовски 1995а,
Христова 2003й; Листове на Ундолски – Минчева 1995в, Христова 2003к; Македонски
кирилски лист – Минчева 1995г, Икономова 2003д; Новгородски листове: Христова 1995г;
Охридски листове – Дограмаджиева 1995, Христова 2003п; Пражки листове – Минчева
2003б; Рилски листове – Смядовски 2003в; Савина книга – Дограмаджиева 2003б, Христова
2003у; Синайски палимпсест – Дограмаджиева 2003в; Фрайзингенски откъслеци: Добрев
2003с; Хилендарски листове: Велчева 2003и; Минчева 2003в.
Символи, литературни: Шевалие, Геербрант 1995; Вж. у Петканова 2000: Агне, Бисер,
Богородица, Венец, Вода (Петканова 2003х), Вълк, Гръмотевица/Светкавица (Петканова
2003щ), Гълъб/Гълъбица, Диамант, Дъжд, Дясно/Ляво, Звезда, Змия (Петканова 2003ас),
Извор, Лилия, Лъв, Лястовица, Камък/Скала, Коза/Козел, Кораб, Котва, Кръв, Кръст
(Петканова 2003ба), Куче, Лилия, Лоза/Вино, Маслина, Мляко/Мед, Море (Петканова
2003бз), Облак, Око/Виждане, Орел, Пастир, Планина, Пръстен/Невеста, Пустиня, Пчела,
Риба, Светлина, Свиня, Седалище/Трон, Символика на цветовете (Петканова 2003вц),
Символика на числата (Петканова 2003вщ), Слънце (Петканова 2003вк), Смърт/Живот,
Стрела, Стълб, Стълба, Трапеза, Трън, Тъмнина/Нощ (Петканова 2003вп), Фараон, Хляб,
Цвете/Цвят, Чаша; също и Злато – Петканова 2003ар; Ад – Петканова 2003б; Земя –
Петканова 2003ао; Луна – Петканова 2003бг; Лъв – Петканова 2003бд; Рай – Петканова 2003бя;
Човек – Петканова 2003въ.
Служби: Служба, последование – Йовчева 2003з; Служба за св. Аполинарий Равенски –
Йовчева 2002, Велинова 2008; Служби за св. Иван Рилски – Кожухаров 2003х; Служба за св.
Кирил – Йовчева 2003е; Мирчева 2001; Служби за свв. Кирил и Методий – Бърлиева 1998а,
Йовчева 2003д; Служби за свв. Кирил и Методий, старобългарски – Попов 2003г.; Служби за
свв. Кирил и Методий, хърватски – Станчев 2003д; Служби за св. Климент Охридски –
Баласчев 1898, Йовчева 2003а, 2003ж, 2003и; Служба за св. Методий – Костић 1937–1938,
Мошкова, Турилов 1998, Попов 2001б; Служби за св. Наум Охридски – Йовчева 2003й,
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Йовчева 2003п; Служба за св. цар Петър – Кожухаров 2003у; Служба за първомъченик
Стефан и Стефан I папа Римски – Йовчева 2001; Служби за Седмочисленици – Бърлиева
2003в
Старобългарски език: Общо – Велчева 1983; Дограмаджиева 2003а, 2003г; Балкански
черти – Минчева 1985а, 1987; Калки – Минчева 1995а; Латинизми – Пенкова 1995а;
Моравизми – Пенкова 1995б; Прабългаризми – Андонова 2003; Граматика: Večerka 1961;
Дограмаджиева 1968; Врачу 1978а, 1978б; Večerka 1989–2003; Златанова 1990; Ганева 2009;
Димитрова 2012; Речници – Kurz et al. 1958–1999; Цейтлин, Вечерка, Благова 1994; ИвановаМирчева 1999–2009; Иванова-Мирчева, Давидов 2001; Терминология – Велковска 1999;
Учебници и систематични курсове – Обзор (Илчев 1963; Илчев 1985е); Vondrák 1912;
Милетич 1923; Младенов 1930; Diels 1963; Vaillant 1968; Гълъбов 1980; Дуриданов 1993;
Мирчев 2000 ; Добрев, Икономова, Тотоманова 1985, 1986, 1987; Фонология – Велчева 1980;
Тотоманова 1993; Велчева 1988; Велчева 1999; Формиране: Славова 2008з.
Текстология: Maas 1958; Лихачев 1983; Федер 1994, 1997; Милтенова 2003бн; Извод – Иванова
1995в; Компилация – Picchio 1981; Veder 1981; Милтенова 2003аз; Редакция – Петканова 2003ва.

Старобългарска литература: Обзор – Георгиев 1962; Динеков 1985; Ангушева 2008в; ~ и
Влахия и Молдова – Велинова 2003й; ~ и Сърбия – Георгиева 2003; ~ хърватската книжнина –
Димтрова 2008; Иванова 2003п; Учебници и систематични курсове – Лалева 2003в (обзор);
Динеков 1950; Георгиев 1966а; Петканова 2001; Митенова 2008.
Стил: Обзор: Станчев 1982; Станчев 1996; Станчев 2003в; Похвални слова – Велинова 1985;
Велинова 1987; Преводна проза – Велчева 2004.
Христоматии, старобългарски: Обзор – Александрова 2003; Лалева 2003в; С различни
текстове – Ангелов, Генов 1922; Иванов 1935; Дуйчев 1940; Дуйчев 1943; Генов 1947;
Динеков 1968; Динеков, Куев, Петканова 1974; Динеков 1977; Динеков 1983; Добрев, Славова
1995а; Добрев, Славова 1995б; Иванова, Николова 1995; Славова, Добрев 2000;
Естествознание – Кристанов, Дуйчев 1954; Милтенова 1992; Житиеписни творби – Иванова
1986; Исторически съчинения – Божилов 1983б; Ораторска проза – Грашева 1982.
Църковни събори: Вселенски събори – Куев 1985г, 2003г; Догмати – Коев 2011; Поместни
събори – Куев 2003м; Правила на православната църква – Стефанов 2004.
Църква (църковна организация): Събев 1985а; Ангушева 2008г.
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