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ПРЕДГОВОР
Настоящият сборник включва оригинални текстове от класическите
старобългарски ръкописи от Х и ХІ в. и епиграфски паметници от същото
време. Появата му е повече от необходима, тъй като авторитетните издания
на ръкописите от старобългарския езиков канон са трудно достъпни, а
издадените преди години христоматии с такива текстове са изчерпани
отдавна (С. Стоянов, М. Янакиев “Старобългарски език. Текстове и
речник”, 1976; Т. Славова, И. Добрев “Старобългарски текстове”, 1996).
Епиграфските паметници все още не са издадени достатъчно пълно и
прецизно в един корпус, и това затруднява тяхното използване.
В началото на сборника са поместени два от най-известните
текстове на старата българска литература, прославящи и утвърждаващи
изключителното дело на Константин Философ – Похвално слово за
Константин-Кирил от Климент Охридски и За буквите от Черноризец
Храбър.
Образците от оригиналните текстове от книжовните паметници
включват откъси от старобългарския превод на Евангелието (както от
внушителните ръкописи – Зографско четириевангелие, Мариинско
четириевангелие, Асеманиево изборно евангелие, Савина книга, така и от
откъслеците от обемисти някога текстове – Зографски листове, Листове на
Ундолски), на Псалтира (Синайски псалтир), на Апостола (Енински
апостол), на различни сборници и требници, свързани с богослужението
(Киевски листове, Клоцов сборник, Синайски молитвеник, Супрасълски
сборник). От епиграфските паметници са подбрани тези с по-цялостен
текст.
Всеки паметник е представен с кратка анотация, съдържаща
сведения за мястото, където е открит и се пази, за съдържанието му и за
изданието, по което се печатат съответните откъси.
Речникът, поместен в края на сборника, е необходим за пълноценна
работа с текстовете. Преводът на всяка дума е придружен с кратка
морфологична характеристика – при съществителните имена се посочва
родът, а при глаголите – инфинитивът и формите за 1 л. и 2 л. ед. ч. сег.
време. В речника не са включени думи, които са се запазили непроменени
(жена, гора, вода) и такива, чието значение е разбираемо, независимо от
фонетичните различия (д9бъ, р9ка, небо).
Така съставен, сборникът ще бъде полезен както за студенти –
филолози, теолози, историци, така и за по-широк кръг от специалисти и
хора, имащи причини да се обърнат към текстове от най-стария писмен
славянски език.
От съставителите
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КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ
Това е една от най-хубавите творби на Климент Охридски,
посветена на славянския първоучител Константин Философ. Авторът
възвеличава Константин-Кирил и в същото време блестящо защитава
безсмъртното му дело.
Похвалата е позната в две редакции – първична, известна само
по един препис – Севастияновия (ХІІІ век), и вторична, запазена по
редица по-късни преписи – Загребски (ХІV век), Хлудов (ХІV век),
Саваитов (ХІV век) и други.
Севастияновият препис е ръкопис от ХІІІ век, българска
редакция. Намерен е от П. И. Севастиянов в Света гора. Днес се пази
в Москва.
Текстът се печата по изданието на БАН – Климент Охридски.
Събрани съчинения. Т. 1. София, 1970 г., с. 426 – 428.

Пам8ть и похвала прэблаженоу3моу отьцоу нашемоу и
наставьникоу словэньскоу #з1коу Кирила Философа и
св8та3го Методия оучителя1
Се въсия намъ. хрьстолюбьци свэтозарьная пам8ть
прэблажена3го отьца нашего Кирила. нова3го апостола и
оучителэ вьсэмъ странамъ. иже благовэрьстви3мь и
красото& въсия на земли яко слъньце. триипостасна3го
божьства зарями вьсего мира просвэща#. Прэм9дрость
божия съзьда въ срьдьци 3го храмъ себэ. и на #з1цэ
3го якоже на хероувимэ почивааше доухъ св8т1и присно.
раздэля# дар1 по числоу вэрэ. якоже рече Павьлъ
апостолъ. 3диномоу же комоуждо насъ дастъ с8 благодэть
по мэрэ дарования Хрьстова. Иже бо м8. рече господь
1

Текстът е нормализиран, т.е., изцяло е съобразен със законите на старобългарския
език.
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любитъ. то и азъ възлюбл& 3го и явлэ# с8 3моу самъ и
обитэль си въ немь сътвор&. и б9детъ ми въ с1на. и
азъ б9д9 3моу въ отьца.
Того же отьчьства иск1. прэблажен1и сь отьць и
оучитель нашь остави жития сего вьс& красот9. домъ и
богатьство. отьца и матере. братри& и сестр1. Изъ
млада же б1стъ чистото& яко ангелъ. оукланя# с8 и
оубэга# отъ житеиск1ихъ сластии. прэб1ва# присно въ
псалъмэхъ и пэниихъ и въ пооучении доуховьнэ. 3динъ
п9ть гон8. имьже възити на небеса. Тэмьже и излия с8
въ оустахъ 3го божия благодэть. якоже рече прэм9др1и
Соломонъ. Въ оустнахъ прэм9дроу в8жетъ чоувьстви3.
Законъ же и милость на #з1цэ носитъ. имьже съв8за
зълохоульная оуста 3ретикомъ. 3реси бо въставъши при
Теофилэ иконоборьци. многая лэта прэб1стъ иконьная
св8т1ни гонима и обарэ3ма. При благовэрьнэ3мь же
цэсари
Михаилэ
правовэрьнии
съборъ
сътворьше.
поустиш8 3го на 3ретик1 т1. И вьс& зълоб9 ихъ попали
доуховьн9& сило&. Идеже бо аще сл1шааше каков9 хоул9
о божьствьнэ3мь образэ. то яко крилатъ прэлэтааше вьс8
стран1. ясн1ими притьчами съблазни вьс8 разаря# и
наоуча# правовэрию. Павьла останък1 напльняаше.
Прэлэта# яко орьлъ на вьс8 стран1. отъ въстока
до запада. и отъ сэвера и юга. въ козарэхъ же и
сарацинэхъ о св8тэи вэрэ въ съборэхъ обрэта# с8.
трьсвэтьлами зарями яко слъньце сия#. вьсэк9 бл8дь
ихъ разарэ8. Въ фоульсцэ же #з1цэ безбожьн9& льсть
разорь.
трьбезнач8льн1
свэтъ
въсия.
Словэньскоу
#з1коу въ неразоумии и въ мрацэ грэховьнэ3мь с9щоу.
милости& и чловэколюби3мь господа нашего Исоуса Хрьста
явленъ б1стъ паст1рь и оучитель. И затъче оуста
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влькомъ
и
трь#з1чьн1имъ
3ретикомъ.
изъэсня#
пророчьск1 #з1ка г9гънива и писмен1 направля# вьс8 на
п9ть съпасения.
Въ Римэ же изволи господь богъ прэчьстьноу3моу
тэлоу 3го почити. 3гоже и троудъ и хождени3 почита&ще.
подобьн1 похвал1 нэстъ комоу приложити. Аще бо и
послэжде въсия. вьс8 прэспэ. Якоже и дьньница.
послэжде въсход8щи. свэтлости& свое& вьсь ликъ
звэздн1и
облиста3тъ.
слъньчами
зарями
свэта
проявля&щи. тако и сь прэблажен1и отьць и оучитель
#з1ка нашего паче слъньца троичьн1ими зарэми сия#.
просвэти бесчисльна народа. въ тьмэ же леж8ща
невэдэния. Ко3 же мэсто оутаи с8. 3гоже не осв8ти
стопами своими. Кая же ли х1трость оутаи с8 отъ
блажен1# 3го доуш8. Вьсэмъ бо #з1комъ съкръвен1#
таин1
въ
извэстьн1ихъ
словесьн1хъ
разоумьно
исповэдоу#. съказа овомоу оучени3мь. Излия с8 божия
благодэть въ оустьнахъ 3го и сего ради благослови и богъ
въ вэк1.
Тэмьже кая оуста исповэд8тъ сладость т9 оучения
3го. Котор1и ли #з1къ постигнетъ изрещи подвиг1 и
троуд1 и доброт9 жития 3го. Та бо оуста свэтлэишая
свэта яви господь. омрачен1# льсти& грэховьно&
просвэща&ща. Того #з1къ сладостн1# и животьн1#
глагол1 источи. тэ прэчьстьнэ оустьнэ прэм9дрости&
процьвтосте. Того же прэчьстьнии прьсти доуховьн1#
орган1 основаш8 и златозарьн1 писмен1 оукрасиш8. Тэми
богогласн1ими оуст1 напоиш8 с8 ж8жд9щии разоума
божия. Тэми насладиш8 с8 мънози животьн1# пищ8.
Тэми же обогати богъ мног1 #з1к1 богоразоуми3мь.
Паче боготъканьн1мь вэньцемь оув8зе многоплодьна3го
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#з1ка словэньска. Томоу т1 апостолъ посъланъ б1стъ.
Отъ тэхъ оубо оустъ истече источникъ животн1ихъ
словесъ. напая# исъхъш9& соухот9 наш9. И тэми
съв8за с8 мъногохоульн1и #з1къ 3ретичьск1. Та бо
оуста чьстная явиш8 с8 яко 3динъ отъ серафимъ. бога
прославлэ&ща. тэми познахомъ трьсъставьно3 божьство.
3динэмь с9щьствомь объдрьжимо. своиств1 же именовании
раздэля3мо и равьно прославля3мо съ приснос9щна отьца и
с1на и св8та3го доуха.
Тэмь же блаж9 твои оустьнэ. о блажен1и отьче
Кириле. имаже моима оустьнама сладость доуховьная
источи с8. Блаж9 многогласн1и твои #з1къ. имьже
мо3моу
#з1коу
трьбезнач8льна3го
божьства
заря
въсиэвъши.
мракъ
грэховьн1и
отъгъна.
Блаж9
многопрэсвэтьло3 лице тво3. озарьше3 с8 отъ св8та3го
доуха. имьже мо3моу лицоу богоразоумьн1и свэтъ въсия и
многобожьная льсть искорени с8. Блаж9 златозарьнэи твои
очи. имьже моима очима слэпота неразоумьная от8та
б1стъ
и
богоразоумия
свэтъ
въсия.
Блаж9
ангелозрачьнэи
твои
зэници.
озаривъшии
с8
отъ
божьствьн1# слав1. иже срьдьчьн9& ми слэпот9
прогънавъши. богодъхновен1 словес1 просвэтисте. Блаж9
прэчистьнэи твои р9цэ. имаже съниде мо3моу #з1коу
богоразоумьная т9ча. напая&щи богот9чьн9& росо&
изгорэвъшая грэховн9& соухото& срьдьца наша. Блаж9
богодвижьн1# тво# пръст1 имиже написа с8 мо3моу
народоу свобода отъ грэховьна3го ига. Блаж9 златозарьн9&
тво& &троб9. отъ не# же истече #з1коу мо3моу
животьная вода. съв1ше съход8щи твоими молитвами.
Блаж9 свэтозарьнэи твои нозэ. имаже обътече яко
слъньце
вьсего
мира.
проповэда#
богодъхновен1имь
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оучени3мь. Блаж9 златозарьн1& стоп1. имаже направи
забл9ждьш8# наш8 стоп1 на п9ть правъ. Блаж9
прэсв8т9& тво& доуш9. 3# же мо3# доуш8 грэховьнии
строупи ицэляш8 и разоумъ въсадиш8 въ срьдьцихъ
нашихъ доухвьн1ми словес1. Блаж9 богодвижьн1# тво#
пръст1. имиже напьса с8 оутаеная отъ мъногъ божия
прэм9дрость.
отъкр1ва&щи
богоразоумьн1#
таин1.
Блаж9 свэтозарьн9& тво& 9троб9. отъ не# же истече
вьсэмъ странамъ животьная вода. съв1ше съход8щи
твоими молитвами. Блаж9 свэтозарьнэи твои но0э. имаже
обтече яко слъньце вьсего мира. просвэща# б(дъхновн1мъ
оучени3мъ. Блаж9 прэчьстьн9& тво& цръкъвъ. въ неиже
лежитъ мъногоразоумьн1и и богоглав1и твои оръганъ.
Блаженъ
градъ
тъ.
при3м1и
третия3го
съвръшителя божию съмотрению. тою бо връховною
свэтилоу останъкъ испльня#. яви с8 блажен1и сь.
Тэмьже и съ нима повелэ 3моу господь богъ прэчьстьн1и
покои при#ти. Почи же съ миромь о господи въ лэтэ отъ
съзьдания вьсего мира 0( т( о( з( мэс8ца феврарэ въ .д(й.
дьнь. И приложи с8 жити3мь и вэро& къ вьсэмъ
св8т1имъ отьцемъ. и вьсэхъ чин1 и троуд1 въ себэ
съврьшивъ. И б1стъ съ ангел1 яко ангелъ. и съ
апостол1 апостолъ. и съ пророк1 пророкъ. съ вьсэми
св8т1ими съобьщьникъ славэ божии. Съ ними же моли с8
за н1. прэподобьн1и оучителю. чьт9щ8# прэславьно3
тво3 оусъпени3. въ слав9 прэсв8т1# троиц8 отьца и
с1на и прэсв8та3го доуха. н1нэ и присно и въ вэк1.
аминь.
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МЦiА АПР€> .0(. ПАМ8j И ПоХВА> . ПРЭБЛ)ЖЕ|ною µ(цоу нашею. и

наставникоу

словэ|ньскоу

&з!коу.

курила

философа

и

с(тго

ме4одия оучителэ. Блгiви µч(е. (Севастиянов препис, ХІІІ век)

Се вьсиа намъ хрiтолюбєци. свэтозарнаа| пам8тъ.
прэб(лженааго µ(ца нашего||л. 36 кирила. новаго апiла. и
2чителэ

всэ|мъ

красото#.

странамъ.

вьсия

на

земи

иже
яко

б(лговэрьствиемъ|
с(лнце.|

и

триипостаснаго

бжтва зарэми всего| мира просвэща#. Прэм9дростъ б(и|а.
i

сьзда вь срдци его. храмъ себэ. и на &з!|цэ его яко же
на хероувимэ почиваа|ше д(хъ с(т! присно. раздэлэ# дар!
по| числоу вэрэ. якоже р^е павелъ апiлъ. е|диномоу же
комоуждо наi. блгодтъ. по мэрэ дарованиа хiва. иже| бо м8
р^е г(ъ любитъ. то и азь вьзлюб8| его. и явлэ# с8 емоу
самъ. и обитэ|ль си вь| немь сьтвор8. и б9детє ми вь
с(на. и азъ б9д емоу вь µ(ца. того же Ђчь|ства иск!
прэбл(жн! съ Ђц(ъ. и оучи|тель нашь. остави житиа сего
вс8 кра|сот9. домъ и б(гатьство. µ(ца и м(тре.| брати# и
сестр!. из млад же б!i чистото|& яко аг(глъ. оукланэ# с8
и оубэга#| Ђ житеиск!ихь сластеи. прэб!ва#| присно. вь
5алємэхъ и пэнихь. и вь по2че|ни д(хвнэ. единъ п9тъ
гон8. имже вь|з!ти на н(бса. тэмєже и излиа с8 вь
оустэх|| л. 36б его

б(жиа

блдготь.

якоже

р^е

прэм9др!

соло|монъ. вь оустнахь прэм9дроу в8зйт| чювьстви3. законє
же и млiть на &з!цэ| носитъ. имєже св8за злохоулєнаа оуста
ере|тигомъ.

ереси

бо

вьставши.

при

теµ4и|лэ

иконоборєци.

многаа лэта прэб!. ико|ннаа с(тьни. гонима и µбарэ3ма.
i

при бл(говэрнэмъ же ц(рэ михаилэ. правовэрнии сьборъ
сьтворш9.| поустиш9 его на еретиг! т!. и вс8 зло|б9 ихь
попали д(хвно& сило#. идеже бо аще сл!шааше каков9
хоул9 µ бжiтвь|нэмъ µбразэ. то яко крилатъ прэлата|аше
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вс8

стран!.

яснами

притєчами

сь|блазн!

вс8

разарэ#

и

наоуча# право|вэрию. павл8 µстанк! напльнэаше.|Прэлата&

яко µрелъ на вєс8 стран!. Ђ| вьстока до запада. и Ђ
сэвера и юга. вь ко|зарэхє же и срацинэхь. о с(тэи вэрэ
вь| сьборэхь обрэта# с8. тръсвэтлами| зарями яко с(лнце
сия#.

всэк9

бл8ди

ихь

разарэ8.|

вь

фоульсцэ

же

&з!цэ. безбожн9#| льстъ разорь. тръбезнач8лн! свэтъ
въ|сиа. словэньскоу &з!коу вє неразоумии| и вь мрацэ
грэховнэ с9щоу. млiти#|| л. 37 и ч(лколюбиемь г(а нашего й(с
х(а явленъ| быi паст!ръ и оучитель. и затьче оуста| влькомъ.
и

трь#з!чн!мъ

еретикомъ.|

из!ашнэ&

пророчьск!

#з!ка

г9гни|ва и писмен!ми направлэ# вс8 на п9|тъ сп(ениа. въ
римэ же изволи г(ъ б(ъ прэ|чьстномоу тэлоу его почити.
егоже и тр2|дъ и хождени3 почита&ще. подбн! похва|л! нэi
комоу приложити. аще бо и послэжде вьсиа. вс8 прэспэ.
якоже и деница по|слэжде вьсход8щи. свэтлости8| свое#
весь ликь 0вэздн! облистаетъ.| с(лнчами зарэми свэта
проявлэ#щь.| тако и сь прэбл(жн!
&|з!ка

нашего

паче

с(лнца

Ђцъ и оучитель

троичн!ми

за|рэми

сия#.

просвети бечислъна народа.| вь тьмэ же леж9ща невэдниа.
кое же мэ|сто 2таи с8. егоже не µс(вти стопами свои|ми.
каа же ли х!тростъ оутаи с8 Ђ б(лже|н!& его д(ш8. всэмъ
бо &з!комъ ськрове|н!& таин! вь извэстн!ихъ словесн!х|
разоумно исповэдоу&. сказа µвомоу| 2чениемъ. излиа с8|
б(жиа блгдтъ вь оустнахь его. и сего ради|| л. 37б блiви и б(ъ
вь вэк!. тэмже каа 2ста испо|вэд8ть сладость т9 оучениа
его.| котор! ли &з!къ постигнетъ изрещи подви|г! и
троуд! и доброт9 житиа его. та бо 2|ста свэтлэишаа
свэта

яви

г(ъ.

µмрачен!|#
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льсти#

грэховно&

просвэща#ща. то|го &з!кь сладостн!& и животн! г(л!|
источи. тэ прчiтнэи оустнэ прэм9дро|сти# процьвтосте.
того же прчiтнии пръ|сти д(хвн!& орган! µснµваш9 и
злато|зарн! писмен! оукрасиш9. тэми насладиш9 с8 мно0и
животн!&

пищ8.

б(оразоумиемъ.

тэм

паче

же

µб(гати

б(ъ|

б(го|тканн!мъ

мног!

вэнцемъ

&з!к!
оув8зе

многоп777|тенаа &з!ка словэньска. томоу тьи| аплъ послань
i

б!i.

от

тэхь

оубо

2стъ

исте|че

источникъ

животн!хь

словесъ. на|паа# исєхш8# соухот9 наш9. и тэми| св8за
с8 многохоулны &з!къ 3рети|чьск!. та бо 2ста чьстнаа.
явиш9 с8 я|ко единъ Ђ серафимъ. б(а прославлэ9щ|и.
тэми познахомъ трисьставное б(жество.|| л. 38 единэмъ
с9ществомъ

µбьдръжимъ.

сво|иств!

же

именован!

раздэлэемо и ра|вно прославлэемо. сьприсно с9щна| µ(ца и
с(тго д(ха. тэм же б(лж9 твои оу|стєнэ. о б(лжен! µ(че
куриле. имаже| моима оустєнама сладостъ д(хвнаа и|сточи
с8. Б(лж9 многоглiн! твои &з!къ.| имєже моемоу &з!коу
тръбезнач8л|нааго бжiтва зарэ вьсиавши мракъ| грэховн!
Ђгна. Б(лж9 многопрэсвэ|тлое лице твое. озарєшее с8 Ђ
с(тго д(ха.| имєже моемоу лицоу б(оразоумн!и| свэт вьсиа. и
многоб(жнаа льсть искоре|ни с8. Б(лж9 златозарнэи твои
µчи. и|мєже моима очима слэпота неразоу|мнаа. µт8та б!i
. и бо(разоумна свэтъ| вьсиа. Б(лж9 аг(глозрачнэи твои
зэнй|ци. озарившии с8 Ђ бжiтвн!& слав!.| иже срдчн9#
ми слэпот9 прогнавши.| б(одьхновен! словес! просвэтисте.
б(лж9| прчiнэй твои р9цэ. имаже сьниде мое|моу #з!коу.
б(оразоумнаа т9ча. напа|&щи б(от9чно# росо& изгорэвшаа
г|рэховно# соухото# срдца наша. б(лж9|| л. 38б бо(движн!8
тво9 пръсты. имиже написа| с8 моемоу &з!коу свобода Ђ
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грэховна|го ига. б(лаж9 златозарн9# тво# &тро|б9. Ђ
не# же истече &з!коу моемоу| животнаа вода. сьв!ше
сход8щи

тво|ими

м(литвами.

б(лж9

свэтозарнэи

тво|и

но0э. имаже обтече яко с(лнце всего| мира. проповэда#
|оучениемъ.

б(дьхновен!мъ

б(лж9

златозарн!&

стоп!.|

имаже направи забл9ж ьш9#| наша стоп! на п9ть правь.|
д

б(лж9 прэс(т9# тво& д(ш9. е# же мое8 д(ш8 грэ|ховнии
строупи ицэлэш8 и разоумъ| вьсадиш8 вь срдцихь нашихь
д(хвн!|ми словес!. б(лж9 б(движн!# тво#| пръст!. имиже
написа

с8

Ђкр!|ва#щи
тво#

оутаенаа|

Ђ

б(гразоумн!#

&троб9.

Ђ

не&|

многь
таин!.
же

б(жиа
б(лж9|

истече

прэм9дростъ.
свэтозарн9#

всэмъ

странамъ

животнаа| вода. сьв!ше сход8щи твоими м(лтва|ми. б(лж9
свэтозарнэи твои но0э. и|маже µбтече яко сл(нце вьсего
мира.| просвэща#. б(дъхновн!мъ оучениемъ.|| л. 39 б(лж9
прчiтн9# тво9 цр(квъ. вє неиже| лежитъ многоразоумн!и и
б(оглв! тво|и µргань. б(лжнъ градъ тъ. прием!и| третиаго
сьвръшителэ б(жию смотре|нию. тою бо връховною свэтилоу
оста|нькь испльнэ#. яви с8 б(лжн! съи.| тэмже и сь нима
повелэ емоу г(ъ б(ъ. прэчiтн! покои при#ти. почи же сь
миро|мъ µ г(и. в лэт Ђ сьзданиа всего мира| мiца феврэрэ
вь .д(й. д(нъ. и прило|жи с8. житиемъ и вэро9 кь всэмъ
с(т!|мъ о(цемъ и всэхъ чин! и троуд! в себэ| сьвръшивъ.
и б!i сь аг(гл! яко аг(глъ. и сь апiл! апiлъ. и сь пр(рк!
пр(ркъ. сь всэ|ми с(т!ми сьµбещникъ славэ б(жии.| сь ними
же

м(ли

с8

за

н!.

прэподбн!

оучи|телю.

чьт9щ9#

прэславное твое 2спе|ние. вь слав9 прэс(т!# т(рц9 µца и
с(на| и прэс(тго д(ха н(нэ и приi вь вэк!. аминъ. || л. 39б
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ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
ЗА БУКВИТЕ
Черноризец Храбър е писател, живял в края на ІХ и началото
на Х век. Неговото единствено запазено до днес произведение е
полемическото съчинение “За буквите”. Трактатът за създаването на
славянската азбука представлява пламенна защита и блестяща
възхвала на делото на Константин-Кирил Философ и Методий.
Творбата е позната по голям брой преписи, между които найизвестни са: Лаврентиев от 1348 г., Московски (ХV в.), Савински (ХV
в.), Хилендарски (ХV в.), Зографски (ХV – ХVІ в.) и други.
Тук текстът е по Лаврентиевия препис.
К. Куев. Черноризец Храбър. София, 1967, с. 188 – 191.
О писменьхъ
(Нормализиран текст)
Прэжде оубо словэне не имэах9 кънигъ. нъ чрьтами
и рэзами чьтэах9 и гатаах9. погани с9ште. Крьстивъше
же с8. римьск1ими и грьчьск1ими писмен1 н9ждаах9 с8
пьсати словэньск9 рэчь безоустро3нья. Нъ како можетъ с8
пьсати добрэ грьчьск1ими писмен1. богъ. или животъ. или
0эло. или црьк1. или чаянь3. или широта. или ядъ. или
9доу. или #з1къ и ина подобьная симъ. И тако бэш8
мънога лэта.
По томь же чловэколюбьць богъ. стро#и вься и не
оставля#и чьловэча рода безразоума. нъ въс8 къ разоумоу
привод8 и съпасенью. помиловавъ родъ словэньскъ. посъла
имъ св8та3го Конъстанътина Философа. нарица3ма3го
Кирила. м9жа правьдьна и истиньна. и сътвори имъ писмена
три дес8те и осмь. ова оубо по чиноу грьчьск1ихъ писменъ.
ова же по словэньсцэи рэчи.
Отъ прьва3го же начьнъ по грьчьскоу. они оубо алфа. а
сь азъ. отъ аза нач8тъ обо3. и якоже они подобльше с8
жидовьск1имъ
писменемъ
сътвориш8.
тако
и
сь
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грьчьск1имъ. Жидове бо прьво3 писм8 им9тъ алефъ. 3же с8
съказа3тъ оучени3 съврьша&ще. въводимоу дэтищю и
глагол&щю. оучи с8. 3же 3стъ алефъ. И грьци подобльше с8
томоу алфа рэш8. и съподоби с8 речени3 съказания
жидовьска грьчьскоу #з1коу. да речетъ дэтищю въ оучения
мэсто. ищи. алфа бо ищи с8 речетъ грьчьск1имь #з1комь.
Тэмъ бо подоб8 с8 св8т1и Кирилъ сътвори прьво3 писм8
азъ. нъ яко прьвоу3моу с9щю писмени азоу и отъ Бога даноу
родоу словэньскоу3моу на отврьсти3 оустъ въ разоумъ
оуч8щиимъ с8 боукъвамъ. великомь раздвижени3мь оустъ
възгласитъ с8. а она писмена маломь раздвижени3мь оустъ
възглас8тъ с8 и исповэда&тъ с8.
Се же с9тъ писмена словэньская. сице я подоба3тъ
пьсати и глаголати. а. б. в. г и прочая.
Дроу0ии же глагол&тъ. по чьто 3стъ л(и писменъ
сътворилъ. А можетъ с8 и мьньшемь того пьсати. якоже и
грьци дъвэма дес8тьма и чет1рьми пиш9тъ. И не вэд8тъ
колицэмъ пиш9тъ грьци. 3стъ бо дъва дес8те и чет1ри
писменъ. нъ не напльня&тъ с8 тэми къниг1. нъ приложили
с9тъ дъвогласьнъихъ а(й. и въ чисменьхъ же три. шесто3 и
дев8тьдес8тьно3 и дев8тьсътьно3 и събира&тъ ихъ три
дес8те писменъ и осмь. Тэмь же томоу подобьно и въ тъжде
образъ сътвори св8т1и Кирилъ три дес8те писменъ и осмь.
Дроу0ии же глагол&тъ. чьсомоу же с9тъ словэньск1
къниг1. Ни того бо 3стъ богъ сътворилъ. ни то анъгели.
ни с9тъ иждеконьн1. яко жидовьск1 и римьск1 и
3линьск1. иже отъ кони с9тъ и при#ти с9тъ богомь.
А дроу0ии мьн8тъ. яко богъ самъ 3стъ сътворилъ
писмена. и не вэд8тъ с8 чьто глагол&ште окаянии. И
яко трьми #з1к1 повелэлъ богъ кънигамъ б1ти. яко же
въ 3ванъгелии пишетъ. и бэ дъска напьсана жидовьск1. и

19

римьск1 и 3линьск1. а словэньск1и нэстъ тоу. тэмь же
не с9тъ словэньск1# къниг1 отъ бога.
Къ тэмъ чьто глаголемъ или чьто речемъ къ тацэмъ
безоумьн1имъ. Обаче речемъ отъ св8т1ихъ кънигъ. якоже
наоучихомъ с8. яко вься по р8доу б1ва&тъ отъ бога. а не
отъ иного. Нэстъ бо богъ сътворилъ жидовьска #з1ка
прэжде. ни римьска. ни 3линьска. нъ сирьск1и. имьже и
Адамъ глагола. и отъ Адама до потопа. и отъ потопа.
доьдеже богъ раздэли #з1к1 при стлъпотворении. якоже
пишетъ. размэшеномъ же б1въшемъ #з1комъ. И якоже
с8 #з1ци размэсиш8. тако и нърави и об1чаи и оустави и
закони
и
х1трости
на
#з1к1.
3гипьтэномъ
же
землемэрени3. а перъсомъ и халъдеомъ и асиреомъ
звэздочьтени3. влъшвени3. врачевани3. чарованья и вься
х1трость чловэча. жидовомъ же св8т1# къниг1. въ нихъ
же 3стъ пьсано. яко богъ небо сътвори и земл& и вься.
яже на неи. и чловэка. и вься по р8доу якоже пишетъ.
3линомъ же граматики&. риторики&. философи&. Нъ прэжде
сего 3лини не имэах9 своимь #з1комь писменъ. нъ
финичьск1ими писмен1 пьсаах9 сво& си рэчь. И тако бэш8
мънога лэта. Панамидъ же послэжде пришьдъ. начьнъ отъ
алъф1 и вит1 шесть на дес8те писменъ тъкъмо 3линомъ
обрэте. приложи имъ Кадмъ Милисии писмена три. Тэмь же
мънога лэта дев8ти& на дес8те писменъ пьсаах9. И по томь
Симонидъ обрэтъ приложи дъвэ писменэ. Епихарии же
съказатель три писмена обрэте. и събьра с8 ихъ дъва
дес8ти и чет1ри. По мъно0эхъ же лэтэхъ Дионисъ
граматикъ шесть двогласьн1ихъ обрэте. по томь же дроугъи
п8ть. и дроуг1 три писмена и тако мъно0и мъног1 лэт1
3дъва събьраш8 л(и писменъ. По томь же мъногомъ лэтомъ
мин9въшемъ. божи3мь повелэнь3мь обрэте с8 седмь дес8тъ
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м9жь. иже прэложиш8 отъ жидовьска3го на грьчьск1и
#з1къ.
А
словэньск1#
къниг1
3динъ
св8т1и
Конъстанътинъ. нарица3м1и Кирилъ. и писмена сътвори. и
къниг1 прэложи въ малэхъ лэтэхъ. а они мъно0и. И
мъног1 лэт1 седмь ихъ писмена оустроиш8. а седмь дес8тъ
м9жь прэложени3. Тэмь же словэньская писмена св8тэиша
с9тъ и чьстьнэиша. св8тъ бо м9жь сътворилъ я 3стъ. а
грьчьская 3лини погани.
Аште ли къто речетъ. яко нэстъ оустроилъ добрэ.
понеже с8 пострая&тъ и 3ште. отъвэтъ речемъ симъ. и
грьчьск1 такожде мъногашьди с9тъ постраяли Акила и
Симахъ и по томь ини мъно0и. Оудобэ3 бо 3стъ послэжде
потворити. неже прьво3 сътворити.
Аште бо въпросиши кънигъчи# грьчьск1#. глагол#.
къто в1 3стъ писмена сътворилъ или къниг1 прэложилъ.
или въ ко3 врэм8. то рэдъци отъ нихъ вэд8тъ. Аште ли
въпросиши словэньск1# боукар8. глагол#. къто в1 писмена
сътворилъ 3стъ или къниг1 прэложилъ. то вьси вэд8тъ и
отъвэштавъше рек9тъ. св8т1и Конъстанътинъ Философъ.
нарица3м1и Кирилъ. тъ намъ писмена сътвори и къниг1
прэложи. и Ме4оди3. братръ 3го. с9тъ бо 3ште живи. иже
с9тъ видэли ихъ. И аште въпросиши въ ко3 врэм8. то
вэд8тъ и рек9тъ. яко въ врэмена Михаила. цэсаря
грьчьска. и Бориса. кън80а блъгарьска. и Растица. кън80а
моравьска. и Коцеля. кън80а блатьньска въ лэто же отъ
съзьдания вьсего мира |0( т( 6( г(. С9тъ же и ини отъвэти.
#же инъде речемъ. а н1нэ нэстъ врэм8. Такъ разоумъ.
братри3. богъ 3стъ далъ словэномъ. 3моуже слава и чьсть и
дрьжава и покланэни3 н1нэ и присно и въ бесконьчьн1#
вэк1. Аминь.
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О писменехь чръноризца храбра
(Лаврентиев препис, 1348 г.)
Прэжде оубµ словэне не имэх9 кни|гъ. н9 чрътами
и рэзами чьтэ|х9 и гатаах9 погани с9ште. кръсти|вше же
с8.

римьсками

и

гръчьск!|ми

писмен!.

н9ждаах9

с8

словэ|нєск! рэчь безь оустроениа. н9 ка||л. 101б ко можеть
с8. писати добрэ грьчьск!|ми писмен!. б(ъ. или живµтъ.
или |±элµ. или цр(ковь. или чаание. или| ширµта. или
ядь. или 9доу. или| юность. или 9з!къ и инаа подобьнаа
|симь. и тако бэш9 многа лэта. |потом же чл(вэколюбецъ
б(ъ. стро9и всэ| и не µставля9 чл(ча рода безь разоума. |
н9 вєс8 къ разоумоу привод8 и с(пасе|нию. помиловавь родъ
чл(чь. посла |имь ст(го кµстантина философа. |нарицаемаго
кирила.

м9жа

праве|дна

и

истинна.

и

сътвори

имъ

л(.|писмена и осмь. µва 2бµ по чиноу| грьчьск!хь писменъ.
µва же по сло|вэнєстэи рэчи. Ђ пръваго же наче|нъ по
грьчьскоу. µни оубо алфа. | а съ .азь. Ђ аза нач8ть
µбое. и я|коже µни подобльше с8 жидовьск!|мь писменемь
сътвориш9. тако и |съ гръчьск!имъ. жидове бµ пръвое|
писм8

им8ть

алефь.

еже

с8

сказа|еть

оучинение

съврьша9ще. въ||л. 102 водимоу дэтищю и гл(щю. 2чи с8. |
еже есть алефь. и гръци подоб8ще с8| томоу алфа рэш9.
и сподоби с8 ре|чение сказаниа жидовьска гръчьск2| 9з!коу.
да речеть дэтищю вь оуче|ниа мэсто ищи алфа. бо ищи
с8 |речеть гръчьскомь 9з1комъ. тэ|мє бо подб8 с8 с(т!и
кирилъ створи пръ|вое писм8 азь. н9 яко пръвомоу| с9щоу
писмени

азь.

и

Ђврьстие| оустъ.

Ђ
въ

б(а

даноу|

разоумъ
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родоу

словэнскомоу

оуч8щим

с8

на

б2|квамъ.

великомь раздвижение|мь оустъ възєгласитъ с8. а µна
пи|смена маломь раздвижениемь оу|стъ възглас8т с8 и
исповэда9т с8. |се же с9ть писмена словэньскаа си|це. а
подобаеть писати и г(лати. а(. б(. в(.| г(. дроу±ии же гл(8тъ.
почто

есть

л(и.|

писменъ

створилъ.

а

можеть

с8

и|

менєшимь того писати. якоже и гръ|ци .к(д. пиш9ть. и не
вэд8ть ко|лицэмь пиш9ть гръци. есть бо|| л. 102б 2бо .к(д.
писменъ. н9 не напльня9тє| с8 тэми книг!. н9 приложили
с9тъ| двогласьн!хъ .а(й. и въ чисменех же .г(. s(е и 4(
дес8тное и 4( сътное.| и събира9т с8 ихь .л(и. тэм же по
то|моу подно. и въ тьжде µбразъ створи| с(т!и кирилъ .л(и.
писменъ. дроу±ии| же гл(8тъ. чесомоу же с9ть словэнєск!|
книг!. ни того бо есть богъ сътворилъ.| ни то аг(гли. ни
с9ть иждеконни. я|ко жидовьск! и римєск! и елинєск!.|
ижде Ђкона с9ть и при9т! с9т б(мъ.| а дроу±ии мн8тъ.
яко б(ъ намъ есть| створилъ писмена. и не вэд8т с8 что|
гл(8ште µкаянии. и яко трими 9з!|к! есть богъ повелэлъ
книгамъ б!ти.| якоже въ еvhии пишеть. и бэ дъска|
написана жидовьск!. и римєск! и е|линьск!. а словэнєск! нэi
тоу. тэ|мь же нэ с9ть словэнєск!9 книг! Ђ| б(а. къ тэмь
что гл(емь. или что речмъ къ тацэмь безоумиемь. µба|че
речемъ Ђ ст(хь книгъ якоже на2|| л. 103 чихµм с8. яко вєсэ
по р8доу б!ва9ть Ђ| б(а. а не
створи|лъ

жидовьска

9з!ка

иногдо9. нэсть бо б(ъ

прэжде.

ни

ри|мєска.

ни

еллиньска. н9 сирєск!. | имже и адамъ г(ла. и Ђ адама до
пото|па. и Ђ потопа. дондеже б(ъ раздэли| 9з!к! при
стльпотворенйи. якоже| пишеть. размэшеном же б!вше|мь
9з1кµмъ. и якоже с8 9з!ци| размэсиш9. тако и нрави и
об!чае| и оустави. и закони. и х1трости. на 9з!к!.|
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Египьтэнµм же зем>е|мэрение. а перєсµмъ и халъдеµмъ| и
асиреwмъ.

вль|швение.

±вэздочьтение.

врачевание.

чарованиа и| всэ х!трость чл(ча. жидовом же| ст(!9 книг!.
вь нихже есть писа|но. яко б(ъ н(бо створи и земл8. и всэ
яже на неи. и чл(ка. и всэ по р8|доу якоже пишеть.
Еллинµмъ| граматики8. риторики8. фило|софи9. н9 прэжде
сего еллини не| имэх9 своимъ 9з!комь писменъ. || л. 103б
н9 финичьск!ми писмен! писах9| сво9 рэчь. и тако бэш9
многа лэта.| панамидь же послэжде пришедъ. на|ченъ отъ
алф! и вит! .0(й. писменъ| тъкмо еллинµмъ µбрэте.
прэ|ложи же имъ кадьмъ милисйи писме|на .г(. тэм же
многа лэта .4(й. пи|смен! писаах9. и по томъ симони|дъ
µбрэтъ приложи двэ писмени.| епихарйи же сказатель .г(.
писмена| µбрэте. и събра с8 ихь .к(д. по мно|±эх же
лэтэхь дионисъ грамати|къ .0(. двогласьн!хъ µбрэте. по|
том же дроуг!и .е(. и дроуг!и .г(.| чисменитаа. и тако
мъно±и мно|г!ми лэт!. едва събраш9 .л(и.| писменъ. по
том

же

многомъ

лэ|тµмъ

мин9вшемъ.

б(жиемь

повелэниемь µбрэте с8 .о(. м9|жъ. иже прэложиш9 Ђ
жидовъ|скаа на гръчьск!и 9з!къ. а сло|вэнєск!9 книг!.
Единъ с(т!и| кµстантинъ. нарицаем!и кирилъ. || л. 104

и

писмена створи. и книг! прэложи| въ малэхь лэтэхь. а
µни мно0и.| мног! лэты .з(. ихь писмена оустрои.| а .о(.
прэложенйе. тэм же словэнє|скаа писмена. с(тэиши с9т и
чьстьнэ|иша. с(ть бµ м9жъ створилъ я 3i. |а гръчьскаа
еллини погани. | аще ли кто речеть. яко нэi оустроилъ
до|брэ. понеже с8 пострая9тъ и еште. | Ђвэтъ речемъ
симь. и гръчьск!| такожде многажди с9ть постраяли. |
акилла и симмахъ. и по томъ| ини мно±и. оудобэе бо есть
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послэ|жде потворити. неже пръвое створи|ти. Аште бо
въпросиши книгъчи8| гръчьск!8. г(л8. кто в! есть писмена
створилъ. или книг! прэложи|лъ. или вь кое врэм8. то
рэдєцйи Ђ| нихь вэд8ть. Аще ли въпросиши| словэнєск!8
боукар8. г(л8. кто в!| писмена створилъ есть или кни|г!
прэложилъ. то вьси вэд8ть.| и Ђвэщавше рек9ть.| с(т!и
кµста|| л. 104б нтинъ философъ. нарицаем!и кири|лъ. тъ
намь писмена створи и книг!| прэложи. и ме4одие братъ
его. и а|ще въпросиши въ кое врэм8. то вэд8|ть и
рек9ть. яко въ врэмена миха|ила. ц(рэ гръчьскаго. и
бориса кн8|±а блъгарєскаго. и растица кн8±а| морьска. и
коцелэ кн8±а блатеньска.| въ лэто же Ђ създаниа въсего
мира |0( т( 6( г(. с9тъ же и ини Ђвэти. 8|же и инде
речемъ. а нинэ нэстъ врэ|м8. такъ разоумъ. братие. б(ъ
е|сть далъ словэнµмъ. емоуже| слава и чьсть и дръжава и
по|кланэние. нинэ и при|сно и въ бесконечн!|8 вэк!.
аминє.- л. 105
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ГЛАГОЛИЧЕСКИ КНИЖОВНИ ПАМЕТНИЦИ
ЗОГРАФСКО ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ
Зографското евангелие е получило названието си от Зографския
манастир на Атон, където се е намирало дълго време. Съдържа 304
листа, началото липсва, започва от Матей, ІІІ, 11. По състав ръкописът е
четириевангелие. През 1860 година е било подарено на руския
император Александър ІІ, който го предава на Публичната библиотека
(днес Руска национална библиотека “Салтиков-Шчедрин”) в Санкт
Петербург, където се пази и сега.
Текстовете тук са по изданието на В. Ягич:
V. Jagic. Codex glagoliticus olim Zographensis nune petropolitanus,
Graz, 1954.

Зографско евангелие
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Скривайте си съкровища на небесата
(Матей, VІ, 19 – 21)
VІ, 19 не съкр1ваите себэ съкровишта на земи. µде-

же чръвь µ тьлэ тьлитъ.

µдеже татие подъкопава&тъ µ крад9тъ. 20 съкр1вайте себэ съкровишта

на н(бсе. µдеже ни чръвь

ни тьлэ тьлитъ. µдеже ни
татие подъкопа&тъ ни

крад9тъ. 21 µдеже бо естъ съкровиште ваше. тоу естъ

µ срдьце ваше.

л. 10а – b

Не се грижете какво ще ядете или какво ще пиете
(Матей, VІ, 25 – 30)
VІ, 25 Сего ради г(л&
вамъ. не пєцэте с8 д(ше&
л. 10b
свое&. чьто эсте µли что

пиете. ни тэломь вашимь.
въ что облэчете с8. не д(ша
ли больши естъ пишт8.

µ тэло одежд8. 26 възьрите
на птиц8 н(бск1#. како
не сэ&тъ ни жьн9тъ. ни
събира&тъ въ житьниц9.
27

µ о(ць вашь неб(скъµ питэетъ

#. не в1 ли паче лоу-

чьши µхъ есте. 27 кто же отъ
васъ пек1 с8. можетъ приложити тэлеси своемь
лакъть единъ. 28 µ о одежди
чьто с8 печете. съмотрите цвэтъ селънъµхъ како

раст9тъ. ни троужда&тъ с8 ни прид9тъ. 29 г(л&
же вамъ. эко ни соломwнъ.
въ всеи славэ своеи облэче с8. эко единъ отъ сихъ.
30 аште же сэно дьньсь с9штее. а оутрэ въ огнь въмэл. 11а
таемо. б(ъ тако одэетъ. колми паче васъ маловэри.
л. 11b
Не съдете, за да не бъдете съдени
(Матей, VІІ, 1 – 20)
VІІ, 1 Не ос9ждаите. да не ос9ждени б9дете. 2 µмъ же бо с9домь
с9дите. с9д8тъ вамъ.

µ вь н& же мэр9 мэрите.
възмэр8тъ вамъ. 3 чьто

же видиши с9чьць µжь е-

стъ въ оцэ братра твоего.
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а брьвна еже естъ въ оцэ
л. 11b
твоемь не чюеши. 4 ли како речеши братоу своемоу. остави

µ изъм9 с9чьць µз очесе
твоего. µ се брьвъно въ оцэ
твоемь 5 лицемэре. µзъми
пръвэе бръвъно µз очесе
твоего µ тъгда оузьриши
з8ти µ с9чьць. µз оче-

се брата твоего. 6 Не дадите
с(таго псомъ. ни помэта-

µте бисеръ вашихъ прэдъ
свиниэми. да не попер9тъ µхъ ногами своµми.

µ враштьш8 с8 растръгн9тъ в1. 7 Просите. µ дастъ
с8 вамъ. µштэте. µ обр8штете. тлъцэте µ отвръзетъ с8 вамъ. 8 вьсэкъ бо
прос8и приемлетъ. µ и-

шт8и обрэтаетъ. µ тлъ-

к9штоумоу отвръзетъ с8:. к(он
9 ли къто естъ отъ васъ ч(къ.
еже аште въпроситъ с(нъ
л. 12а
твои хлэба. еда камень
подастъ емоу. 10 ли аште р1б1. подаси ли емоу зми&.
11 аште оубо в1 л9кавьни с9ште. оумэете дааниэ бла29

га даэти ч8домъ вашимъ.
колєми паче о(ць вашь йжь естъ на н(бхъ. дастъ благаэ
прос8штиймъ оу него:
12 Вьсэ оубо елико хоштете
да твор8тъ вамъ ч(ци. тако µ в1 творите µмъ. се бо

естъ законъ µ пророци. 13 вьнидэте 9зък1ми врат1.

эко пространа врата. µ ши-

рокъ п9ть. въвод8и въ пагоуб9. µ мнози с9тъ въ-

ход8шти µмь. 14 коль 9зъка врата µ тэснъ п9ть.

въвод8й въ животъ. µ ма-

ло µхъ естъ µже µ обрэта&тъ
15 Вънемлэте отъ лъжийхъ

пророкъ. µже приход8тъ къ
л. 12b
вамъ въ одеждахъ овьчахъ.
вън9трь&доу же с9тъ
вльци. х1штьници. 16 отъ
плодъ µхъ познаете #.

Еда обьемл&тъ отъ тръниэ грозд1. ли отъ рэпьэ
смокъви. 17 тако всэко дрэво
добро. плод1 добр1 творитъ. а зъло дрэво плод1 зъл1 творитъ. 18 не можетъ
дрэво добро плода зъла творити. ни дрэво зъло добра
30

плода творити. 19 всэко дрэво еже не сътворитъ плода
добра. посэка&тъ. µ въ огнь въмета&тъ. 20 Тэмь

же оубо отъ плода µхъ познаете #.

л. 13а

Притча за сеяча
(Матей, ХІІІ, 24 – 30)
ХІІІ, 24 Йн9 притъч9 прэдъложи µмъ г(л8. оуподоби с8

ц(рствие н(бское. ч(коу сэвъшюмоу доброе сэм8 на селэ
своемь 25 съп8штемъ же
ч(комъ. приде врагъ его.

µ всэ плэвелъ. по срэдэ пь-

л. 31а
шениц8 µ отиде. 26 егда же проз8бе трэва. µ плодъ сътвори. тъгда ави с8 µ плэве-

лъ. 27 пришедъше раби г(ноу рэш8. г(и не добро ли сэм8 сэлъ еси на селэ твоемь. отъ
к9доу оубо µматъ плэвелъ.

28 онъ же рече µмъ врагъ ч(скъ
се сътвори. раби же рэш8 емоу. хоштеши ли оубо да шь-

дъше µсплэвемъ #. 29 онъ же
рече ни. еда въстръга&ште
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плэвелъ. въстръгнете коупъно съ нимь µ пьшениц9.

30 оставите коупъно расти обое
до ж8тв1. µ въ врэм8 ж8твэ
рек9 дэлателемъ. съберэ-

те пръвэе. плэвелъ. µ съв8-

жате # въ сноп1 эко жешти #.
а пьшениц9 съберэте въ житьниц9 мо&.
л. 31b

В началото бе Словото
(Йоан, І, 1 – 14)
І. 1 Йскони. бэаше
слово. µ слово

бэаше отъ б)а. µ б)ъ бэаше слово. 2 се бэ µскони отъ б)а. 3 вьсэ тэмь б1ш8. µ бежне-

го ничьтоже не б1стъ.
еже б1стъ. 4 въ томь животъ бэ. µ животъ бэ свэ-

тъ ч)комъ. 5 µ свэтъ въ тъл. 225а
мэ свьтитъ с8. µ тъма
его не обь#тъ. 6 Б1стъ

ч)къ. посъланъ отъ б)а. µм8
емоу йоанъ. 7 сь приде въ
съвэдэтельство. да съ-
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вэдэтельствоуетъ о свэтэ. да вьси вэр9 µм9тъ

µмъ. 8 не бэ тъ свэтъ. нъ
да съвэдэтельствоуе-

тъ о свэтэ. 9 Бэ свэтъ µстинън1. µже просвэ-

штаетъ всэкого ч)ка. гр8д9штаего въ миръ. 10 въ
мирэ бэ. µ миръ тэмь

б1c. µ миръ его не позна.
11 Въ сво# приде. µ свои

его не при8ш8. 12 елико же
йхъ при#тъ й. дастъ µ-

мъ власть ч8домъ б)жиемъ б1ти. вэроу&штимъ въ йм8 его. 13 µже не

отъ кръвий. ни отъ пол. 225b
хоти плътьск1. ни отъ похоти м9жьск1. нъ отъ
б)а родиш8 с8. 14 Й слово
плъть б1стъ. µ вьсе-

ли с8 въ н1. µ видэхо-

мъ слав9 его. слав9
эко йноч8даего отъ о)ца.
йсплънь благодэти µстин1.

л. 226а

33

Чудото с недъгавия
(Йоан, V, 1 – 9)
V, 1 По сихъ же бэ праздьникъ
л. 235b
йюдейскъ. µ вьзиде и(с

въ е(лмъ. 2 естъ же въ е(лмэхъ
на овьчи к9пэли. эже нарицаетъ с8 евреµск1 фезда2.
п8ть притворъ µм9шти.

3 вь тэхъ же лежааше мъножьство бол8штйхъ. слэпъ.
хромъ. соухъ. ча&штеµ-

хъ движеньэ водэ. 4 а·(лъ
бо г(нь на вьсэ лэта. м1эше с8 въ к9пэли. µ възм9штааше вод9. µ иже пръвэе вълажаше по възм9штени вод1. съдравъ
б1вааше. 5 Бэ же
тоу етеръ ч(къ .é( . й 0(
лэтъ µм1 въ нед9зэ

своемъ. 6 сего видэвъ и(с.
леж8шта. µ разоумэвъ

эко мънога лэта юже ймэаше. г(ла емоу хоштеши
ли живъ б1ти. 7 µтъвэшта емоу нед9жьн1 еи. г(и.
л. 236а
ч(ка не µмамь. да егда въ2

В Мариинското евангелие – витезда.
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зм9титъ с8 вода. въвръжетъ м8 въ к9пэль. егда
же прихожд9 азъ. µнъ прэжде мене вълазитъ. 8 г(ла
емоу и(с. въстани възъми

одръ твои. µ иди въ домъ

свой. 9 µ абье цэлъ б1c ч(къ.

µ въз8тъ одръ свои µ хождаше. Бэ же с9бота въ тъ
дьнь.
л. 236b

Добрият пастир
(Йоан, Х, 1 – 15)
Х, 1 амин
амин г(л& вамъ. не въход8µ двьрьми въ дворъ о-

вьчий. нъ прэлаз8й µноу-

доу. тъ тать естъ. µ разбо-

µникъ. 2 а въход8й двьрь-

ми. паст1рь естъ овцамъ.
3 семоу двьрьникъ отвръзаетъ.
л. 257а
µ овьц8 гласъ его
сл1ш8тъ. µ сво#
овьц8 глашаетъ

по µмени. µ изгони-

тъ #. 4 егда сво# овьц8 µжденетъ. прэдъ
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ними ходитъ. µ овьц8

по немь йд9тъ. эко вэд8тъ гласъ его. 5 по тоуждемь не

µд9тъ. нъ бэж8-

тъ отъ него. эко не зна&тъ штюждего гласа. 6 си& притъч9 рече µмъ и(с.

они же не разоумэш8 чьто
бэаш8. эже г(лаш8 µмъ.
7 рече же µмъ пак1 и(с.

амин амин г(л& вамъ.
азъ есмь двьри овьцамъ.
8 вьси еликоже µхъ приде

прэжде мене. татие с9тъ µ разбоµници. нъ не послоушаш8 µхъ овьц8. 9 азъ
есмь двьри. мъно& аште
къто вьнидетъ. с(петъ с8.
л. 257b
µ вьнидетъ. µ изидетъ.

µ пажитъ обр8штетъ. к(оц.

10 тать не приходитъ. нъ да оукрадетъ. µ оубиетъ. µ по-

гоубитъ. азъ прид9 да живота µм9тъ. 11 азъ есмь

паст1рь добр1. паст1рь добр1 полагаетъ д(ш9
сво& за овьц8. 12 а наймьникъ µже нэстъ паст1рь.

емоуже не с9тъ овьц8 сво#.
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видитъ влька гр8д9шта.

µ оставлэетъ овьц8 µ бэгаетъ. µ влькъ расх1титъ #. µ расп9дитъ овьц8.
13 а наµмьникъ бэжитъ. эко
наймьникъ естъ. µ не брэ-

жетъ о овьцахъ. 14 Азъ есмь
паст1рь добр1. µ зна&

мо#. µ зна&тъ м8 мо#.

15 экоже знаетъ м8 о(ць. µ азъ зна& о(ца. µ д(ш9 мо&
полага& за овьц8. л. 258а

За истинската лоза
(Йоан, ХV, 1 – 15)
ХV, 1 азъ есмь лоза µстинънаэ.

µ о)ць мой дэлатель естъ.

2 вьсэк9 разг9 о мьнэ не твор8шт9 плода. µзъметъ &

µ вьсэк9 твор8шт9 плодъ

отрэбитъ &. да плодъ бол
сътворитъ. 3 юже в1 чист(и)
есте. за слово еже г(лахъ
вамъ. 4 б9дэте въ мьнэ.

µ азъ въ васъ. эко бо розга

не можетъ плода творити
о себэ. аште не б9детъ на
лозэ. тако ни в1. аште в(ъ)
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мьнэ не прэб9дете. 5 азъ (е)смь лоза. в1 раждйе. µ (же)

б9детъ въ мьнэ. µ азъ вь н(емь)
сътворитъ плодъ мног(ъ).
эко без мене не можетъ
творити ничесоже. 6 аште к(то)
въ мнэ не прэб9детъ. µзвръжетъ с8 вънъ. экоже розга.
л. 273b
µ исъшетъ. µ събира&тъ &

µ въ огнь вълагаетъ. 7 Аште
прэб9дете въ мьнэ. µ г)ли
мой въ васъ прэб9д9тъ.
емоуже колиждо хоштете.
просите µ б9детъ вамъ.

8 µ семь бо прослави с8 о(ць
мой. да плодъ многъ сътворите. µ б9дэте мой оуче-

ници. 9 экоже вьзлюби м8
о(ць. µ азъ възлюбихъ в1.

б9дэте въ любъви моей.
10 аште заповэди мо# съблюдете. прэб9дете въ любъви моей. экоже азъ. заповэди о(ца моего съблюдохъ. µ прэб1ва& вь него

любъве. 11 се г(лахъ вамъ.
да радость моэ въ васъ б9детъ. µ радость ваша йсплъ-

нитъ с8. 12 си же естъ заповэдь моэ. да любите дроугъ
38

дроуга. экоже възлюбихъ
в1. 13 Больша се# любъве
л. 274а
не µматъ никтоже. да кто

д(ш9 сво& положитъ за дроуг1 сво#. 14 В1 дроузи м(ой)
есте. аште творите елико
азъ заповэда& вамъ. л. 274b

Разпъването на Иисус Христос
(Йоан, ХІХ, 1 – 30)
ХІХ, 1 тогда
же пилатъ по#тъ µ(са. µ би й.
2 µ воµни съплетъше отъ

тръниэ вэньць. възложил. 282а
ш8 на глав9 емоу. µ въ риз9

прапр9дьн9 облэш8 й. 3 µ похождаах9 къ немоу. µ г(лаа-

х9. Радоуµ с8 ц(рю йюдеµскъ

µ биэах9 й по ланитама.
4 µзиде же пак1 пилатъ
вънъ. µ г(ла µмъ. се µзвожд9 µ вамъ вънъ. да разоумэете эко вь немь вин1
не обрэта&. 5 µзиде и(с

вънъ. нос8 тръновъ вэньць

µ прапр9дьн9 риз9. µ г(ла
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µмъ се ч(къ. 6 егда же видэш8 µ архиерей. µ слоуг1
възъпиш8 г(л&ште. пропьни. пропьни. г(ла µмъ
пилатъ. поµмэте в1.

µ пропьнэте. азъ бо не обрэта& вь немь вин1.

7 отъвэшташ8 емоу µюдей.
м1 законъ µмамъ. µ по

законоу нашемоу длъжьнъ
естъ оумьрэти. эко с(нъ б(жйи
творитъ с8. 8 Егда же сл1л. 282b
ша пилатъ се слово. паче
оубоэ с8. 9 µ въниде въ притворъ пак1. µ г(ла µ(сви. пилатъ же г(ла пак1 µ(сви.

отъ к9доу еси т1. µ и(с. отъвэта не сътвори емоу. 10 г(ла
же емоу пилатъ. мьнэ ли
не г(леши. не вэси ли эко
власть µмамь проп8ти т8.

µ власть µмамь поусти-

ти т8. 11 отъвэшта и(с. не µмаши области на мьнэ нико#же. аште не би ти дано
съ в1ше. сего ради прэдав1 м8 тебэ. боли грэ-

хъ µматъ. 12 овъ того пилатъ µскаше поустити й.
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жидове же въпиэх9 г(л&ште. аште сего поустиши
нэси дроугъ кесареви. вьсэкъ µже с8 творитъ ц(рь.

противитъ с8 кесареви.
13 пилатъ же сл1шавъ та словеса. µзведе вънъ µ(са.
л. 283а
µ сэде на с9дишти. на мэстэ нарицаемэмь литострат9. еврэµск1 же гаваата

14 бэ же параскевьги пасцэ.
година бэ эко третиээ. µ г(ла

µмъ. се ц(рь вашь. 15 они же въпиэх9. възьми възьми

пропьни й. г(ла µмъ пилатъ.

ц(рэ ли вашего пропьн9. отъвэшташ8 архиерей не µма-

мъ ц(рэ. тъкмо кесарэ. 16 Тогда же й прэдастъ µмъ. да

µ пропьн9тъ к(оц. Они же поемъше й вэс8. 17 µ самъ си нес1
кр(стъ. µзиде же въ нарицамое краниево мэсто. еже

г(летъ с8 еврэµск1 éолъ-

гота. 18 µде µ проп8с8. µ съ
нимь µна дъва. с9доу µ ов9доу. по срэдэ же µ(са.

19 Напєса же µ титьлъ пилатъ.

µ положи й на к(рстэ. бэ же
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напєсано. и(с. назарэй. ц(рь

µюдэµскъ. 20 сего же титъла.
л. 283b
мнози чиш8 отъ µюдэй. эко

близъ бэ мэсто града. µдеже
проп8ш8 µ(са. µ бэ напєсано
еврейск1 µ грьчьск1. ла-

тиньск1. 21 г(лаах9 же пилатови. архиерей йюдеµсци.

не пиши ц(рь йюдеµскъ. 22 отъвэшта пилатъ. еже пєсахъ

пєсахъ. 23 Воµни же егда проп8ш8 µ(са. при#ш8 риз1 его

µ сътвориш8 чет1ри ч8сти.
комоуждо воµноу ч8сть. µ

хитонъ. бэ же хитонъ нешьвенъ. µ съ връхоу µстъканъ

вьсь. 24 рэш8 же въ себэ. не прэдерэмъ его. нъ метэмъ жрэби# о нь. комоу б9детъ. да
съб9д9тъ се къниг1 г(л&шт8#. раздэлиш8 себэ риз1 мо#. µ о матизмъ мой

меташ8 жрэби#. воµни же
оубо си сътвориш8. з(ач.

25 Стоэах9 же при к(рстэ µ(свэ.
мати его. µ сестра матере его.
л. 284а
мариэ клеопова. µ мариэ магдал1ни. 26 µ(с же видэвъ
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матерь. µ оученика сто#шта

егоже люблэаше. г(ла матери. жено. се с(нъ твой. 27 по томь же оученикоу. се мати твоэ

µ отъ того часа по#тъ & оуче-

никъ въ своэ си. 28 По семь вэд1 и(с. эко вєсэ юже съвръшиш8 с8. да съб9д9тъ с8
къниг1. г(ла. ж8жд9. 29 със9дъ же стоэше плънъ оцьта
г9б9 же наплъньше оцьта
на ]сопъ вьзнезъше. придэш8 къ оустомъ его. 30 Егда
же при#тъ оцьтъ µ(с. рече.

съвръши с8. µ прэклонь глав9 прэдастъ д(хъ. л. 284b

Сватбата в Кана Галилейска
(Йоан, ІІ, 1 – 11)
ІІ, 1 Й въ трети дьнь. бракъ б1i
въ кана галилэµсцэй.

µ бэ м(ти й(сва тоу. 2 зъванъ же б1i и(с. µ оученици его на бракъ. 3 µ недоставъшю виноу. г(ла м(ти µ (сва
къ немоу. вина не µм9тъ
4 г(ла ей и(с. чьто естъ мнэ

µ тебэ жено. не ю приде
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л. 229а
година моэ. 5 г(ла м(ти его
слоугамъ. еже аште г(летъ вамъ сътворите. 6 бэ же
тоу водоносъ камэнъ шесть
по очиштению µюдэµскоу

леж8шть. въмэст8шть
по дъвэма. ли тремъ мэрамъ. 7 г(ла µмъ и(с. наплъните вод1. µ наплъниш8 до

връха. 8 µ г(ла µмъ. почръпэте н1нэ µ принесэте. архи-

триклинътови. они же принесош8. 9 эко же въкоуси архитриклинъ вина б1въшаго
отъ вод1. µ не вэдэаше

отъ к9доу естъ. а слоуг1
вэдэах9 почръпъшей вод9.
пригласи жениха архитриклинъ. 10 µ г(ла емоу. всэкъ

ч(къ прэжде доброе вино даетъ. µ егда оупь&тъ с8

тачаее. т1 же съблюде
доброе вино до селэ. 11 Се сътвол. 229 b
ри нач8тъкъ знамениемъ
и(с. въ кана галилей. µ эви
слав9 сво&. µ вэроваш8

въ нь оученици его. л. 230а
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За лептата на вдовицата
(Марко, ХІІ, 41 – 44)
ХІІ, 41 µ сэдъ и(с прэ-

мо газофилакиови. видэвъ како народъ. мештетъ мэдь въ газафилаки&. µ мнози богатий. въмэтаах9

многаэ. 42 µ пришьдъши едина въдовица оубога. въвръже дьвэ лепєтэ. еже естъ
конъдрантъ. 43 µ призъвавъ
оученик1 сво# рече µмъ.

аминь гл(& вамъ. эко въдовица си оубогаэ. мъножае
вьсэхъ въвръже. въмэта&штихъ въ газофилаки&. 44 вси бо отъ изб1тъка своего въвръгош8.
а си отъ лишениэ своего.
вьсе елико µмэаше въвръ-

же. вьсе житье свое. л. 115b
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МАРИИНСКО ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ
Мариинското четириевангелие е наречено така по името на
светогорския манастир “Света Богородица Дева Мария” в Атон, където
се е намирало. Съдържа 173 листа, началото и краят липсват – започва
от Матей, V, 24 и завършва до Йоан, ХХІ, 17. В средата липсват лист
134 (Йо, І, 1 – 23) и лист 167 (Йо, ХVІІІ, 13 – 29). По състав ръкописът е
четириевангелие. Открито е от руския славист Виктор Григорович по
време на обиколката му по земите на Европейска Турция (1844/45 г.) и е
отнесено от него в Русия. Днес се пази в Държавната библиотека в
Москва.
Текстовете се дават по изданието на В. Ягич:
V. Jagic. Quattuor evangeliorum versionis palaeslavenicae Codex
Marianus Glagoliticus. Graz, 1960.
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Молете се за враговете си
(Матей, V, 25 – 44)
V, 25 Б9ди оувэща# с8 с9пьремь своимь скоро. доньдеже еси на п9ти съ нимь. да не прэдастъ тебе с9дии. µ с9дии т8 прэдастъ слоу0э. µ въ темьниц9 въвръ-

жетъ т8. 26 аминь г(л& тебэ не изидеши отъ т9дэ. доньдеже въздаси послэднии кодрантъ.:. 27 Сл1шасте
эко речено б1i древъниимъ. не прэлюб1 сътвориши. 28 азъ же г(л& вамъ.
эко вьсэкъ иже вьзьритъ на жен9 съ
похоти&. юже люб1 сътвори съ не9 въ ср(дци своемь. 29 аще же око тво3
десное съблажнаатъ т8. µзъми е

и връзи отъ тебе. оунэе бо ти естъ да
пог1блетъ единъ оудъ твоихъ. а
не вьсе тэло твое въвръжено б9детъ
въ ·еон9. 30 µ аште десна твоэ р9ка съблажнаатъ т8 оусэци &. и връзи отъ
себе. оунэе бо ти естъ да пог1блетъ единъ оудъ твоихъ. а не вьсе тэло твое идетъ въ Éеон9.:. 31 речено же
б1стъ. µже аште поуститъ жен9

сво9. да дастъ еи къниг1 распоустънъ8. 32 азъ же г(л& вамъ. эко вьсэкъ поушта#и жен9 сво& развэ словесе любодэинааго. творитъ & прэлюб1 дэати. µ иже подъпэг9 поемлетъ прэлюб1 творитъ.
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33 пак1 сл1шасте. эко речено б1i
древьниимъ. не въ лъж9 клънеши с8.
въздаси же г(ви кл8тв1 тво#. 34 азъ
же г(л& вамъ. не кл8ти с8 отън9дъ
ни н(бмь эко прэстолъ естъ б(жии.
35 ни земле&. эко подъножие естъ ногама его. ни иер(слъмъ эко гRдъ естъ
великааго ц(срэ. 36 ни главо& свое&
клъни с8. эко можеши власа единого бэла ли чръна сътворити. 37 б9ди
же слово ваше еи еи. й ни ни. лихое бо
се& отъ неприэзни естъ. 38 Сл1шасте эко речено б1i. око за око и з9бъ
за з9бъ. 39 азъ же г(л& вамъ. не
противити с8 зълоу. нъ аште кто т8
оударитъ въ десн9& ланит9. обрати емоу и дроуг9&. 40 µ хот8щоуоумоу
с9дъ при#ти съ тобо9 и риз9
тво& въз8ти. отъпоусти емоу
и срачиц9 тво&. 41 и аще къто поиметъ т8 по силэ. попьрище едино.

µди съ нимъ дьвэ.:. 42 Прос8штоумоу оу тебе даи. й хот8штаго отъ
тебе за#ти не отъврати. 43 сл1-

шасте эко речено естъ. µ възлюби-

ши искрьнэго своего. Вьзненавидиши врага своего 44 азъ же г(л9 вамъ. любите враг1 ваш8. благ(слвите клън9шта8# в1. добро
творите ненавид8штиимъ васъ

µ молите за твор8шт8# вамъ напасти.
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Каква полза за човека, ако погуби душата си
(Марко, VІІІ, 34 – 38)
VІІІ, 34 µ призъвавъ наро-

д1 съ оученик1 своими рече имъ.:. µже хоштетъ по мьнэ ити

да отъвръжетъ с8 себе. µ вьзь-

метъ к(рстъ свои и гр8детъ по мьнэ
35 µже бо аште хоштетъ д(ш9 сво& с(псти
погоубитъ &. µже бо аште погоубитъ

д(ш9 сво& мене ради и ев(нÉлиэ тъ
с(пстъ &. 36 каа бо поль0а естъ ч(лкоу
аште приобр8щетъ весь миръ. µ отъщетитъ д(ш9 сво9. 37 что бо дастъ чл(вкъ

йзмэн9 на д(ши своеи. 38 µже бо аште пост1дитъ с8 мене и моихъ словесъ.
въ родэ семь прэлюбодэимъ и грэшънэемь. µ с(нъ ч(лвчскъ постъдитъ

с8 его. егда придетъ въ славэ о(тца
своего. съ а(нÉл1 с(т1ими. л. 58b – 59а
Преображение Господне
(Марко, ІХ, 2 – 11)
ІХ, 2 µ по шести денъ по#тъ и(съ.

петра и иакова и иоана. µ вьзведе #
на гор9 в1сок9 един1. µ прэобра-

зи с8 прэдъ ними. 3 µ б1ш8 риз1 е-

го льшт8шт8 с8 бэл1 0эло эко снэгъ. эцэхъ не може гнафеи на земи тако оубэлити. 4 µ эви с8 имъ илиэ съм мо49

сеемъ. й бэашете гл(агол9шта с(мъ.
5 µ отъвэштавъ петръ г(ла и(сви. равьви
добро естъ намъ съде б1ти. µ съ-

творимъ три скини#. тебэ един9 и
мосеовй един9. µ илии един9. 6 не

вэдэаше бо что г(лтъ. пристрашъни бо бэах9. 7 µ б1стъ же облакъ осэнэ# #. и приде гласъ из облака. сь
естъ с(нъ мои вьзлюблен1 послоушаите его. 8 µ вънезаап9 вьзь-

рэвъше никогоже не видэш8. тъкъмо нъ и(са единого съ собо&. 9 съход8штемъ же имъ съ гор1. запрэти имъ да никомоуже не повэд8тъ эже видэш8. тъкмо егда с(нъ
ч(лвчск1и въскръснетъ из мрътв1хъ. 10 µ оудръжаш8 сло-

во вь себэ. сът8за&ште с8 что естъ еже из мрътв1хъ въскръсн8ти.
л. 59а – 59b

Чудото с петте хляба и двете риби
(Марко, VІ, 34 – 44)
VІ, 34 и шедъ и(съ видэ
народъ мъногъ. µ мили емоу б1-

ш8. зане бэх9 эко овъц8 не им9шта паст1рэ. µ нач8тъ оучи-

ти # мъного. 35 µ оуже часоу мъногоу
мин9въшоу < Прист9пьше къ немоу
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оученици его г(лаш8. эко поусто естъ
мэсто. µ юже година мин9. 36 отъпоу-

сти # да шедъше въ окръстьниихъ селэхъ. µ вьсехъ коуп8тъ себэ. хлэ-

б1. не им9тъ бо чесо эсти. 37 онъ же
отъвэштавъ рече имъ. дадите имь
в1 эсти. µ г(лаш8 емоу. да шедъше
коупимъ дъвэма сътома пэн80ъ хлэб1. µ дамь имъ эсти.

38 онъ же г(ла имъ. колико имате хлэбъ. µдэте и видите. µ оувэдэвъше
г(лаш8. п8ть хлэбъ и дъвэ р1бэ.

39 µ повелэ имъ посадити вьс8 народ1777 на спод1 на трэвэ

зеленэ. 40 µ вьзлег9 на лэх1 на лэ-

х1
по сътоу и по п8ти дес8тъ. 41 и приемъ п8ть хлэбъ и дъвэ р1бэ. възьрэвъ
на н(бо бл(гслви. µ прэломи хлэб1.

й даэше оученикомъ своимъ. да полага&тъ прэдъ ними. µ обэ р1бэ

раздэли вьсэмъ. 42 µ эш8 вьси и на-

с1тиш8 с8. 43 µ вьз8с8 оукроухъ дъва
на дес8те коша исплънь и отъ р1боу.
44 эдъшихъ же бэ хлэб1. п8ть т1с9шть м9жь.
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Залавянето на Иисус в Гетсиманската градина
(Марко, 14, 32 – 46)
ХІV, 32 Прид9 вь весь еиже им8 éетъсимани.

µ г(ла оученикомъ своимъ. с8дэте

съде доньдеже шедъ помол& с8. 33 µ
по#тъ петра и иэкова. µоана съ собо&.

и нач8тъ оужасати с8 и т9жи-

ти. 34 µ г(ла имъ прискръбъна естъ д(ша
моэ до съмръти. пожидэте съде и
бьдите. 35 и прэшедъ мало паде на
земли. и молэаше с8 да аште възможъно естъ мимо идетъ отъ

него часъ. 36 µ г(лаше авва от(цъ. въ-

сэ възможъна тебэ с9тъ. мимо
неси чаш9 си& отъ мене < Нъ не эко
азъ хошт9 нъ еже тъ. 37 µ приде µ обрэте # съп8шт8. и г(ла петрови. симоне съпиши ли. не възможе единого часа побъдэти. 38 бьдите и молите с8 да не вънидете въ напасть.
д(хъ бо естъ бьдръ а плътъ немоштъна. 39 й пак1 шедъ помоли с8
тожде слово рекъ. 40 и възврашть
с8 обрэте # пак1 съп8шт8. бэашете бо имъ очи т8готьнэ. µ не
оумэх9 чъто б9 отъвэштали е-

моу < 41 µ приде третиици. и г(ла имъ. съпите прочее и почиваите.
приспэ коньчина приде часъ. се
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прэдаатъ с8 с(нъ чл(вчск1 въ р9цэ грэшъникомъ. 42 въстанэте идэмъ. се прэда#и м8 приближи с8
43 й абие еште емоу г(л&щю. приде июда
единъ отъ обо& на дес8те. и съ нимь народъ мъногъ. съ ор9жии и дръкольми. отъ архиереи и кънижъникъ и старецъ < 44 Дастъ же прэда#и его знамение имъ г(л8. егоже аште
лобъж9 имэте и тъ естъ. и ведэте
съхраньно. 45 µ пришедъ абие прист9пь
къ немоу г(ла. равви равви. µ обло-

б1за и. 46 они же възложиш8 р9цэ на
нь и #с8 и.
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АСЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ
Асеманиевото евангелие е открито през 1736 г. в един
ерусалимски манастир от Йозеф Асемани, учен ориенталист,
директор на Ватиканската библиотека, и е наречено на неговото име.
Съдържа 158 пергаментни листа и по състав е изборно евангелие.
Евангелските текстове се редуват с календарни бележки за
християнските празници. В тези бележки са посочени датите за
помен на Константин-Кирил Философ, Методий и Климент
Охридски. Днес се пази във Ватиканската библиотека.
Текстовете тук се дават по изданието на J. Vajs, J. Kurz.
Evangelarium Assemani. Codex Vaticanus 3. slavicus glagoliticus.
Pragae, 1955.
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И в Израил толкова вяра не намерих
(Лука, VІІ, 1 – 10)
Въ онов 1 вънйде и(съ въ
капернаоум.
2 Сьтьникоу же
едероу рабь зьлэ бол8 оумира-

съла кь немоу сьдроугаго.

тьникъ г(л8 емоу.
г(и не двйжи с8.
нэсмъ бо достоинъ. да подъ кровъ мои вънидешй. 7 Тэмь же ни
себе достоина
сътворихъ прйтй кь тебэ. нъ
рьци словомь.
ицэлэетъ отрол. 54c
кь мои. 8 Азь бо
чл(къ есмъ подъ властелй
оучиненъ. и имэ# подъ собо& воин1.
и гл(& семоу
идй и идетъ.
и дроугоумоу придй и прйдет.
и рабоу моемоу.
сьтворй се и
сътворитъ.
9 сл1шавъ же
се и(съ. чюдй

аше. µже бэ емоу

чьстенъ. 3 слъишавъ же о и(сэ. Посъла кь немоу.
старц8 людскъи#.
л. 54b
мол8 и да прйшедъ с(псетъ раба его. 4 они же пришедъше кь и(сви.
м>эах9 и тьщъно.
г(лще емоу. Эко
стоинъ естъ. еже аще дасй емоу.
5 любйтъ бо #з1къ нашь. и
сьньмйште ть.
сьзьда намъ.
6 и(съ же идэаше сь
нймй. еще же емоу ид9щю сь ними не далече с9щоу оU домоу. По-
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с8 емоу. и обраштъ с8 послэдоу&щоумоу народоу рече. Амиk
г(л& вам. ни
въ и(злй толик1 вэр1 обрэтъ. 10 И въ-

звращъше с8
въ домъ посьланйи. обрэт9 бол8щааго раба ицэлэвъша <.л. 54d

За легиона бесове, които Иисус изгонва
(Лука, VІІІ, 27 – 39)
VІІІ Въ онов 27 ишедьшоу и(соу.
на земле& гадарйнск9. сьрэте и м9жь
етеръ µтъ града. йже имэаше
бэсъ отъ мног
лэтъ. И въ рйз9 не облачааше с8. и въ храмэ не жйвэаше.
нъ въ гробэхъ.
28 оузьрэвъ же и(са.
и възьпивъ
прйпаде къ немоу.
и глаiмъ велиемъ рече. Чьто
естъ мьнэ и те-

бэ и(се с(не б(а живааго. мол&
тй с8 не м9чи
мене. 29 Прэщаал. 56b
ше бо д(хвй нечистоумоу изйтй
µтъ ч(лка. Мног1 бо лэт1.
пох1тааше и. и
в8заах9 и 9жи
желэзьнъиими
и п9тъи. стрэг9ще и. и растръга# 9з1. гонймъ б1вааше бэсомъ скозэ
поустъин&. 30 Въпросй же и и(съ г(л8.
како тй им8 ес56

тъ. Онъ же рече.
леÉеонъ. эко бэсй мно0й вънид9 въ нь. 31 и
молиш8 и да не
повелйтъ имъ
въ бездън9 итй. 32 Бэ же тоу стадо свинйи
много пасомо
въ горэ. И м>иш8
и да повелитъ
имъ вънйтй. И повелэ
л. 56c
33 и ишедъше бэсй оU ч(лка. въ-

д9 вйдэтъ бъивъшааго. и прид9 къ и(сви. и обрэт9 ч(лка сэд8ща из него
же бэси изид9.
облъчена и съм1сл8ща. при ногоу и(своу. И
оубоэш8 с8. 38 молэаше же с8 емоу м9жь. из негоже бэси изид9. да би сь нимъ б1лъ. Ђпоусти же и и(съ
л. 56d
г(л8. 39 Възврътй с8 въ дом
твои. И повэдаи елико ти
сътвори б(ъ. И
иде по въсемоу градоу повэда#. Елико сътвори емоу и(съ <.-

нид9 въ свини#. и оустръми с8 стадо
по брэгоу въ езеро. И истопе.
34 Видэвъше же
пас9штий бъивъшее бэжаш8:
и възвестйш8
въ градэ. и въ
селэхъ. 35 и изй-

л. 57a
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За дъщерята на Аир и за кръвоточивата жена
(Лука, VІІІ, 41 – 56)
VІІІ Въ онов 41 ч(къ
етеръ приде кь и(сви.
именемъ.
аиръ. и тъ
кьн80ь сьньмил. 57b
штоу бэ. и падъ
прй ногоу и(своу.
молэаше и въ
домъ свои вънйтй. 42 эко дьшти единоч8да
емоу бэ. эко дьвою на дес8те лэтоу. и та оумйрааше. Егда же
идэаше и(съ. Народй оугнэтаах9 и. 43 И се жена
с9щи въ точенйи кръве. µтъ
двою на дес8те
лэтоу. Эже врачемъ издаэвьшй въсе имэние свое. И ни оU еди-

ст9пьшй же
съ задй. косн9 с8 въскрилйи
риз1 его. И абйе ста течение кръве е#. 45 И рече и(съ. кто прил. 57c
косн9 с8 мнэ.
µтъмэта&щемъ же с8
въсэмъ. Рече
петръ и йже бэах9 сь нимъ.
Наставнъниче.
народй оутйска&тъ т8 и
гнет9тъ. и
г(леши кто естъ
прйкосн9въи
с# мнэ. 46 И(съ
же рече. прйкосн9 с8 мнэ нэкто. Азь бо чюхъ сйл9 ишедш9 из мене. 47 и
вйдэвъши жена эко не оутаи
с8. трепещ9щи

ного же може ицэлэтй. 44 Прй-
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прйпаде. и падъши прэдь нимъ за н&же
вйн9 прикосн9 с8 емъ. Повэда прэдъ въсэми людьми.
и эко ицэлэ абие.
л. 57d
48 И(съ же рече еи.
дръзаи дьщй.
вэра твоэ с(псе
т8 идй въ миръ. 49 Еще же емоу
г(лщю. приде
етеръ оU с]наго-

троу и иоанноу и
иаковоу. и о(цю
отроковйц8 и
м(три. 52 Р1даах9 же вьси и
плакаах9 с8 е#:
Онъ же рече не
плачите с8.
л. 58a
нэстъ оумръла
дэвица нъ сьпитъ. 53 и р9гаах9 с8
емоу. вэд9ще эко
оумьрэтъ. 54 Онъ же
изгьнавъ вьс8.
и имъ за р9к9 възгласй & г(л8.
Отроковице въстанй. 55 И възвратй с8 д(хъ е#. И
въск(рсе абие. и
повелэ дати еи
эсти. 56 И оужасосте с8 родйтелэ е#.
Онъ же запрэти
има. никомоуже
повэдатй бъивъшааго <-

га. г(л8 емоу.
Эко оумърэтъ
дьщй твоэ не
движи оучителv.
50 и(съ же сл1шавъ отъвэща емоу г(л8. Не бои
с8 тъкьмо вэроуи и с(псена б9детъ. 51 Пришед
же въ домъ. И
не да никомоуже
вънитй съ собо&. тъкьмо пе-

л. 58b
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Милостивият самарянин
(Лука, Х, 30 – 37)
Х, 30 ¶тъвэща и(съ и рече. Ч(кь
етеръ съхождааше оU ерс>ма в-

за строуп1 его.
Възлйва# олэи. и вйно. въсаждъ же и на свои
скотъ. прйведе
и въ гостйньниц9. и прйлежа емъ. 35 и на оутрйа ишедъ. вьземъ
дъва пэн80а. дастъ гостинникоу.
и рече емоу прилежй емъ. и еже аште прйиждйвеши. Азь егда въл. 59b
зврашт9 с8 въздамъ тй. 36 Кьто оубо отъ тэх
трйи мьнитъ
тй с8 бъити искрьний въпадшоумоу въ разбоиникъи. 37 Онъ же
рече. сътвореи
млс(ть сь нимъ.
рече же емоу и(съ.
Иди и тъи твори
такожде < -

ъ ерих9. и въ разбоиникъи вьпаде. йже и съвлъкъше и и эзв1 възложьше на нь. Отйд9 оставльше и елэ жива. По прйключаю же. иереи
л. 59а
етеръ. съхождааше п9темь тэмъ. и видэвъ и
мймо иде. 32 Такожде и левййтъ.
б1въ на томьжде мэстэ. пришедъ и видэвъ и
мимо иде. 33 Самарэнйн же етеръ гр#д1. И прйде
надь нь. И видэвъ и млс(рдова. 34 И
прйст9пль об8-

л. 59c
60

СИНАЙСКИ ПСАЛТИР
Ръкописът се нарича така, защото е открит в манастира “Св.
Екатерина” на планината Синай на Арабския полуостров, където се пази
и днес. Съдържа 177 листа, краят липсва – от псалм 138 до 150. Открит
е през 1850 г. от архимандрит Порфирий Успенски. През 1907 г. проф.
В. Н. Бенешевич посещава манастира и фотографира за Руската
академия на науките редица ръкописи, между които е и Синайският
псалтир. По-късно по снимките С. Н. Северянов преписва ръкописа,
като транслитерира глаголицата с кирилица и издава целия текст, заедно
с пълен речник през 1922 г.
През 1975 г. Й. Тарнанидис открива 32 неподвързани листа и
доказва, че те са непосредствено продължение на ръкописа. Описва ги и
ги издава фототипно през 1988 г. (I. Tarnanidis. The Slavonic Manuscripts
Discovered in 1975 at St Catherines Monastery on Mount Sinai.
Thessaloniki, 1988, p. 65 – 87, 185 – 190, 219 – 247.)
Тук текстовете се дават по изданието на С. Северьянов.
Синайская псалтырь. Graz, 1954.
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Псалм 18
1 Нб)са йсповэда&тъ слав9
б)жъ&: творъ же р9коу его възвэштаетъ тврдъ :$"
2 Денъ дънй отърйгаетъ глагол1 его:. и ношть ноштй
вьзвэштаетъ разоумъ
3 Ни с9тъ рэчй нй словеса
йхъже не не сл1ш#тъ с#
гласй йхъ:.~~~~
4 Во вьс9 земл& йзйд9
вэщанъэ ихъ:.: И въ коньц# въселен1# г)лй ихъ: ~
л. 21b
5 Въ слънъцй положй село его:
Й ть эко женйхъ исход# отъ
чрътога своего: ~~""
6 Въздрадоуетъ с# эко исполйнъ тештй п9тъ:. µтъ
нач#тъка н(бсй исходъ его:. И сърэтаньэ го до конъца н)бсй: И нэстъ йже
оукр1етъ с# топлот1 его: 7"
7 Законъ г(нъ непореченъ
обрашта#й д(ш#:. Съвэдэнъе г(не вэръно оум9дрэ# младенъц#:"7
8 Оправъданъэ г)нэ права
весел#шта сръдьца~
Заповэди г(нэ издалече
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просвэшташтй очй~
9 Страхъ г(нъ прэчйстъ прэб1ваетъ въ вэкоу .:.
С9дъбъи г)н# истйньн1
оправъданъи въкоупэ 7 "
10 Въжделана паче злата
й каменй драга многа:.
л. 22а
и слаждъша паче меда й
съта: 7 "
11 Ибо рабъ твой хранитъ #
вънегда съхранйтй #
възданъе много: ~ 12 грэхъпаданьэ къто разоумэетъ:.
¶тъ тайн1йхъ мойхъ
очйстй м#: 13 и отъ тоуждоухъ пошт#дй раба своего: ~
Эште мй не оудоблэ& - тъгда непороченъ б9д9:.
и оцэшт9 с# отъ грэха велика:..
14 Й б9 въ благоленъе словеса оустъ мойхъ: й пооученъе сръдъца моего прэдъ тобо& въин9 .7 ~"
Г(й помощьнйче мой
йзбавйтелъ мой: ~
л. 22b
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Псалм 50
1 Помилоуи м# б(же по велйцэй милостй твоей: Й по мног1имъ щедротамъ твоймъ
оцэстй безаконньэ моэ: . ~"
2 Найпаче омъи м# отъ безаконеньэ моего: Й отъ грэха моего очйстй м#: ~"
3 Эко безаконнье мое азъ зна&:
Й грэхъ мой пръдъ мно& естъ
в1н9: ~~
4 Тебэ едйномоу съгрэшихъ: Й зълое прэдъ тобо& створихъ: ~
Эко да оправьдши с# въ словесе твойхъ: Й прэпьрши вънегъда ос9дитй с#:. ~~
5 Се бо въ безаконен1 зач#тъ
есмъ: Й въ грэсэхъ родй м#
матй моэ:. ~
6 Се бо рэснот9 възлюбилъ есй
безвэстьнаа и таинаа прэм9л. 64b
дростъ тво& эвйлъ ми есй:~
7 Окропйшй м# ософомь очйщ9
с#: Ом1ешй м# паче снэга
оубэл& с#:~~
8 Слоухоу моемоу дасй радостъ
и веселье: Въздрадоу&тъ
с# костй съмэрен1#:~
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9 ¶тъвратй лйце твое отъ грэхъ мойхъ: Й вьсэ безаконньэ
моэ оцэстй: ~~
10 С)рдце чйсто съзйждй въ мнэ
б(же: Й д(хъ правъ обновй въ
9тробэ моей: ~~
11 Не отъвръ0й мене отъ лйцэ
твоего: Й д(ха с(таго твоего
не от1ми отъ мне: ~~
12 Въздаждь ми радостъ с(пнэ
твоего: Й д(хмъ влад1чънемъ: оутвръдй м#:~~
13 Наоуч& безаконн1# п9темъ твоймъ: Й нечьстйвйл. 65а
й къ тебэ обрат#тъ с#:~
14 Йзбави м# отъ кръвй б(же б(же
с(пнэ моего: Въздрадоуетъ с#
#з1къ мой правъдэ твоей: ~
15 Г(й оустънэ мой отвръзешй: Й
оуста моэ възвэст#тъ хвал9 тв9&:~~
16 Эко аще бй вьсхотэлъ жрътвэ
далъ бймъ оубо: Вьсесъжагаем1хъ же не благоволйшй: : ~
17 Жрътва б(оу д(хъ съкроушенъ: С<дца
съкроушена и съмэрена б(ъ не оучъжйтъ: ~~
18 Оублажй г(й благоволеньемъ
твоймъ сиона:. Й да съзйжд9-
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тъ с# стэн1: Йим(ъск1: ~
19 Тогда благоволйшй жрътв9 правьд9: Възношеньэ въсежагаемаа: ~
Тогъда възложетъ на олтръ твои
тельц#:.
л. 65b
Псалм 90
1 Жив9й въ помоштй въшьнэго "7 въ кровэ б)а н)бсьнаего въдворйтъ с# "7
2 Речетъ б)оу заст9пьникъ мой
есй т1 "7 й прйбэжиште
мое "7 б)ъ мой оупъва& на нь"7
3 Эко тъ йзбавйтъ м# отъ сэтй
ловьч# "7 й отъ словеси м#тежьна "7
4 Плештема свойма осэнитъ т#"7
Й подъ крйлэ его надэеши с#"7
л. 120b
5 Щйтъмь обйдетъ рэснота его "7 не оубоиши с#
отъ страха ноштьнаего"7
от стрэл1 лэт#шт# вь день "7
6 Отъ вештй во тъмэ прэход#шт## "7 отъ сър#шт# й демона полоудьнэего 7"

66

7 Падетъ отъ стран1 твое#
т1с#штй "7 Й тъма о десн9&
тво& "7 къ тебэ не прйст9пйтъ "7
8 Обаче очима свойма съмотрйшй "7
Й възданйе грэшникомъ оузьрйши "7
9 Эко т1 есй г)й оупъвание мое "7
вышьнэго положилъ есй прйбэжйште твое "7 10 не прйдетъ къ
тебэ зъло "7 Й рана не прйст9пйтъ тэлесй твоемь "7
11 Эко аг)гломъ своймъ заповэстъ
о тебэ "7 съхранйтй т# во вьсэхъ п9техъ твойхъ "7
12 На р9кахъ возъм9тъ т# "7
еда когда прэтъкнеши о камень ног9 тво& "7
13 На аспйд9 й васйльскаа наст9пйшй "7 Й поперешй льва
й змьэ "7
14 Эко на м# оупъва йзбавл9 й "7
покр1& й эко позна йм# мое "7
15 Възоветъ ко мнэ и оусл1ш9 й "7
съ нймь есмь въ скръбй "7 Изъм9 й прославл& й"7
л. 121а
длъгот9 дьней исплън9 й "~
и авл& емоу с(пнйе мое "7
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л. 121b

СИНАЙСКИ МОЛИТВЕНИК
Ръкописът се нарича така, защото е намерен и в по-голямата си
част (133 листа) се пази в манастира “Света Екатерина” на планината
Синай, Арабски полуостров.
Синайският молитвеник (евхологий, требник) съдържа молитви
и пенициал (списък от наказания за нарушаване на християнската
нравственост). Началото, краят и няколко листа от средата липсват.
Открит е през 1850 г. от архимандрит Порфирий Успенски, който взема
два листа от ръкописа, които сега се пазят в Руската национална
библиотека в Санкт Петербург. Други два листа също са извън
манастира – единият е в Обществената библиотека в Одеса, а другият –
в библиотеката на Академията на науките в Санкт Петербург.
През 1975 г. в манастира са намерени нови глаголически
ръкописи, сред които Й. Тарнанидис идентифицира още 28 листа от
този паметник и по-късно ги издава (I. Tarnanidis. The Slavonic
Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherines Monastery on Mount Sinai.
Thessaloniki, 1988, p. 249 – 282).
Тук текстът се дава по изданието на Р. Нахтигал:
R. Nahtigal. Euchologium Sinaticum. Starocerkvenoslovanski
glagolski spomenik. І Del. Fotografski posnetek. Ljbljana, 1941; ІІ Del. Tekst
s komentarjem. Ljbljana, 1942.

Синайски молитвеник
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Молитва при сеитба
.:. МО> ЕГДА ХОТ8ЩЕ СЭТИ ѥ
Гµ б(же вседръжителю . всэмъ .

сътвореи н(бо и земл& . µ всэ эже вь нихъ . рек1 да изнесетъ землэ трэв9 сэн9 . сэ&щю сэм8 на родъ . µ на подобие . µ доселэ . повелэниемь
пищ& всеи плъти . подава#

и сэм8 сэ&щюмоу . µ хлэбъ
въ сънэдь . послоушавъ молитв1 наше# . µ посъли

свое бл(гвение . на сэмена си .
Въздрасти э . сило& с(тааго
твоего д(ха . µ оумножи жита

земи . µ дрэва сельнаа . бл(гаслови . Да всэмъ обогащаеми раби твои . µ всь доволъ
им9ще . µзб1тъкоуемъ .

Во всэкомь дэлэ блазэ .
Т1 бо еси ц(рь мироу . и с(пасъ д(шамъ нашимъ . µ тебэ ѥ
л. 12b

Молитва при жътва
.:. МО> НА Ж8ТВ_ ѥ
Г)µ б(же ч(колюбче . плод1 #же еси далъ намъ . µхъже
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сънидош8 с8 раби твои ж8л. 12b
тъ . Възложи на н8 б(лгвение
твое . µ влад9щиимъ ими .

подажди с(пние твое . Да им9ще гобезие твое . подад8тъ и
нищиимъ . Добросътворение .

µ сего ради приими . отъ всэхъ

покланэние . Тебэ бо подобаетъ всэ слава . µ(цю и с(ноу и ѥ
л. 13а
Молитва за благослов на дом и храм
.:. МО> БЛhАВЕНИЕ ДОМОУ И ХРАМОУ ѥ
Бж(е с(птелю нашъ . съподоблеи подъ кровъ закьхеовъ вьнити . с(пение емоу

µ всемоу домови его б1ти .

по твоемоу прэчистоумоу . µ бесъмрътъноумоу гласоу . µже

отъ ев(Éлистъ . Вселенэи въ
истин9 проповэда с8 . т1 и
н1нэ хот8щ8# сьде жити . нами µ сими съмэре-

н1ми . µ грэшън1ми . мол-

тв1 принос8щ8# . бл(гви µ про-

слави . бес пакости . µ врэждениэ
всего житиэ . Въ храмэ семь .
Авлэ# имъ твоими благ1ми даръми . земън1ми . µ
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неб(сън1ми . Эко подобает
ти всэ слава . о(ца и с(на . µ с(тааго ѥ
л. 14b
Благослов на трапеза
.:. БЛhАСЛОВЕНИЕ ТРАПЕЗЭ ѥ
Г(й и(схе . бл(гви . µ исплъни изб1тък1 . недостоин1хъ рабъ

твоихъ . µ помилоуи . Эко с(тъ еси
всегда н1нэ и присно и ѥ
.:. МО> ПО ОБЭДЭ ѥ
Тебэ истинъноумоу ч(клюбь-

цю б(оу . м1 грэшънии . µ недостоинии раби твои . нас1щьше с8 . богат1хъ благъ твоихъ . Хвал9 тебэ приносимъ .

µ молимъ ти с8 в(лко . съ земън1ми благ1 . µ н(бсън1мъ твоимъ даромъ . прич8стьник1 н1 ави . молитвами с(т1# б(рц8 . µ всэхъ с(т1хъ твои-

хъ . эко подобаетъ ти всэ слава
о(ца и с(на и с(тааго д(ха. н1нэ ѥ
л. 17b
Молитва над пътник
.:. МО> НА ОХОДЩ8# НА П_ТЬ ѥ
Б(же б(же нашъ . хождеи съ слоуго& своимь иэковомь . µ стра-

ненъ б1въ съ рабомь своимь
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иосифомь . µди µ съ рабомь
твоимь симь . ирм8 . в(лко

и избави и отъ напасти . µ всего троуда . й вь миръ съдравие
оустрои и . Вс& правъд9 дэ&ща . по заповэдемъ твоимъ .
йсплъни и житииск1хъ . µ не-

б(ск1хъ благъ б1въша . Пак1 изволи възвратити с8 емоу . Эко твое естъ ц(рство ѥ
л. 18а
Молитва над болен
МО> НАo БОЛЕ* ВЪПАДЪШЕМЬ ВЬ
.:. нед9гъ п(пъ молитъ с8 ѥ
Wч(е с(т1 врачю д(шамъ и тэломъ . посълавъи единоч8даго с(на твоего . г(а и б(а нашего и(сха .
отъ всего нед9га µцэлэ&ща .

µ отъ съмръти избавлэ&ща .
µцэли раба твоего сего . йрм8 . отъ одръж8щааго тэлесънааго
нед9га . благодэти& х(а твое-

го . µ живи и по твоемоу оугожденью . Длъжън9& тебэ хвал9 . благодэаниемь възда&ща . Эко твоэ естъ дръжа ѥ
л. 24b
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КИЕВСКИ ЛИСТОВЕ
Киевските листове са най-старинният по език глаголически
паметник. Представляват 7 пергаментни листа, откъс с 38 молитви от
мисал (служебник) по римски обред, преведен от латински.
Предполага се, че преводът е направен от Методий или някой от
учениците му в Моравия. Намерени са от архимандрит Антонин в
Йерусалим и донесени в Русия. Пазят се в Държавната научна
библиотека на УАН в Киев. Първата страница, която съдържа част от
Посланието на апостол Павел към римляните и една Богородична
молитва, вероятно е написана по-късно, през ХІ век в Хърватско.
Тук текстът се печата по Ст. Романски. Старобългарски език
в образци. София, 1945, с. 440 – 441.

Киевски листове
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мьшэ на вьс# дьнµ въ
сего лэта обйд9цэ:.

Б(ъ µже тварь сво& вельмй помйлова. µ по гнэвэ своемь. изволй въплътитй с# съпасениэ радй чловэчьска. µ въсхотэвъ намъ оутврьдй срьдьцэ нашэ. µ милости&
твое& просвэтй нъи: г(мь:

надъ оплатъмь:.
Блйзъ насъ б9дй г(й просймъ т#. µ молйтв9 наш9
оуслъиши. да оупъвание
въньмемъ дэлъ свойхъ.
µ въ любъвь даръ сь тебэ прйносймъ: г(мь:.

прэфациэ: вэчьн1 б(же:
Небесьскъи# тво# сµлъи
просймъ µ молймъ. да съ
въишьнймй твоймй. достойнъи сътворйшй нъи: й
вэчьнаэ твоэ µхъже ж#даемъ подась намъ мйлостйвьно: х(мь г(мь нашймь. ймь

по въс9дэ:.
Просймъ т# г(й дазь намъ.
да св#т1 твой въс9дъ
прйемл&це достойнй б9демъ очйшчениэ твоего.
й вэра твоэ въ насъ да въздрастетъ: г(мь нашймь и(см
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КЛОЦОВ СБОРНИК
От огромния някога ръкопис са оцелели само 14 листа. Началото
и краят липсват; поредният номер на едната от двете запазени тетради е
62, поради което може да се предположи, че преди нея е имало 488 листа.
Сборникът съдържа слова на Йоан Златоуст, Атанасий Велики и
Епифаний Кипърски.
Ръкописът някога е принадлежал на рода Франкопани от Истрия,
чийто последен представител е бил владетел на остров Крък в
Далмация. След завладяването на Далмация от турците (1481 г.) съдбата
на ръкописа е неизвестна. През 30-те години на ХІХ век словенският
славист Б. Копитар намира в библиотеката на австрийския граф Парис
Клоц, живеещ в гр. Триденте (Италия) 12 листа с глаголически текст,
които той нарича по името на притежателя им Клоцов сборник. Тези
листове днес са в Градския музей на гр. Триденте.
В средата на ХІХ в. Фр. Миклошич открива още два листа от
същия ръкопис в гр. Инсбрук, които и до сега се пазят в музея
“Фердинандеум” в града.
Текстът се печата по Ст. Романски. Старобългарски език в
образци. София, 1945, с. 419 – 422.

Клоцов сборник
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Четене от Св. Йоан Златоуст за Великия петък
Велйка оубо есъ тваръ н(бо отъ неб1тъэ въ б1тье б(мь прйзъвана.
велйк1 же с9тъ ³ ан(Éлъск1# сил1. невйдйм1ими добротамй вэньчаем1. подобйтъ с8 й сймъ слънъце. дъневън1мъ с8 свэтомь облага#. н(ебское теченье гон8. дйвъ творйтъ оумоу землэ
вис8штй повелэньемь на водахъ. а т8жъка вештъ с9штй. чъто же къто речетъ. море простръто вйд8 ³ пэскомъ съв8зано.
нъ вьсэ оубо добра с9тъ й зэло добра й творьч8 м9дростй х9дожъствйэ. прэспэ же
сь& доброт9 ч(къ почътеньемь. досажденье почътеньемь створь. дйвъ бо тварй прйнесъ. прэспэ&штъ мэр9 тварй. не
слав9 чътом1мъ йзльэ. тако б1с
тварь льстй мати невэд9шти. ³ помилова & б(ъ. ³ носйтъ кръстъ по срэдэ. разоума б(жиэ ч(къ естъ със9дъ. тварй
вьсе# сйлнэи. без дэла оубо б1с небо
к1 исправленью нечъсти. ³ слъньце
ст1дэаше с8 покланэнье прйемл8.
възбранэти с8 покланэ&штимъ с8 не
……. може. море облйчааше с8 лйхо
с1 къ страстемъ. ³ ч(къ слэпъ прэхождааше тварь. емьже с8 оутъкнэаше. кланэаше с8 емоу. б(а не мог1 обрэстй. егоже вьсе# тварй народъ проповэдаетъ. не
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б1стъ довольнъ прйносйти оученьэ
о едйномь б(зэ. нъ егоже слъньце не можаше оулоучйти. крстъ въсьэвъ просвэти.
й дрэво. ос9дън1 със9дъ. Плодъ створй ос9жден1мъ свобод9. троудй
с8 въ сп(снье ч(комъ тварь. ³ крстъ прйшедъ балй с8 эви. понеже съмръть древле. дрэвэнъ жезлъ прйимъшй. ч(ска рода корень врэдй. п9ть обрэтъшй на
сънэдь прэст9пьн9&. егда отвръзъшю с8 п9ти тако въ съмръть. родъ
ч(скъ въпаде. й наслэдьнйци б1ш8
м9цэ. помйловавъ прэльштен1#
творць дрэво отъэдъ дрэвъноумоу
родоу даетъ. ³ страсть въведе йсцэленье
наслэдованье страстй. ³ на дрьж9штаго
съмрьть оуор9жй съмрьть побэждъшааго троуди. ³ пак1 свободь
б1с ч(къ ймьже ³ бэ съв8зала съмрьть. тэмь же бесъмрьтье обрэте. ³мъже бо бэ ос9жденъ. тэмь же с8 й отрэшааше. о б(жйэ въ йстйн9 прэм9дрость неб(ск1. крестъ въдр9жаше с8.
а йдольскаэ слоужъба разорена б1вааше.
кръстъ въстааше. ³ дьэволэ сйла разорена б1ваше. кръстъ въдр9женъ б1вааше. й юдэйска гръд1ни падааше.
да нав1кнеши. эко не дрэво просто толикоу чюдесъ бэ вйна. нъ прйим1 дрэво на побэд9. не о себэ бо б1с с(псенаэ
м9ка. нъ съмотрэ&штиймъ с(псь-
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н9& м9коу. не б1стъ бо съмрьти
разроушенье сьмрьть. нъ прэмэнйлъ есй вешти прэдэлъ положъ.
крстъ ³ моука и гвоздие ³ съмрьть.
сй жйвотоу бесъмрътъноумоу б1ва&тъ пелен1. сймъ вътор1
ч(къ на жйвотъ с8 роди. ³мйже пръв1 адамъ свободй с8. ³мйже нач8токъ ч(ск1 възносйтъ с8. дьнь
сь г(ъ х(ъ вод8тъ. ³ отъ с9да на с9дъ
й съл9тъ. й кайэфа отъвэштаваетъ. й пйлатъ прйчйтаетъ с8. й не
отъмэтаетъ с9да х(ъ. да раздрэшйтъ въсего мйра кл8тв9. µ дйвънаэ чюдеса. прйемлетъ ос9жденье
самъ.
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РИЛСКИ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ
Представляват три пергаментни листа, два негативни
отпечатъка от по една страница върху подвързийните дъски на
сборник, писан от Владислав Граматик през 1473 г., и няколко
изрезки от листове. Открити са в Рилския манастир по различно
време от различни изследователи. През 1845 г. един лист и част от
друг намира В. Григорович и ги занася в Русия, където се пазят и сега
в Библиотеката на Академията на науките в Санкт Петербург. През
1880 г. К. Иречек открива отпечатъци от глаголическо писмо върху
дървените корици на ръкописа, които заедно с откритите през 1936 г.
от Й. Иванов още два листа и няколко изрезки в сборника, писан от
Владислав Граматик, се пазят в библиотеката на Рилския манастир.
Рилските глаголически листове са част от обемист сборник, който
включва слова на Ефрем Сирин и молитви.
Тук текстът се печата по Ст. Романски. Старобългарски език
в образци. София, 1945, с. 41.

Рилски глаголически листове
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Слово на Ефрем Сирин за съда,
за любовта и за покаянието
777бнйи красьн! избранйи. да с9тъ ти садове бес прэстани напаэи садъи сво# братре. слъзами
мол8 с8 да напаэеми вьдраст9тъ. плодъи твор8 по
вс9 дни. и не б9ди мй
подражатель слабоу и грэшєноу. гл(щю вєсегда и не твор8щю никогда же. оун1лъ прэдьложеньемь. слабъ воле&. не имъи
покааньэ ни м>въи
же чистъи не съвэд1 же себе вєсегда
грэшєна. и бо& с8 с9да
б9д9штааго. и Ђвэта не имъи о грэсэхъ
мое# слабости. мол& въи нєнэчю браjэ
моэ. елико же васъ естъ бо#щь с8 б(а. и
твор8щъ вєсегда емоу
оугодьнаа. Помолите с8 емоу за м8 окаанааго. да придетъ на
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м8 с(таэ его благодэj.
вашими м>вами. и
с(петъ ми д(ш9 въ годин9 он9. страшєн9& и велик9&. егда
же придет х(ъ. Ђдати
хот8 комоуждо по дэломъ его. слава единомоу. б(оу с(тоу бесъмрътьноу. благоу и
страшєноу пр(чтоу м>доу.
подвигъшюмоу #з(къ
мои благодэть&.
възгласити гл(ъи
с9дьнъи#. и покааньэ
и любьве паuи съзъдати д(ши просвэщенье и ср(цю и оумъ поль0ьнъ да вєсэка
д(ша по&щи си и насладивєши с8 изведетє с8
вь жизнь вэчьн9&. б(оу же наtмоу слаl нєнэ:(стр. 1, стълб 1 – 2)
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БОЯНСКИ ПАЛИМПСЕСТ
По съдържание това е изборно евангелие от края на ХІ век.
Към началото на ХІІІ век глаголическият текст е бил заличен, за да
може пергаментът да се използва за написване на среднобългарско
кирилско апракос евангелие. Ръкописът е открит в Боянската църква
през 1845 г. от В. Григорович и след смъртта му попада в
Румянцевския музей, а сега се пази в Ръкописния отдел на Руската
държавна библиотека в Москва. Началото и краят са изгубени. В
днешния си вид съдържа 109 листа, от които 42 л. са палимпсестни;
26 страници от този глаголически текст са разчетени от И. Добрев.
Текстът се печата по И. Добрев. Глаголическият текст на
Боянския палимпсест. Старобългарски паметник от края на ХІ век.
София, 1972, с. 21 – 22.

Боянски палимпсест
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Притча за богатия притежател на лозе
и за неговите работници
(Матей, ХХІ, 33 – 41)
Рече77777777777777 домовитъ.

иже
насади виноградъ. и оплотомъ огради. €скопа въ немъ точило. и созда стлъпъ. и въдастъ дэлателемъ и отиде. едга же приде
врэмЌ плодомъ посла рабъи
сво8 къ дэлателемъ при8ти
плодъи его. и емъше дэлателе
рабъи его. ового бишЌ. ового
же оубишЌ. ового же камение(м)ъ
побишЌ. пакъи посла инъи рабъи мъножаишЌ пръвъихъ.

€ сътворишЌ имъ тожде
послэдъ же посла къ нимъ с(нъ свои глЌ оусрам777тъ сЌ сна моего. дэлателе едга оузрэшЌ сна рэш(Ќ)
въ себэ се естъ наслэд(ъ)никъ придэте оубиэмъ его и оудръжимъ достоэние его. и емъше извэсЌ7777777777777777777777777777
7777777777виноград(а) и оубишЌ и едга
же оубо придетъ г(нъ виноград(а)
(ч)то створитъ дэлателе
тэмъ. глашЌ емоу. зълъи
злэ погоубитъ 8. и виноград(ъ)
(п)рэдастъ инэмъ дэлател777777
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КИРИЛСКИ КНИЖОВНИ ПАМЕТНИЦИ

СУПРАСЪЛСКИ СБОРНИК
Супрасълският сборник се състои от 285 пергаментни листа,
като началото и краят липсват. Съдържа жития на светци за месец
март и слова за цикъла от Цветница до Томина неделя.
Наименованието на най-обемистия запазен старобългарски
кирилски ръкопис идва от Супрасълския манастир, намиращ се близо
до гр. Бялисток (Полша), където е открит през 1823 г. от проф.
Бобровски. В едно от полетата на ръкописа се чете името на
преписвача Ретко, поради което ръкописът се нарича още Ретков
сборник.
Днес ръкописът е разделен на три части. Първите 118 листа се
пазят в Университетската библиотека в гр. Любляна, предадени там
след смъртта на Б. Копитар (1844 г.), който преписва паметника, за да
го изследва. 16 листа се намират в Санкт Петербург. Те са предадени
през 1856 г. на завеждащия тогава ръкописния отдел на Публичната
библиотека Атанасий Ф. Бичков от един дворянин.
Останалите 151 листа са закупени след смъртта на проф.
Бобровски за библиотеката на графовете Замойски във Варшава. По
време на Втората световна война тази част от ръкописа, която се
нарича Варшавска, изчезва. Появява се мистериозно през 1968 г. в
САЩ и бива откупена и върната в Националната библиотека във
Варшава.
Избраните текстове се дават по изданието на Й. Заимов и М.
Капалдо. Супрасълски или Ретков сборник. Т. І. С., 1982, 252 – 254;
Т. ІІ. С., 1983, 424 – 427.
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Супрасълски сборник
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Житие на свети Ириней
мэсЌца марта к(0. м9чение с(тааго иринеа.
Егда нравъ благъ съ доброчьсти3мъ
въздрастъ. большиихъ жела8 страхъ
божии прииметъ. тъгда вьсе 3же вь
семь житии прэобидэвъ. къ обэштан1ихъ благ1ихъ при8тию подвиза3тъ сЌ. да яже послоушаниимъ ак1 с9шта вэро& твръдо& видЌ въждела.
та же пак1 божи3& славо& въсприим
славитъ господа. 3же б1стъ и о блаженэмъ иринеи епискоупэ еремиискааго града. кротости ради лих18. и 3же о божии
доброговэнии. дэл1 оутврьди наречено3. постигъшоу бо гонению. 3же б1стъ при диоклитиянэ и ма6имиянэ
ц(ри. Приведенъ оубо б1стъ свЌт1и
иринеи къ кнЌзоу провоу. и въпрошенъ
б1въ аште хошетъ пожръти богомъ.
отъвэшта блажен1и иринеи глаголЌ.
нъ и жити же съ вами не хошт9. тъгда
повелэ затворити и вь тьмници. многомъ же дьнемь мин9въшемъ. с9шт2
3моу вь тьмници. въ полоуношти пришъдъшоу кнЌзоу. изведенъ б1стъ
пак1 блажен1и иринеи. и различън1 м9к1 сътрьпэвъ. и въпраша3мъ
почто не пожьреши. отъвэшта глаголЌ. яко бога имамъ 3гоже из млад1
връст1 чисти нав1кохъ. и глаголем1мь
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252, І
вами богомъ не поклон9 сЌ. провъ рече.
приобрЌшти жизнь себэ. довьлэ3тъ
ти яже при8 досаждения. СвЌт1и ирйнеи рече. не прибрЌшт9 сьмрьти. жизни прэдълежЌшти. нъ да отъ бога жизнь приим9. провъ рече имаши ли жен9.
отъвэшта не имамъ. се же глаголааше
блажен1и иринеи. господьн9 заповэдь
съконьчава8 глагол9шт9&. любЌи отьца и матере. или брати&. или жен9. или
чЌда паче мене. нэстъ мене достоинъ.
на н9же заповэдь вьзира8 блажен1и
на небо имэаше оумъ. видэти жела8
слав9 господьн9. и вьсе чловэчьско жити3 оставивъ. ничєсоже паче господа. вэдэти же и имэти исповэдааше. пак1 оубо рече къ немоу кьнЌзь. вэдэ тЌ с1нъ
им9шта. понэ тэхъ дэльма пожьри.
онъ же отъвэштавааше. с1нове мои
бога им9тъ якоже и азъ. иже можетъ 8
сънабьдэти. т1 же повелэно3 ти сътвори. провъ рече съвэштава& ти юноше пожръти. да не различьн1имъ
м9камъ прэдамъ тЌ. СвЌт1и м9ченикъ иринеи рече. не жьр9. твори 3же
хоштеши. оувэси бо яко сило& христосово& добь3 вьсе сътръпь&. провъ рече.
3льма же не хоштеши повин9ти сЌ цэсароу. вь рэк9 въвръженъ б9деши.
иринеи рече. т1 различьн1ими м9ками
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253, І
прэштааше оуморити мЌ. и азъ надэахъ
сЌ яко мечемъ отъсэчеши ми глав9. зане мол9 тЌ повели и то сътворити. да оувэси како крьстияни сьмрьть прэобидэти нав1кохомъ. христосов1 ради любьве
разгнэвавъ же сЌ кънЌзъ. о дръзости с(таго м9ченика иринеа. повелэ мечемъ оусэкн9ти и. СвЌт1и же м9ченикъ. яко
вътор1и вэньцъ полоучивъ рече. благодэть исповэда& богоу мо3моу. даръствовавъшоуоумоу ми различьн1имъ
м9камъ тръпэнию вэньць. и 3гда прэлэзошЌ мостъ реком1и артемись. съвлэкъ риз1 сво8. и вьзьрэвъ на небо. помоли сЌ глаголЌ сице. господи да отвръз9тъ сЌ небеса. и да приим9тъ доуш9
раба тво3го. якоже и людемъ твоимъ
вьсэчьск18 цръкъве. и вьсэкого испльнения 38. к тебэ вэроу8 г(и йсоу хрьсте.
се вьсе стражд9. и оусэкн9въше и въвръгошЌ и вь рэк9. се же сЌ сътвори въ срэмэ. старэишинъствоу&штоу провоу.
цэсаръствоу&штоу же вь вэк1 исоу хръстоу господоу нашемоу. 3моуже слава н1нэ и присно и вь вэк1 вэкомъ амин.:.
Т. І, с. 252 – 254
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Слово на Йоан Златоуст във Велики четвъртък
йµанна златооустаго слово вь велик1 четврътък.
Въ истин9 т9ж9 оужасти& с1 одръжим.
како нас1шт9 ж8жд9 вашего любосл1шания. к9& прэди поставь& словеси трепез9. что б9д9 люди селик1 гост8. имже 3динъ х(с гонэ3тъ нас1тити.
при двьрехъ бо оуже вьсего мира радость.
приближаатъ с8 отиши3 господьня въскрьсения. пак1 м8тетъ с8 жидовьск1и несьм1сльнъи родъ. пак1 на пастоуха ла&тъ
пєси. пак1 на влад1к9 вэште твор8тъ рабй.
пак1 сьвэтъ твор8тъ тьмнии дэлателе.
пак1 июда пооуча3тъ с8 безаконєноуоум2
прэданию. пак1 готов8тъ жидове сьребро
да въ адъ поуст8тъ 3же въ мрьтв1ихъ простъ. и нав1кн9тъ яко плэвома 3сть сь424, ІІ
мръть. да с8 истрЌс9тъ гроби. а мрьтвии
въперени б9д9тъ на въстани3. пак1
оученикъ прода3тъ. и законоу в1кн9въшии коупоу&тъ. и разбоиникъ на крьстэ
богословитъ. нъ прэда&штааго слово помЌнэмъ. что хоштете ми дати рече. да азъ
вамъ прэдамъ 3го. что хотЌтъ дати без2мьлю йюдо. оудавь3нию 9же. проч9& тъм9 неоугасимъи огнь. цэсарьствия б(жия
лиховани3. отъл9чени3 с(т1ихъ. безъ вьстания падени3. то б1стъ мэнения тво3го отъ жидовъ притЌжани3. что ти мог9тє
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дати сицево. 3лико ти 3стъ пог1бн9ти
µ безаконєнче. и всего зьла пльне. почєто
сице на малэ прода3ши. небесе и земнааго
творьца. 3же на длани носитъ вьсе. 3гда влад1к9 си видэ чтома. и многоцэнно3 муро
на гръд9& 3моу глав9 видэ лэ3мо. и чєт9штии женэ зазьрЌ вьпияше. въск9& паг2ба си сего мура. почто се муро не б1стъ продано на трехъ сьтэхъ динарихъ и дано оубог1ми. да муромъ 3же 3стъ различь вонями оустро3но. и х1трости& съкоупь3но.
трьмь сътомъ сь цэни динаремъ. а истиньно3 муро 3же обонявъше мрьтвии въскръса&тъ. на трехъ десЌтехъ сьребрьницэхъ
прода3ши. не вэси что прода3ши йюдо.
отъмило тЌ 3стъ сьребролюбьства пияньство. къгда 3си видэлъ господина робомъ
прода3ма. къгда ли 3си нав1кн9лъ про425, ІІ
даяти свэтъ да тъм9 коупиши. почто ли
любьве похоули познани3. почто ли лобьзаниимъ прэдаани3 твориши. добрэ ли тЌ
облича8 издалече пророкъ вьпияше. 3моуже клЌтв1 оуста 3го пльна с9тъ. горести
и льсти. подъ 8з1комъ 3моу троудъ и болэзнь. яко и бритва изоштрена сътворивъ
льсть. лоб1зааше влад1к9 си. прист9пи
лобьжи. трьпитъ ти влад1ка трьпэлив1. не зълааго смрада тво3го лоб1зания
оуврашта8 сЌ. нъ 3же ти бэ далъ даръ. ис твоихъ иземь8 оустъ. µ кольми сьребролю-
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бьство зьло. тэмь бо оученикъ апостольска ист9въ р8доу. оудавь3нию 9же при8.
и достоин9 показа сил9 грьтань. имже изидошЌ прэданию словеса. сего же нечьстиваго оставивъше. на благочьстива разбоиника приведэмъ слово. µ свэте неисповэдим1и. тэмъ бо разбоиникъ въскочи съ крьста въ раи. 3же бо и видэ г(а посрэдоу висЌшта. и вьсь миръ трЌс9штъ сЌ страхомъ.
и сльньце люто& покр1ва3мо сЌ желе&.
дьньн1и же свэтъ бэжЌшть. и съставоу
чиноу сво3го отьмешт9ть сЌ. камени3
расэда3мо сЌ. видэвъ же вьсе то и на оумэ
си положивь. и подроуга си разбоиника не
решти не вэд1 словесъ. и вс9 тварь 3же видэ. сэмо и онамо з1вь&шт9 сЌ. и трепешт9шт9. посрэдоу висЌшта влад1к9.
трепешт9штиихъ позна. и познавъ тоу
426, ІІ
аби3 вьзьпи. помЌни мЌ господи 3гда придеши вь цэсарьстви3 си. по истинэ б1стъ
разбоиникъ. 3динонадесЌтааго часа дэлатель. вь сего бо дьне жизни испльни дэло.
и аште и на 3динь часъ на8тъ б1стъ нъ добрэ сьдэла. не сът9жи си вэро&. не вьзьрэ
на хоул1 ни язв1. жидовьска оукорения
небрэже. вьзЌ миръ вьсь оучителя. и вьсего мира влад1к9 познавъ. достоино дастъ
поклонени3. что против9 томоу мъздамъ вьздатель. любив1и чьстемь добро
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дэ&штиимъ х(с. разбоиника грЌд9ште3
просивъша сии прэвелик1и даръ 3диномь
часэ показа. оного рекша помЌни мЌ г(и 3гда придеши въ цэсарьстви3 си. аминъ глагол9 ти дьнесь съ мно& б9деши въ раи. истинно писани3 3же глаголетъ. 3ште глагол9штоу тебэ рек9. се придохъ. томоу христосоу
и богоу нашемоу слава и покланяни3. съ отєцемъ и съ с(т1имъ доухомь. н1нэ и присно и вь вэк1 вэкомъ .:. аминъ .:.
Т. ІІ, с. 424 – 427
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САВИНА КНИГА
Ръкописът е наречен Савината книга, защото в него има две
приписки с името Сава (попъ сава 5алъ; помози г(и рабоу
твоемоу савою), и се приема, че това е преписвачът. По съдържание
представлява изборно евангелие, състои се от 129 пергаментни листа,
като започва от л. 25 и свършва с л. 151.
Ръкописът някога е бил в Серьодкиния манастир край гр.
Псков. Не е известно кога и как попада в Синодалната типография в
Москва, където го открива през 19 век И. И. Срезневски.
Днес се пази в Руския държавен архив за древни актове
(РГАДА) в Москва.
Тук текстът се дава по изданието на В. Щепкин. Саввина
книга. С. Петербург, 1903.

Савина книга

93

Притча за блудния син
(Лука, ХV, 11 – 32 )
ХV, 11 Рече г(ь. притъч9 си&. ч(лкъ единь
имэ в( с(на. 12 и рече мьнйи с(нъ ею о(цю
о(че. даждь ми достойн9& ч¯сть
имэния. и раздэли има имэние. 13 и не по мнозэхъ дньхъ. събъравъ
все мьний с(нъ отиде на стран9 далече. и тоу с1 расточи имэние
свое жив1 бл9дьно. 14 иждивъшю
же емоу все. б1стъ гладъ крэпъкъ
на странэ той. и тъ нач¯тъ лишати с¯ 15 и пришъдъ прилэпи с¯. единомь отъ житель то8 стран1. и посъла й на село свое пас- л. 67b
стъ свиний. 16 и ж¯даше нас1тити с¯. отъ рожьць 8же эдэх9
свини8. и никто на даяше ем2.
17 пом1сливъ же в себэ рече. колико наймьникъ оу о(ца моего изб1ва&тъ хлэби. азъ же сьде
гладомъ изг1бл&. 18 въставъ ид9 къ о(цю моемоу. и рек9 емоу
о(че. съгрэшихъ на н(бо и прэдъ тобо&. 19 юже нэсмь достоинъ нарещи
с¯ с(нъ твой. створи м¯ яко единого отъ наймьникъ твойхъ. 20 и въставъ иде къ о(цю своемоу. еще
же емоу далече с9щю. оузьрэ и
о(ць его. и милъ емоу б1стъ. и текъ нападе на в1& его. и облоб1-
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за й. 21 рече же ем2 с(нъ. о(че съгрэшихъ на н(бо и прэдъ тобо&. и
нэсмь достойнъ наречеши с¯ с(нъ твой л. 68а
створи м¯ яко единого отъ наймьникъ твойхъ. 22 рече же о(ць къ рабомъ своймъ. скоро изнесэте одежд9 прьв9&. и облэцэте й. и дадите прьстень на р9к9 его. и сапогъ на нозэ. 23 и приведъше тельць оупитэн1 заколэте. и ядъше да веселимъ с¯. 24 яко с(нъ сь мьрьтвъ бэ и оживе. пог1блъ бэ и обрэте с¯. и нач¯ш¯ веселити с¯.
25 бэ же с(нъ его старэй на селэ и яко
ид1 приближи с¯ къ домоу. оусл1ша пэния и лик1. 26 и призъвавъ
единого раба въпрашаше что 2бо се
естъ. 27 онъ же рече емоу. братъ твой приде. и закла о(ць твой тельць оупитэн1. яко съдрава и
при8тъ. 28 разгнэвавь же с¯ и не
хотэше вьнити. о(ць же его и- л. 68b
шъдъ молэше й. 29 онъ же отъвэщавъ рече о(цю своемоу. се колико
лэтъ работахъ тебэ. и николиже заповэди твое8. не прэст9пихъ. и мнэ николиже не далъ еси
козьл¯те. да съ дроуг1 мойми
вьзвеселилъ с¯ б1хъ. 30 егда же с(нъ
сь. изэд1 твое имэние съ любодэицами приде. закла емоу тель-
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ць оупитэн1. 31 онъ же рече ем2
ч¯до. т1 всегда съ мно& еси. и вса
моя твоя с9тъ. 32 вьзвеселити же
с¯. и въздрадовати подобаше. яко
братъ твой сь. мрьтвъ бэ и оживе.
пог1блъ бэ и обрэте с¯:
л. 69а
За даването на милостиня
(Матей, VІ, 1 – 8)
VІ, 1 Рече г(ь. вьнимайте милост1н9
ваш9. не творите прэдъ ч(лк1.
да не видими б9дете ими. аще
ли же ни мьзд1 не имате отъ о(ца
вашего. иже естъ на н(бсехъ. 2 егда
оубо твориши милост1н9. не възгласи прэдъ собо&. яко ипокрити твор¯тъ. въ сьньмищихъ.
и въ стьгнахъ. да прослав¯тъ
с¯ отъ ч(лкъ. амин г(л9 вамъ. въсприйм9тъ мьзд9 сво&. 3 тебэ же
твор¯щю милост1н9. да не чюетъ шюйца твоя. что творитъ
десница твоя. 4 да б9детъ милост1ни твоя въ тайнэ. и о(ць
твой вид¯й въ тайнэ. въздастъ
тебэ явэ 5 и егда молиши с¯ л. 71b
не б9ди яко и лицемэри. яко
люб¯тъ. на сьньмищихъ. вь стьгнахъ. на расп9тихъ сто8ще
молити с¯. да яв¯тъ с¯ ч(лко-
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мъ. амин г(л9 вамъ. яко въсприйм9тъ мьзд9 сво&. 6 т1 же 3гда молиши с¯. вьниди вь клэтъ сво&. и затвори двьри сво8
и помоли с¯. о(цю твоемоу въ
тайнэ. и о(ць твой видитъ т¯ въ
тайнэ. и въздастъ тебэ явэ.
7 мол¯ще же с¯ не лихо г(лэте. яко й 8з1чьници. мьн¯тъ бо с¯
яко въ мнозэ г(ланий своемь. оусл1шани б9д9тъ. 8 не подобите с¯ 2бо имъ. вэстъ бо о(ць вашъ
ихъже трэбоуете. прэжде про- л. 72а
шения вашего.
Господнята молитва
(Матей, VІ, 9 – 13)
VІ, 9 тако 2бо молите с¯ в1. о(че нашь иже еси на
нб(схъ. да с(титъ с8 им8 твое.
10 да придетъ ц(рствие твое. да
б9детъ волэ твоя. яко на н(бси
и земи. 11 хлэбъ нашъ наставъшаго дне. даждъ намъ дьньсъ. и
12 остави намъ длъг1 наш¯. яко
и м1 оставлэемъ длъжъникомъ нашимъ. 13 и не вьведи насъ въ
напасть. нъ избави насъ отъ неприязни. яко твое естъ ц(рствие. и сила и слава. вь вэк1 аминъ:- л. 72b
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ЕНИНСКИ АПОСТОЛ
Енинският апостол е открит в окаяно състояние – обгорен и
замърсен, през 1960 г. при ремонт на църквата “Света Параскева” в
село Енина, Казанлъшко. Състои се от 39 пергаментни листа,
повечето от които са силно повредени. По състав ръкописът е
изборен апостол.
Запазените листове съдържат апостолските четива за времето
от 35 неделя след Петдесетница до Велика събота и от 1 септември
до 3 октомври.
Пази се в Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в
София.
Текстът е издаден от К. Мирчев, Х. Кодов. Енински апостол.
Старобългарски паметник от ХІ век. София, 1965.

Енински апостол
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Второто послание на апостол Павел към Тимотей
(2 Тим. ІІ, 11 – 15)
ІІ, 11 Ч8до 4имо4ее. Вэрно слово. аще с нимъ оумрэхомъ. С нимъ оживемъ.
12 аще тръпимъ с нимъ въц(рим с8. Аще отъвръжем
с8. µнъ отъвръжетъ с8 насъ. 13 Аще не вэроуемъ: онъ вэрнъ естъ [отъ]врэщи бо с8 себе не мо[жетъ]
14 Си въспоминаи777 [по]слоуша8 прэдъ б(мь не слово
прэпирати с8 в ничтоже
ключимо. На разорение сл1ш8щимъ потъщи с8 себе иск2шена.
15 поставити прэдъ б(мъ
дэлателэ непост1дъна.
л. 1b
Първото послание на апостол Павел към коринтяните
(1 Кор. VІ, 12 – 20)
VІ, 12 Братиэ. Въсэ ми лэтъ с9тъ
[н9] не въсэ на полъз9. Въсе ми
лэтъ естъ. н9 не азъ обладанъ б9д9. 13 отъ кого брашна чрэв777
л. 2а
[ч]рэво брашномъ. А б(ъ и се и сй
да [о]упразнитъ. тэло же не лю99

бодэяние. 14 Н9 б(ъ и г(ъ тэлоу.
б(ъ же и г(э въскрэси свое9. 15 не вэсте ли эко тэлеса ваша оуди х(ви
с9тъ. Тэмъ оубо 2д1 х(в1. сътвор9 оуд1 любодэиц777 да не б9детъ. 16 ли не вэсте эко прилэплэ8и с8 любодэи[ци]. едино тэло естъ. б9дет[а бо] рече
въ плътъ един9. 17 А прилэплэ8и с8 г(ви единъ д(хъ естъ.
18 бэгаите любодэяниэ. въсэкъ бо грэхъ. еже аще сътворитъ ч(лкъ. кромэ тэлесе
естъ. а твор8и люб1 въ свое тэло съгрэшаетъ. 19 или не
вэсте
л. 2b
эко тэлеса ваша ц(рк1 с9що777
въ васъ с(томоу д(хоу естъ. имате отъ б(а. и нэсте себэ. 20 коуплени бо есте цано9. прославите
же б(а въ тэлесехъ вашихъ. и въ
д(сэхъ вашихъ. эже с9тъ б(жиэ.
(1 Кор. VІІІ, 8 – 13; ІХ, 1 – 2)
VІІІ, 8 Братие. Брашно насъ не
поставитъ прэдъ б(мъ. ни
бо аще не эмъ лишимъ с8 ни
аще эмъ изб9детъ намъ. 9 блоудэте же еда како властъ си ваша. прэт-
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1канию б9детъ немощън1мъ. 10 Аще бо кто видитъ
т8
л. 3а
им[9]ща разоумъ въ трэ[б]ищ[и]
възлеж8ща. не съв[эс]тъ ли емоу немощноу с9щоу. съ0[и]ждетъ с8 эсти идолµжрътвънаэ. 11 и пог1бнетъ немощн1 братъ въ твоемъ разоумэ. егоже
ради х(ъ оумрэтъ. 12 тако оубо съгрэша9щеи въ бра777и теп9щимъ съвэсти. немощноу
с9щоу. въ х(а съгрэшаит[е] 13 тэмже аще брашно съблажнэетъ
брата моего. не имамъ м8съ
эсти въ вэк1. да не съблажна9 брата моего. ІХ, 1 нэсмъ ли свободъ. нэсмъ ли ап(стлъ. не и(сха ли г(э нашего видэхъ. не
дэло ли мое в1 есте µ г(и.
л. 3b
2 аще бо инэмъ нэсмъ апfстолъ. н9
оубо вамъ есмъ. печатъ моемоу
апо(стлствоу в1 есте о г(и .:. .:. .:.
л. 4a

Послание на апостол Павел към римляните
(Рим. ХІV, 19 – 23; ХVІ, 25 – 27)
ХІV, 19 Браj. мирна гонимъ. эже въ
създание себэ. 20 не брашна
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ради разарэите дэла б(жиэ
въсэ бо чиста. н9 зло ч(лвк1.
прэт1каниэ. эд9щомоу.
21 добро не эсти м8iа. ни пити вина
ни µ немже прэт1каетъ с8.
братъ твои. и съблажнэетъ с8
ли изнемагаетъ. 22 т1 вэр9 имаши въ себэ. самъ имэи прэдъ
б(мъ. блаженъ не ос9жда8и себе.
л. 4а
о немже покоушаетъ с8. 23 а с9мн8и с8. аще бо эстъ ос9ждаетъ с8. зане не отъ вэр1. въсе бо еже не отъ
вэр1 грэхъ естъ. ХVІ, 25 мог9щомоу же
оукрэпити в1. по ева(нглию моемоу. и проповэданию ис(хвоу.
по µкръвению таин1. лэт1 вэчн1. оумлъчаниэ 26 явлъши с8 н1нэ. книгами же пророчъсками.
по повелэнию же вэчна б(а въ послоушание вэр1. въ въсэхъ 8з1цахъ. познавъши с8. 27 единэмъ
прэм9дромъ б(мъ и(схмъ. ем2же слава въ вэк1 аминъ .:. .:.
л. 4b
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ЗОГРАФСКИ ЛИСТОВЕ
Представляват два пергаментни листа от ХІ век, които
съдържат фрагмент от превод на съчинение на Василий Велики.
Намерени са през 1906 г. от П. Лавров в библиотеката на Зографския
манастир, където се намират и сега.
Тук текстът се печата по А. Минчева. Старобългарски
кирилски откъслеци. София, 1978, с. 40 – 41.

Зографски листове
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7777777777777777777777777777777якоже достоин! себе
(п)оказати брати8 г(н¯ възъвания по оу][ч](ению) г(ню г(лавъшоу. иже створитъ [во]л& о(ца моего небескааго тъ естъ ма[ти]
моя и о(ць и братъ. иже не вол¯ б(жи¯ въ вьсе[м]ь житии въ оумэ положивъ якоже [и въ]
съдравии троудолю[б]ъвьн!и поспэшении[м]ь г(нь дэлес[ъ] показовати [и] в[ъ б]о[лэзни вьсе трьпэние и мльчание съ радости& казати залазъ же имат[ъ] прьв[1](и) великъ яко г(я облихова с¯ и братьн¯ ч¯сти несътворения дэльма б(жи¯ вол¯ самъ с¯ отъл9чивъ. въторое же яко недостоинэе приемати съмэетъ достоиныимъ съготован!ихъ. тэмь же потрэбьно естъ въспомэн9ти и сьде а(пла г(лавъша съдэиствоу&ште же молимъ не вътъште при¯ти благодэти б(жи8 вамъ
и възъваномъ братие& г(не& не оукорити таков!8 б(жи8 благодэти ни погоубити толь велик!8 ч8сти небрэжениемь б(жиихъ повелэнии нъ паче послоушати тогожде а(пла г(л&шта. мол& в!
л. Іа
азъ съв¯зан!и о г(и подобьн[э] ходити позъванию имьже позъвасте с¯.
Ђи аште лэп [е]стъ в[ъ т](ои)[ж]де
вьси или въ градэ многоу быти [събо]р[оу] брати¯.
показание оудьное на много приваждаемо потрэбьнэ намъ оуяшняти
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прэдълеж8штее. ельма же оубо слово показа яко хот¯штоуоумоу тэлеси добрэ и по чиноу на вьсе дэиство съставляти с8 трэбование естъ очию и 8з!ка и прочьн!ихъ яже с9тъ потрэбьнэиша бэдьно же и необр8штемо д(ш9
моштьн9 очеси мног!. аште бо и прозорьливо и въ словеси довъльное им9ште и бъдрьливое и милосрьдьное и въ
съврьшенэ срьдьци ид9штоу правьд! б(жи8 старэишоуоумоу брати¯
иштетъ благоисп!тание како естъ
моштьно въ тоижде вьси мно±эхъ
сицихъ полоучити аште ли с¯ и съб9де когда до двою или трии тацэхъ полоучити еже не оудобь естъ ни
л. Іб
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ЛИСТОВЕ НА УНДОЛСКИ
Представляват два пергаментни листа, които съдържат откъс
от синаксарната част на изборно евангелие – четения от Матей ХІІІ,
24 – 30, 36 – 43 и Марко, V, 24 – 34, както и посочвания на
евангелските четения от 11 ноември до 14 декември. Наречени са
така по името на първия им притежател – В. М. Ундолски,
колекционер на славянски ръкописи. След смъртта му ръкописът
попада в Румянцевския музей, а сега се пазят в Руската държавна
библиотека в Москва.
Тук текстът се печата по А. Минчева. Старобългарски
кирилски откъслеци. София, 1978, с. 19 – 20.

Листове на Ундолски
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Притча за доброто семе и плевелите
(Матей, ХІІІ, 24 – 43)
Реч г(ъ. притъч9 си9. 24. подµбно есть
ц(рство н(бсное. ч(лвкоу сээвъшоу
доброе сэм8. на селэ своемъ. 25. съп8щемъ же
чл(вкомъ. приде врагъ его и въсээ плэвелъ
по срэдэ пъшениц8 и µтиде. 26. егда же про±8бе трэва. и плодъ сътвори. тогда и эви с8 плэвелъ. 27. пришедъше же раби г(на рэш8 емоу .:. г(и не
доброе ли сэм8 сээлъ еси на селэ своемъ. Отъ
к9доу 2бо иматъ плэвелъ. 28. µнъ же рече имъ. врагъ чл(вкъ то сътвори. Они же рэш8 хощеши ли
да шедъше изъберемъ. 29. µнъ же рече ни еда како
въстръ±а9ще плэвел1. въстръгнете и съ ними
пъшениц9. 30. Оставите коупъно расти до ж8тв1. и въ врэм8 ж8твэ рек9 ж8телемъ шедъше изъберэте прэжде плэвелъ. и съв8жэте э
въ сноп1. эко съжещи. а пъшениц9 съберэте
въ житъниц9 мо9. 36. и прист9плъше оучениц[и]
л. Іа
рэш8 емоу г(и съкажи намъ притъч9 си9. плэвелъ селън1хъ. 37. Ђвэщавъ же г(ь рече къ нимъ. въсээв1 добрµ3 сэм8 с(нъ ч(лвчъск!
естъ. 38. а село естъ въсъ миръ. доброе же сэм8 си
с9тъ с(нове ц(рствиэ. а плэвели с9тъ с(нове неприэзнини. 39. а врагъ въсээв1 естъ диаволъ.
а ж8тва конъчина вэка естъ. а ж8теле а(нглй
с9тъ. 40. экоже оубо плэвели събира9тъ с8. и

µгнемъ съжи±а9тъ с8. тако б9детъ въ сконъчэние вэка сего. 41. посълетъ г(ъ а(нгл1 сво8
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и събер9тъ Ђ конъцъ земл8 въс8 съблазн1.
и твор8щ88 безаконие. 42. и въвръг9тъ 8 въ
пещъ µгнън9. тоу б9де плачъ и скръжетъ
з9бомъ. 43. тодга праведъни просвът8тъ с8 эко и слънъце. въ ц(рстви о(ца моего. имэ8и оуши сл1шати да сл1шитъ: .:- л. Іб
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ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ

Надгробен надпис от с. Крепча от 921 г. (6430)
Открит е през 70-те години на ХХ век и е най-старият текст,
писан на кирилица. Врязан е вдясно от входа на църквата на скалния
манастир при с. Крепча, Търговищко. Състои се от девет реда, от
които по-добре са запазени първите три и част от седмия, а от
останалите се разпознават само отделни букви или части от тях.
Текстът на надписите е по изданието на Kazimir
Popkonstantinov, Otto Kronsteiner. Старобългарски надписи 1. Die
slawischen sprachen, 36, 1994, 49.
лэт[о] 0(½(л( по
чи р[абъ б]жии антонь
мэс[8ца] октобра
въ… е с8те дь
н……………млс
йсб…………
погреб[ен]ъ ж
сн… йбм… ойй
ан… йо

Надпис на Михал от с. Крепча, Търговищко
Врязан е вдясно от входа на манастирската църква. Състои се
от пет реда. Открит е в началото на ХХ век от Карел Шкорпил.
Текстът е по изданието на Kazimir Popkonstantinov, Otto
Kronsteiner. Старобългарски надписи 1. Die slawischen sprachen, 36,
1994, 47.
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въ им8 отъ(цэ и с(на и с(таго д(ха съде почи
ваетъ от(ъцъ с(тъ анътоуни.. а иже си оу
цр(ъкъве житъниц8 сътворитъ да отъ
вэщтаетъ прэдъ б(гмъ михалъ
недостоинъи написа аминъ

Надпис от с. Черноглавци, Шуменско, от 955 г. (6463)
Открит е в началото на 90-те години на ХХ век при разкопки
на манастира край с. Черноглавци. Текстът е почти напълно запазен,
състои се от пет реда, врязани върху варовиков блок.
Текстът се дава по Т. Балабанов, М. Тихова. Надписът от 18
септември 6463 г. (954/955 г.) – от с. Черноглавци, Шуменско, България.
– В: Сб. “Преславска книжовна школа”, Т. 6, С., 2002, 58 – 67; вж. в
същия сборник Т. 6, 67 – 75: М. Тихова. Кой е Свети Кастор от
Черноглавския надпис от 18 септември 6463 г. (954/955 г.)?
въ л(э 0( у( 6( г( не ост9
п8 вина отъвръже
с9 мэс8ца сетем
брэ й( и( св(9таго
кастора
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Самуилов надпис от 993 г. (6501)
Открит е в края на ХІХ век при строежа на новата църква в с.
Герман, недалеч от Преспа. Състои се от единадесет реда, врязани
върху мраморна плоча. Пази се в Археологическия музей в София.
Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner. Старобългарски
надписи 1. Die slawischen sprachen, 36, 1994, 37.
в[ъ] им8 µт(ьца и съ
ина и с(таго доуха а
зъ самоилъ рабъ б(ж[и]
полага9 пам8ть [µтьц]
2 и матери и брат[2 н]
а крь(стэхъ си[хъ се]
имена оусъпъш[ихъ ни
кола рабъ б(жи [ри5ими]
э дав[и]дъ написа [с8 въ]
лэто отъ сътво[рениэ миро]
у |0( ф( а( инъди[кта 0]

Битолски надпис на Иван Владислав от 1015 – 1016 г.
Открит е през 1956 г. при събарянето на битолската Чауш
джамия. Засега е най-дългият и сравнително добре запазен
старобългарски надпис. Пази се в Археологическия музей в Скопие.
Текстът се печата по Йордан Заимов. Битолски надпис на
Иван Владислав самодържец български. Старобългарски паметник от
1015 – 1016 г. С., 1970, 33.
[{ въ лэто 0( ф( к( г( отъ сътворения мира обнови с8 сь градъ]
[зид]аемъ и дэлаемъ йµаном самодрьжъцемъ блъгарьско[мь
и по]мощй9 и молйтвамй прэс(т!8 владч(ц8 наше8 б(ц8 й в[ъ з
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аст]9пенйе й(в й врьховънюю ап(лъ съ же градь дэлань б!ст[ь на
оуб]эжище и на с(псение й на жизнь бльгаромъ нач8тъ же [б!
стъ] градь с[ь б]и[т]ола м(ца октовра въ к(. коньчэ же с8 м(ца…
исх[од8ща сь самодрьжьць б]!стъ бльгарйнь родомь оу[н
оу]к[ъ никол1 же й ри5ими8] благовэрьноу с1нь арона с[амо
ила] ж[е брата с9ща ц(рэ самодр]ьжавьнаго яже й разбйсте [въ щй
понэ грьчьск9 воиск9 ц(рэ васйл]йа кде же вьз8то б1 зла[то]
……………………………………………фо8 съ же в… ц(рь ра[збйе
нь б1 ц(ремь васйлйемь] 0( ф( к( г( го лэт[а] оть створенйа мира
[въ ключи й оусъпе лэтоу се]моу исход8щоу

Ктиторски надпис от с. Теке - Козлуджа
Открит е през 1924 г. в развалините на старинна църква край
с. Теке Козлуджа (с. Избул), недалеч от Плиска. Врязан е в четири
реда върху каменен блок. Пази се в музея в гр. Шумен.
Текстът е по В. Иванова в: Сб. “Надписът на чъргубиля Мостич”.
С., 1955, 98.
[г(и по]милоуи : раба своего : иоа
[на] презвитера : и раба своего 4о
м9 : съзъдавъшаэ : храмъ : св(8
таего : власиэ : аминъ

Надгробен надпис на Лазар
Открит е в края на 70-те години на ХХ век, врязан върху
камък от некропола при Голямата базилика в Плиска. Надписът е
двуезичен – на гръцки и български език. Пази се в музея в Плиска.
Текстът е по P. Georgiev. Eine zweisprachige Grabinschift ans
Pliska. Palaebulgarica (Sofia) 1978, 3, 32 – 44.
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EKYMHΘН O ΔΟΥΛΟC
ΤΟΥ ΘΥ ΛΑCΑΡΟC
почи рап божи
инвара маси
ца :в:

Надпис на чъргубиля Мостич
Открит е през 1952 г. върху плоча, покриваща гроб, пристроен
към една от църквите в местността “Селище” в Преслав. Днес се
намира в Археологическия музей в Преслав.
Текстът е по Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner.
Старобългарски надписи 1. Die slawischen sprachen, 36, 1994, 185.
сьде лежитъ мо
стичь чрьгоуб1
ля б1в1и пр[и]
сумеонэ ц(ри
и при петрэ ц(ри [о]
с[м]и& же дес8
ть лэтъ с1 оста
вивъ чрьгоуб1ль
ство й вьсе ймэни
3 б1стъ чрьнори
зьць й въ томь сь
врьши жизнь сво&
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Надпис на хартофилакс Павел
Открит е в края на 20-те години на ХХ век върху хоросанената
замазка на южната стена на кръщелното помещение на Кръглата
църква в Преслав.
Текстът е по А. Медынцева, К. Попконстантинов. Надписи
из Круглой церкви в Преславе. С., 1984, 32.
ц(ьрк! с(8тааго иоана дэла3на
пауломь хартофула6омь

Надгробен надпис на Ана
Открит е в местността “Селище” в Преслав. Врязан е върху
едната страна на детелинообразен кръст. Днес се намира в
Археологическия музей в Преслав.
Текстът е по Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner.
Старобългарски надписи 1. Die slawischen sprachen, 36, 1994, 187.

[оу]съпе
раба б(жия ана { м
HNH OKTOMBPHOY HCT
AC Θ HMEPAC EKYMHΘ
H ΔOYΛH TOY ΘY ANA NE
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Надгробен надпис на Тудора
Врязан е върху варовикова плоча, намерена до един гроб,
южно от Кръглата църква във Велики Преслав. Намира се в
Археологическия музей във Велики Преслав.
Текстът е по Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner.
Старобългарски надписи 1. Die slawischen sprachen, 36, 1994, 173.

[г]роб.3см
[т]оу.до.р¥.
[р]а.б¥.бож
[и]8.от.кам
[е]не.се.го.
[]ла.кте.
[до] стэ.н¥
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Молитва против нежит
Текстът е врязан върху двете страни на оловна пластина,
сгъната на три по дължината си. Пластинката е от Пъкул луй Соаре,
Румъния, а днес се намира в Археологическия музей в Букурещ.
Текстът е по Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner.
Старобългарски надписи 1. Die slawischen sprachen, 36, 1994, 123.

съход8щ2 и(соу отъ з( […]о н[ебесе]
[хо]д8щоу же нежит2 сър[э]те и(съ й рече
емоу камо идеши нежите ре
че емоу нежитъ азъ йд9 въ ч(лв[9]
глав9 мозга исмръцатъ въ к[ости]
[съкр]оушитъ µци ослэпитъ оуши
оглоушитъ й рече емоу о[б]рати с[8] въ
[поуст]9 гор9 й въ елен9 глав9 и въ
[овъ]н9 тъ бо естъ тръпэ
ливъ н1нэ и присно
и въ вэк1 вэкомъ ам[инъ]
й(с х(с нйка
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Молитва против треска
Оловният амулет с текст от двете страни е открит като
случайна находка от иманяри в крепостта, намираща се недалеч от с.
Руйно, Силистренско. Пази се в музея в гр. Силистра.
Текстът е по Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner.
Старобългарски надписи 1. Die slawischen sprachen, 36, 1994, 237.
бэжи тр8с
авице отъ сего
чловэка г[оспод]ъ т
8 прогонитъ
бэжи тр8са
вице отъ сего
чловэка коуръ
чэ г[ ]э т8 прог
онитъ бэжи
тр8сави
це отъ сего
чловэка г[оспод]ъ
т8 прогони
тъ
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СТАРОБЪЛГАРСКИ
РЕЧНИК

А

архиереи м. архиерей,
първосвещеник
архиереовъ прил. архиереев, на
архиерея
архисνнагогъ м. архисинагог,
председател на синагогата
архитриклинъ м. председател на
угощение; стар сват (на сватба)
а(рхпа = архиепискоупа
ассарии м. дребна монета
асиреи м. асириец
аспида ж. отровна змия
аште съюз ако; дали; след относит.
местоимения и относит. наречия не
се превежда

а съюз а, но, пък, а пък
аби3 нрч. тутакси, веднага
авити, авл&, авиши св. явя,
покажа, провъзглася; -с8 явя се,
покажа се
авляти
(с8)
авля&,
авля3ши явявам, показвам,
откривам,
обявявам;
-с8
явявам се, откривам се
авэ нрч. явно, известно, знайно
аггєелъ, анъħелъ м. ангел
агньць, агнець м. агне, агнец
агода ж. ягода; плод
аеръ м. въздух
аице ср. яйце
ако нрч. как, както; съюз като; че;
защото
акридъ м. скакалец
акрогони3и прил. крайъгълен
ак1 нрч. както, като
алавестръ м. алабастров съд
али съюз но, ала
аллилоуя (възглас) Хвалете господа
(евр.)
алъкани3, алъкань3 ср. гладуване
алъкати, алъч9, -чеши нсв.
гладен съм, гладувам, постя
альчьба ж. гладуване, постене
амасискъ
прил. амасийски, от
Амасия
аминъ, аминь, амин истина, така
да бъде
а(мн = аминъ
анъкира, анкира ж. котва
а(пла = апостола
апостолъ м. апостол
ароматъ м. аромат, благоухание

Б
б(а = бога
багръ м. бакъреночервено вещество
балии м. лекар
балъванъ м. камък, каменно
изваяние
бальство ср. лечителство
баснь ж. приказка, басня
баяти, ба&, ба3ши нсв. говоря,
бая
б(ви = богови дат. пад. ед.ч. от
богъ вм. богоу
б(гоавлєень3 = богоявлєень3
без предл. с род. пад. без
безаконовати, -коноу&, коноу3ши нсв. върша беззакония,
безчинствам
безаконьникъ м. беззаконник,
който не спазва Мойсеевия закон
безаконьнъ прил. неприличен,
безбожен, лош
безаконьнэ нрч. неприлично,
безбожно
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безбожьнъ прил. безбожен,
престъпен
безвэстьнъ прил. неизвестен
безгода нрч. безброй, извънредно
много
бездени3 вм. бездьни3 ср. бездна,
пропаст
бездразоума без разум
бездъна ж. бездна, пропаст
безнач8льнъ прил. безначален
бескврьньнъ прил. неосквернен
бесконечьнъ, бесконьчьнъ прил.
безкраен
беспечальнъ прил. безгрижен
бесприкладьнъ прил. безпримерен,
несравним
бестоудьнъ прил. безсрамен
бесъмрьтьнъ прил. безсмъртен
бесъмрьть3 ср. безсмъртие
бесэда ж. разговор, реч
бесэдовати, бесэдоу&, -доу3ши
нсв. говоря, беседвам
бечьсти вм. бештьсти без чест
бештиньнъ прил. безреден
бештисльнъ прил. безчислен,
безброен
бештьсти (от без чьсти) без чест
бештьсти3 (от безчьсти3) ср.
безчестие
бештьстьнъ (от безчьстьнъ) прил.
безчестен
бешт8дъ (от безч8дъ) прил.
бездетен
бешт8дьнъ прил. бездетен
б(ж- = божии
б(же = боже
бж)сьн- = божьствьнб(0э = бо0э мест. пад. ед.ч. от
богъ

бимь, би форми от б1ти за
образуване на усл. наклонение
бирокъ, бирь м. данък
бити, би&, би3ши и бь&, бь3ши
нсв. бия, удрям
благовол3ни3 ср. благоволение
благоволити, -вол&, -волиши
нсв. с вин. пад. или с о + мест. пад.
благоволявам, проявявам
разположение към някого
благовэстити, -вэшт9, вэстиши нсв. и св. благовестя
благовэстовати, -вэстоу&, вэстоу3ши нсв. благовестявам,
съобщавам добра вест
благодарити, благодар&,
благодариши нсв. и св. с вин. пад.
благодаря
благодарьствити, -дарьштвл&, дарьствиши нсв. благодаря
благоизволити, -вол&, -волиши
св. вж. благоволити
благословити, -словл&, -виши
нсв. благославям и св. благословя
благотворити, -твор&, -твориши
нсв. благотворя, правя добро
благочьсти3, благочьсть3 ср.
благочестие
благ1нєи ж. благо
блаженъ прилаг. (мин. страдат.
прич. от блажити) облажаван
блажити, блаж9, блажиши нсв. с
вин. пад. облажавам, считам някого
щастлив
блазнити, блажн&, блазниши
блазня, съблазнявам
блехъчии м. дърводелец; зидар;
майстор занаятчия
б(лг- = благб(лгвени3 = благословл3ни3
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бл(гн- = благословл3нбл(гсв- = благословближика м. близък човек
ближьн±ь прил. близък,
близкостоящ
близъ, близь нрч. и предл. с род.
пад. близо до
блискъ м. блясък
блистати, -ста&, -ста3ши вж.
блисцати
блисцати, -ца&, -ца3ши нсв.
бляскам, святкам
б(лн- = благословл3нбльштати с8, бльшт9 с8,
бльштиши с8 нсв. блестя, лъщя
блюд- вж. блюсти
блюдъ м. блюдо, чиния
блюсти, блюд9, блюдеши нсв.
пазя, наблюдавам; блюсти с8 пазя
се
бл8дь ж. брътвеж; блудство,
разврат
бл8дьно нрч. измамно
бл8сти, бл8д9, бл8деши нсв.
говоря глупости
бл9дити, бл9жд9, бл9диши нсв.
греша, заблуждавам се
бл9дъ м. блудство, разврат
бл9дьно нрч. блудно, разпуснато,
разпътно
бл9дьнъ прил. развратен,
безнравствен
бо съюз енклит. защото, понеже;
наистина
богатъ прил. богат; субст. богаташ
боголюбивъ прил. боголюбив,
обичащ бога
боголюбьць м. боголюбец, човек
който обича бога

богонаоученъ мин. страд. прич. от
богонаоучити научен от бога
богооугодьнъ, богоуоугодьнъ прил.
богоугоден, удобен на бога
богочьстивъ прил. почитащ бога
богоявл3ни3, -нь3 ср.
богоявление
богъ м. бог
божии, божьи прил. божи
божьствьнъ прил. божествен
болеи вж. больи
боль м. болен
больи, болии ж.р. больши, ср. р.
болєе прил. само в сравн. степен поголям; болєе в значение и на повече
больми нрч. повече
болэзнь ж. болест, боледуване,
болка
болэти, бол&, болиши нсв. болея,
боледувам
б(олюбивъ = боголюбивъ
б(онаоученъ = богонаоученъ
бор- вж. брати
бости, бод9, бодеши нсв. бода
бояти с8, бо& с8, боиши с8
нсв. с род. пад. боя се, страхувам се
брад1 ж. брадва
бракъ м. сватба, брак
бранити, бран&, браниши нсв.
браня, отблъсквам, възпирам,
забранявам; с дат. пад. преча на
някого
брань ж. война, битка, бой,
сражение
брати с8, бор& с8, бориши с8
нсв. боря се, воювам
братръ м. брат
брашьно ср. храна, ястие
бритва ж. бръснач
бръвь ж. вежда
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бръвьно ср. греда
брьни3 ср. кал, тиня, нечистотия
брэм8 ср. бреме, тежест, товар
брэшти, брэг9, брэжеши нсв.
грижа се
бр8цати, бр8ца&, бр8ца3ши нсв.
дрънкам
б(оу = богоу
боуи прил. неразумен
боукарь м. книжовник
боук1 ж. буква
б(ъ = богъ
бъдэти, бъжд9, бъдиши нсв.
бодърствам, бдя, буден съм
б1c = б1стъ
б1вати, б1ва&, б1ва3ши нсв.
бивам, ставам
б1въшее субстант. прич.
станалото, случилото се
б1стръ прил. бърз
б1ти, 3смь, 3си съм
бьдэти вж. бъдэти
бьрати, бер9, береши нсв. бера,
вземам
бэ имперфект за 2 и 3 л. ед. ч. от
б1ти беше
бэдити, бэжд9, бэдиши нсв.
принуждавам, убеждавам
бэжати, бэж9, бэжиши нсв.
бягам, тичам
бэлъчоугъ м. халка, пръстен,
брънка
бэсити с8, бэш9 с8, бэсиши с8
нсв. беснея, яд ме е
бэсьновати, бэсьноу&,
бэсьноу3ши нсв. беснея
бэста имперфект за 2 и 3 л. дв. ч. от
б1ти вие двамата бяхте
бэство ср. бягство
бэсъ м. зъл дух, бяс

В
ва им. и вин. пад. дв. ч. вие двамата,
вас двамата
вадити, важд9, вадиши нсв. с на
+ вин. пад. обвинявам, оклеветявам
важдати, важда&, важда3ши
нсв. с на + вин. пад. обвинявам,
клеветя
валити, вал&, валиши нсв.
търкалям, събарям, падам
вама лично мест. 2 л. дат. и твор.
пад. дв. ч. на вас двамата, с вас
двамата
варити, вар&, вариши св.
изпреваря; варя
варяти, варя&, варя3ши нсв.
изпреварвам
варъ м. горещина, зной
василискъ м. отровна змия
вед- вж. вести
велии прил. голям
великъ прил. голям, велик,
възвишен; висок, гръмък (за глас)
величати, велича&, велича3ши
нсв. величая
величити, велич9, величиши нсв.
хваля, превъзнасям
вельб9дъ м. камила
вельзэвоулъ м. дявол
вельми нрч. много, твърде
велэти, вел&, велиши нсв.
заповядвам, нареждам, желая
вести І, вед9, ведеши нсв. водя
вести ІІ, вез9, везеши нсв. возя
весь вж. вьсь
ветъшати, -ша&, -ша3ши нсв.
остарявам
видэти, вижд9, видиши нсв.
виждам
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вина ж. вина; причина; задължение,
дълг
виноградъ м. лозе
винопиица м. пияница
виньникъ м. виновник
висэти, виш9, висиши нсв. вися
витати, вита&, вита3ши нсв.
обитавам, живея; вия си гнездо (за
птици)
власвимия вж. власфимия
властелъ м. властител, владетел
власти, влад9, владеши нсв. с
творит. пад. владея, властвам
власфимисати, -са&, -са3ши нсв.
злословя, хуля, клеветя;
богохулствам
власфимия ж. злословие, хула,
клевета; богохулство
власъ м. косъм
влачити, влач9, влачиши нсв.
влека, тегля
вл(ко = влад1ко
влъхвъ м. вълшебник, магьосник,
ясновидец, мъдрец
влъшьвени3 ср. вълшебство,
магьосничество
влъшьство ср. магия, чудо
влэшти, влэк9, влэчеши нсв.
влека, тегля
водити, вожд9, водиши нсв. водя
водоносъ м. ведро; водоносец
возити, вож9, возиши нсв. возя
вои мн. ч. войска
волэти, волити, вол&, волиши
нсв. желая
воняти, воня&, воня3ши и
вон&, вониши нсв. мириша
во3вати, вою&, вою3ши нсв.
воювам
вранъ м. врана, гарван; прил. черен

вратити, врашт9, вратиши нсв.
въртя; -с8 обръщам се, връщам се
врачевани3 ср. лекуване
врачевати, врачоу&, врачоу3ши
нсв. лекувам
врачь м. лекар
врачьба ж. лекуване
врачьство ср. лекуване
врьг- вж. врэшти
врьжени3, връжени3 ср. хвърляне
врьста ж. възраст
врьтоградъ м. градина
врьтъ м. градина
врьтъпъ м. въртоп, пещера
врьтэти с8, врьшт9 с8,
врьтиши с8 нсв. въртя се
врьхоу нрч. отгоре, предл. с род. пад.
върху, на
врэдити, врэжд9, врэдиши нсв.
с вин. пад. вредя, преча
врэдъ м. вреда, злина
врэждати, врэжда&, врэжда3ши
нсв. вредя
врэм8 ср. време
врэтиште ср. чувал, торба; груба
траурна дреха у древните евреи
врэшти, врьг9, врьжеши нсв.
хвърлям
вси вм. вьси всички
всэ вм. вься им. и вин. пад. ср. р. мн.
ч. от вьсь
въ предлог с вин. пад. (при глаголи
за движение) и с мест. пад. (за
означаване на място) в
въвести, -вед9, -ведеши св.
въведа
въводити, -вожд9, -водиши нсв.
въвеждам
въврэшти, -врьг9, -врьжеши св.
хвърля в
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въврэти, -вьр9, -вьреши св.
пъхна
въдаати вж. въдаяти
въдати, въдамь, въдаси св. дам,
отдам, предам
въдаяти, въда&, въда3ши нсв.
давам, отдавам, предавам
въдваряти с8, въдваря& с8,
въдваря3ши с8, нсв. настанявам
се
въдворити, въдвор&, въдвориши
св. въдворя, настаня, установя; -с8
въдворя се, настаня се
въдова вм. вьдова вдовица
въдъхн9ти, -дъхн9, -неши св.
вдъхна
въжделэти, въжделэ&,
въжделэ3ши св. пожелая, поискам
въжд8дати с8, въжд8да& с8,
въжд8да3ши с8 св. ожаднея,
почувствам жажда
въжешти, въжег9, въжежеши
св. запаля
въжизати вж. въжисати
въз предл. с вин. пад. в замяна на; за
възалкати, -ка&, -ка3ши св.
огладнея
възбоэти с8, -бо& с8, -боиши
с8 св. с творит. пад. уплаша се
възбранити, -бран&, -браниши
св. забраня
възбраняти, -браня&, -ня3ши
нсв. забранявам
възбоудити, -боужд9, -боудиши
св. събудя
възбоуждь мин. деят. прич. І от
възбоудити
възвеличити, -ч9, -чиши св.
възвелича

възвеселити с8, -весел& с8, веселиши с8 св. възвеселя се,
възрадвам се
възвести, -вед9, -ведеши св.
възведа
възвратити, -врашт9, -вратиши
св. възвърна; -с8 върна се
възвраштати, -шта&, -шта3ши
нсв. възвръщам нещо; -с8 връщам
се обратно
възврэшти, -врьг9, -врьжеши
св. хвърля върху
възвэсити с8, -вэш9 с8, вэсиши с8 св. обеся се
възвэстити, възвэшт9,
възвэстиши св. възвестя, известя
възвэштати, -шта&, -шта3ши
нсв. възвестявам, известявам
възглаголати, -глагол&, глагол3ши св. заговоря
възгласити, -глаш9, -гласиши
св. извикам, възкликна, кажа,
заговоря
възглаш- вж. възгласити
възглашати, -ша&, -ша3ши нсв.
извиквам
възглашени3 ср. възглас
възгнэтити, -гнэшт9, гнэтиши св. запаля (огън)
възгорэти с8, -р&, -риши с8
св. запаля се, пламна
въздати, -дамь, -даси св. въздам,
отплатя
въздаяни3 ср. отплата
въздаяти, -да&, -да3ши нсв.
отдавам
въздвигн9ти, -двигн9, двигнеши св. въздигна, подигна
въздивити с8, -дивл& с8, дивиши с8 св. почудя се, удивя се
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въздрадовати с8, -радоу& с8, радоу3ши с8 св. възрадвам се,
зарадвам се
въздрасти, -раст9, -растеши св.
израста, пораста
въздрастъ м. възраст, зряла
възраст
въздроути, въздров9,
въздровеши въздрев9,
въздревеши св. извикам много
силно, изрева
въздр1дати, въздр1да&,
въздр1да3ши св. заплача, заридая
въздрьжани3 ср. с род. пад.
въздържаност
въздрэмати с8, -дрэмл& с8, дрэмлеши с8 св. задремя
въздъхн9ти, -дъхн9, -дъхнеши
св. въздъхна
възд1хани3, -нь3 ср. въздишане,
стенание
възд1хати, -ха&, -ха3ши нсв.
въздъхвам
въздьрати, въздер9, въздереши
св. изтръгна, изскубна, изкореня
въздэти, въздежд9,
въздеждеши св. простра, протегна
(ръце), вдигна (очи)
възиграти с8, възигра& с8,
възигра3ши с8 св. проиграя,
разиграя се
възирати, -ра&, -ра3ши нсв.
взирам се, вглеждам се, наглеждам,
гледам
възискати, -ишт9, -иштеши св.
с род. пад. или инф. потърся, подиря
възити, възид9, възидеши св.
възляза, отида нагоре
възлагати, -га&, -га3ши нсв.
слагам, полагам

възлежати, възлеж9,
възлежиши нсв. храня се (в
полегнало положение)
възлешти, възл8г9, възл8жеши
св. полегна
възлияти, възлэ&, възлэ3ши
св. с на + вин. пад. и с врьхоу + род.
пад. излея, налея, сипя
възложити, -лож9, -ложиши св. с
на + вин. пад. поставя, сложа, нанеса
възлэгани3 ср. ядене, гощавка,
хранене
възлэсти, възлэз9, възлэзеши
св. с на + вин. пад. възляза, възкача се
възлэтати, възлэта&,
възлэта3ши нсв. излитам, политам
нагоре
възлюбити, -любл&, -любиши
св. възлюбя, обикна
възмагати, възмага&,
възмага3ши нсв. мога, смогвам
възмошти, възмог9, възможеши
св. смогна
възмэрити, възмэр&,
възмэриши св. отмеря, премеря
възм8сти, възм8т9,
възм8теши св. объркам,
разбъркам; смутя, разтревожа,
обезпокоя; -с8 объркам се
възм9тити, възм9шт9,
възм9тиши св. вж. възм8сти
възм9штени3 ср. объркване; смут,
тревога
възнесени3 ср. въздигане,
Възнесение, - господьне
четвъртъкът след шестия неделен ден
след Великден
възнести, възнес9, възнесеши
св. повдигна, издигна; -с8 повдигна
се, издигна се
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възнисти, възньз9, възньзеши
св. нанижа, набода, надяна
възносити, възнош9, възносиши
нсв. повдигам, издигам; -с8 издигам
се; възгордявам се
възъвати, -зов9, -зовеши св.
извикам, призова
възьм- вж. въз8ти
възьмати, въземл&, въземлеши
нсв. вземам, поемам
възъпити, -пи&, -пи3ши св.
възглася с чувство, провикна се,
извикам
възьрэти, -зьр&, -зьриши св.
погледна, вгледам се
въз8ти, възьм9, възьмеши св.
вдигна, повдигна; взема
въин9 нрч. винаги
въ истин9 нрч. наистина
въкоупэ нрч. заедно, вкупом
въкоусити, въкоуш9, въкоусиши
св. вкуся, опитам
въкоушати, въкоуша&,
въкоуша3ши нсв. вкусвам, опитвам
въкоушени3, -нь3 ср. вкусване,
опитване
вък1сн9ти, вък1сн9,
вък1снеши св. вкисна
вък1сэти, вък1сэ&,
вък1сэ3ши нсв. вкисвам
вълагалиште ср. кесия
вълаати с8, въла& с8, въла3ши
с8 нсв. разлюлявам се, блъскам се,
клатя се (за кораб) от вълните
вълагати, вълага&, вълага3ши
нсв. влагам, слагам, поставям
вълазити, вълаж9, вълазиши
нсв. влизам
въливати, вълива&, вълива3ши
нсв. вливам; -с8 вливам се

вълияти, вълэ&, вълэ3ши св.
влея
въложити, вълож9, въложиши
св. вложа, сложа, поставя
вълэсти, вълэз9, вълэзеши св.
вляза
въмести, въмет9, въметеши св.
хвърля в
въмэстилиште ср. вместилище
въмэстити, въмэшт9,
въмэстиши св. вместя, побера
въмэтати, въмэта&,
въмэта3ши нсв. хвърлям в
вънезаап9 нрч. внезапно
вънести, вънес9, вънесеши св.
внеса
вънимати, вънемл&, вънемлєеши
нсв. внимавам, схващам, разбирам
вънити, вънид9, вънидеши св.
вляза
въноушити, въноуш9,
въноушиши св. чуя, дочуя
вънэ нрч. вън; предл. с родит. пад.
вън от
вънэ&доу нрч. отвън
вън8ти, въньм9, въньмеши св.
поема; разбера
вън9трь нрч. вътре, навътре
вън9трьнь прил. вътрешен
вън9трь&доу нрч. отвътре
въобразити, -браж9, -бразиши
св. образувам; изработя, направя
въпасти, въпад9, въпадеши св. с
въ + вин. пад. падна в; изпадна в
въпити, въпи&, въпи3ши нсв.
провиквам се, викам
въплътити с8, въплъшт9 с8,
въплътиши с8 св. въплътя се
въпль м. вопъл, вик
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въпрашати, -ша&, -ша3ши нсв.
питам, разпитвам
въпросити, въпрош9, въпросиши
св. попитам, запитам
въпрошени3 ср. питане
върин9ти, върин9, въринеши св.
хвърля, бутна, тласна, оттласна в
въсадити, -сажд9, -садиши св.
поставя, хвърля; посадя
въсел3ная мин. страд. прич. от
въселити вселената, целият свят
въселити, въсел&, въселиши св.
заселя, поселя; -с8 заселя се
въсклонити с8, въсклон& с8,
въсклониши с8 св. повдигна глава;
погледна нагоре; изправя се
въскорэ нрч. наскоро
въскраи предлог с род. пад. при, до,
край
въскрили3 ср. пола на дреха
въскрьсн9ти, въскрьсн9,
въскрьснеши св. възкръсна
въскрэсити, въскрэш9,
въскрэсиши св. възкреся
въскрэшати, въскрэша&,
въскрэша3ши нсв. възкресявам
въск1сэти, въск1сэ&,
въск1сэ3ши св. втасам (за хляб)
въск9& нрч. защо
въслэпати, въслэпл&,
въслэпл±еши нсв. тека, изтичам,
клокоча (за вода)
въспитэти, -тэ&, -тэ3ши св.
отхраня, отгледам, възпитам
въсплакати, -плач9, -плачеши
св. изплача, заплача; -с8 разплача
въспомэн9ти, -помэн9, помэнеши св. спомня, напомня,
припомня

въспрашати, -ша&, -ша3ши нсв.
с род. пад. искам, търся нещо;
интересувам се от нещо
въсприимати, въспри3мл&,
въспри3мл3ши нсв. приемам,
вземам
въспри#ти, въсприим9,
въсприимеши св. взема, приема
въспросити, въспрош9,
въспросиши св. поискам, помоля
въспрэштени3 ср. заплаха, закана;
обвинение
въспэти, -по&, -по3ши св.
възпея, възхваля; запея
въсп8ть нрч. назад
въстати, -стан9, -станеши св.
изправя се
въстаяти, -та&, -та3ши нсв.
ставам, изправям се
въстръгати, -га&, -га3ши нсв.
изтръгвам, изкоренявам
въстръгн9ти, -н9, -неши св.
изтръгна, изкореня, изскубна
въстр8сти с8, -тр8с9 с8, тр8сеши с8 св. разтреса се,
разтърся се
въсоу3 нрч. напразно
въсходити, -хожд9, -ходиши нсв.
възлизам, отивам нагоре
въсхотэти, -хошт9, -хоштеши
св. пожелая
въсх1тати, -та&, -та3ши нсв.
грабвам
въсх1тити, -шт9, -тиши св.
грабна
въсх1штати, -шта&, -шта3ши
нсв. грабвам
въс1лати, -с1ла&, -с1ла3ши
нсв. изпращам
въс1пати, въс1па&,
въс1па3ши нсв. изсипвам
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въс1пати, въс1пл&,
въс1пл3ши св. изсипя
въсэсти, -с8д9, -с8деши св. с
въ и вин. пад. седна; на и вин. пад.
възседна, яхна
въсэяти, -сэ&, -сэ3ши св.
посея, засея
въс9дъ м. причастие
въторице& нрч. втори път;
повторно
вътъште нрч. напразно
въходити, -хожд9, -ходиши нсв.
влизам
въчинити с8, -чин9 с8, чинеши с8 св. причисля се; остана
заедно с
въчисти, -чьт9, -чьтеши св.
зачисля; -с8 причисля се
въч8ти, -чьн9, -чьнеши св.
започна
въшедъ, въшьдъ мин. деят. прич.
І от вънити
въяхати, въяд9, въядеши св.
вляза в морето (с кораб)
в1 им. и вин. пад. от л. мест. за 2 л. мн. ч.
в1н9, въ ин9 нрч. винаги
в1ньнъ прил. постоянен
в1спрь нрч. нагоре
в1спрьнь прил. горен
в1ше прил. сравнит. степен от
в1сокъ по-високо
в1шьнь прил. по-горен
в1я ж. шия, врат
вьсегда нрч. всякога, винаги
вьседрьжитель м. вседържител, бог
вьсь ж. село
вьсь, вься, вьсе мест. всичкият, та, -то
вьсьде нрч. навсякъде

вьсьма нрч. съвсем, много
вьсъжде нрч. навсякъде
вьсьнъ прил. селски
вьсэкъ, вьсэка, вьсэко мест.
всеки, всяка, всяко
вьсэхъ род. и мест. пад. от мест. вьсь
вьсэчьскъ местоим. всякакъв
вьс9дэ нрч. навсякъде
вэ им. пад. дв. ч. от л. местоим. за 1
л. азъ ние двамата
вэдь ж. знание, познание
вэдэ = вэмь вж. вэдэти
вэдэти, вэмь (и вэдэ), вэси нсв.
зная
вэко ср. клепач
вэкъ м. век, вечност
вэнити, вэн&, вэниши нсв.
продавам; -с8 продавам се
вэни3 ср. събир. вейки, клонак
вэровати, -оу&, -оу3ши нсв.
вярвам
вэсть ж. вест
вэстьникъ м. вестител
вэтви3 ср. събир. вейки, клонак
вэтвь ж. вейка
вэчьнъ прил. вечен
вэштати, -шта&, -шта3ши нсв.
говоря, известявам
вэште ср. народно събрание
вэя ж. вейка
вэяти, вэ&, вэ3ши нсв. вея
в8зати, в8ж9, в8жеши нсв.
връзвам, оковавам
в8ште нрч. повече
в8штии прил. по-голям
Г
г(а = господа
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Гаваата ж. Гавата
гадити, гажд9, гадиши нсв.
порицавам
гадъ м. животно
газофилакия ж. и газофилакии
м. съкровищница, дарохранителница
гасити, гаш9, гасиши нсв. гася,
угасвам
гасн9ти, гасн9, гаснеши нсв.
гасна
гатати, гата&, гата3ши нсв.
отгатвам; смятам
г(ви = господеви дат. падеж ед. ч.
от господь
геона ж. геена, ад
г(и = господи
г(ла = глагола
глаголани3 ср. говорене
глаголати, -л&, -л3ши нсв.
говоря, казвам; -с8 наричам се
глаголъ м. дума
гладивъ прил. гладен
гласити, глаш9, гласиши нсв.
викам, повиквам
глашати, -ша&, -ша3ши нсв.
викам, повиквам
глоумити с8, глоумл& с8,
глоумиши с8 нсв. веселя се
г(л8 = глагол8
гл8дати, -да&, -да3ши нсв.
гледам; -с8 оглеждам се
гл9бина ж. дълбочина
г(л& = глагол&
г(л&ште = глагол&ште
г(н = господьнъ (прил.) или
господинъ (същ.)
гнафеи м. тепавичар, който избелва
дрехите
г(не = господьне прил. ср. р.

гнести, гнет9, гнетеши нсв.
натискам
гнои м. тор
гноиште ср. торище
гнэвати с8, -ва& с8, -ва3ши
с8 нсв. с на + вин. пад. гневя се
гнэвити, гнэвл&, гнэвиши нсв.
гневя (някого)
гн9шати с8, -ша& с8, -ша3ши
с8 нсв. гнуся се
гобези3 ср. плодородие, изобилие
гобино ср. плодородие
гобьзевати, -зоу&, -зоу3ши и
гобьзити, -бьж9, -бьзиши нсв.
изобилствам, живея охолно
говэинъ прил. достоен; заслужаващ
уважение и почит
говэти, -вэ&, -вэ3ши нсв.
говея, въздържам се, мълча в знак на
уважение
година ж. час; време
голэнь ж. пищялка (на крак)
гол9бь м. гълъб
гонажати, -жа&, -жа3ши нсв.
освобождавам
гонити, гон&, гониши нсв. гоня,
преследвам
гонозити, -нож9, -нозиши св.
спася, освободя
гора ж. планина; горна част на нещо
гораздо нрч. съвършено, възвишено
гораздъ прил. съвършен
гор3 междум. с дат. падеж горко
гории, горьи прил. сравнителна
степен от горькъ
гороушьнъ, горюшьнъ прил.
синапен, синапов
горцэ вм. гор±цэ
горько нрч. горчиво, горестно
горькъ прил. горчив
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горьница ж. горница, стая в горния
етаж на къща
горэти, гор&, гориши нсв. горя
господеви дат. пад. ед. ч. от
господь
господь м. господар, господ
господьн±ь прил. господарски,
господен
госпожда ж господарка
гостиньница ж. странноприемница,
хан
гостити, гошт9, гостиши нсв.
гощавам
готовати, -ва&, -ва3ши нсв.
готвя, приготвям
готовити с8, -вл& с8, -виши с8
нсв. готвя се
градьць м. градец, населено място;
градинка
граматикия ж. граматика
грано ср. стих
гранъ м. ред, стих, граница
гребени3 ср. гребане при плаване;
плаване
грети, греб9, гребеши нсв. греба
гривьна ж. огърлица
гробъ м. гроб, гробница
гроздъ, грознъ м. грозд, грозде
громъ м. гръм
гръдость ж. гордост
гръдъ прил. горд, горделив
гръд1ни ж. гордост
гръдэти с8, гръжд9 с8,
гръдиши с8 нсв. гордея се, надигам
се
грълица ж. гугутка
гръличишть м. малкото на
гугутката
гръмъ м. храст
грътань м. гърло

гр1сти, гр1з9, гр1зеши нсв.
гриза
грьчьскъ прил. гръцки
грьчьск1 нрч. по гръцки
грэд- вм. гр8д- вж. гр8сти
грэяти, грэ&, грэ3ши нсв. с
винит. пад. и творит. пад. грея,
топля някого с нещо; -с8 – грея се
гр8д- вж. гр8сти
гр8сти, гр8д9, гр8деши нсв.
вървя, отивам
гр9бъ прил. груб, недодялан
гоубити, -бл&, -биши нсв.
погубвам
гоумьно ср. гумно, харман
г(ъ, г(ь = господь
гънати, жен9, женеши нсв. гоня,
преследвам
г1бати, г1бл&, г1блеши нсв.
гина, загивам
г1бэль ж. гибел, загуба
г9гънивъ прил. гъгнив, ням
г9дени3 ср. свирене на гусла
г9сли ж. мн. ч. гусла
г9сти, г9д9, г9деши нсв. свиря
на гусла
Д
да съюз да, за да; частица нека да
даати, даяти, да&, да3ши нсв.
давам
давити, давл&, давиши нсв.
душа, притискам
д(авъ= дав1довъ
дав1довъ прил. Давидов
дад- вж. дати
д(адовъ = дав1довъ
дале нрч. сравн. ст. по-далече, понататък
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даль ж. далечина
дальнєии прил. далечен
дань ж. данък, даване
даровани3 ср. дарование, дар, дарба
даровати, дароу&, дароу3ши нсв.
дарувам
дати, дамь, даси св. дам
даяти вж. даати
двигн9ти, двигн9, двигнеши св.
раздвижа се
дви0ати, двизати, движ9,
движеши нсв. движа, затруднявам,
измъчвам; - с8 затруднявам се,
измъчвам се
дворьць м. дворец
дв)ъ = дав1довъ
двьрь ж. порта, голяма врата
двьрьникъ м. вратар
двьрьц8 ж. само мн. ч. прозорче,
вратичка
дд)а = дав1да
дев8тъ ж. числ. редно девети
десити, деш9, десиши св. намеря,
заваря, сваря
деснъ прил. десен
дивити с8, дивл& с8, дивиши
с8 нсв. чудя се, учудвам се
диво м. чудо
дивьнь прил. чуден, дивен
дияволъ м. дявол
дияволь прил. дяволски
дияконъ м. дякон, служител в
църква, помощник на свещеник
длъгъ І м. дълг, задължение
длъгъ ІІ прил. дълъг
дънесъ вм. дьньсь нрч. днес
днеш- вж. дьньшьнь
до предлог с род. пад. до
добль прил. храбър, доблестен

добродэани3 ср. благородна, добра
постъпка
добръ прил. добър, хубав; добродетелен
добрэ нрч. добре
доб1ти, доб9д9, доб9деши св.
достигна, постигна, добия
доб9д- вж. доб1ти
довести, довед9, доведеши св.
доведа
довьлэти, довьл&, довьлиши и
довьлэ&, довьлэ3ши нсв. с дат.
пад. стигам, достатъчен съм на
някого
дожьдати, дожьд9, дожьдеши св.
дочакам
доид- вж. доити
доидеже вж. доньдеже
доити І, до&, доиши нсв. доя,
кърмя (малко дете)
доити ІІ, доид9, доидеши св.
стигна, достигна, дойда до
доколэ нрч. докога
доконьчати, -ча&, -чя3ши св.
свърша, довърша
донелиже съюз докато
донести, -нес9, -несеши св.
занеса
доньдеже нрч. докато
доселэ нрч. досега
доспэти, доспэ&, доспэ3ши св.
успея, достигна, стигна
достати, достан9, достанеши св.
достигна
достоинъ прил. достоен
достоинэ нрч. достойно, както
подобава
достояни3 ср. наследство
достояти, досто&, достоиши нсв.
стоя, прилягам на нещо, както
трябва; безлично стои, трябва,
потребно е; подобава
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дотешти, -тек9, -течеши св.
дотичам
дотолэ нрч. дотогава
дохъторъ м. възглавница
дошьд- вж. доити
драгма вж. драгъма
драгъ прил. скъп, скъпоценен
драгъма ж. драхма
древле нрч. отдавна, преди това
дроуга ж. другарка, приятелка
дроугоиде нрч. другаде, на друго
място
дроугъ І прил. друг (различен от тоя)
дроугъ ІІ м. другар, приятел
дрьжава ж. власт, могъщество
дрьжати, дрьж9, дрьжиши нсв.
владея, притежавам, държа власт,
държа на нещо; -с8 с род. пад.
придържам се към
дрьзати, дрьза&, дрьза3ши нсв.
дръзвам, осмелявам се
дрьзъ прил. дързък, смел
дрьколь м. тояга, дърво
дрэво ср. дърво
др8зга ж. гора, горичка
др8селовати, -селоу&, -селоу3ши
нсв. тъгувам
др8хлъ прил. тъжен, мрачен,
опечален
др9гар±ь м. военен чин, началник на
войскова част
доун9ти, доун9, доунеши св. с на
+ вин. пад. духна към
доуховьнъ прил. духовен
д)х- = доухд)ш- = доушдъва числ. с местоим. склон. м. р.
два(ма), ж. и ср. р. дъвэ две
дъваш(ь)ди нрч. два пъти, дваж
дъво3, на дъво3 на две

дъхновени3 ср. дъхване, вдъхване,
вдъхновение
дъшти ж. дъщеря
д1хати, д1ха&, д1ха3ши нсв.
дишам
дьл1 ж. делва
дьнь м. ден
дьньница ж. денница
дьньнъ прил. дневен, вседневен
дьньсь (дьнь + сь) нрч. днес
дьньсьнь прил. днешен
дьска, дъска ж. дъска, маса,
сарафска маса
дэва ж. девойка, девица
дэдъ м. дядо
дэдьнъ прил. дядов
дэлатель м. работник
дэлати, дэла&, дэла3ши нсв.
правя, работя
дэлитель м. делител, разделител
дэло ср. дело, работа, труд
дэльма, дэля задлог с род. пад.
заради
дэлэ вж. ради и дэля
дэтель, дэтэль ж. действане,
дейност
дэти І ж. мн. ч. деца
дэти ІІ, дэ&, дэ3ши и дежд9,
деждеши нсв. слагам, дявам
дэтишть м. детенце, малко дете
дэяни3 ср. деяние, действие,
правене, вършене
дэяти, дэ&, дэ3ши нсв.
действам, правя, върша; не дэи
недей, остави
Е- вж. +Ж
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жити, жив9, живеши нсв. живея;
аор. жихъ, живе и жи
жити3 ср. живеене, живот
житиискъ прил. житейски
жито ср. храна
жиште ср. жилище, обиталище
жрьдь ж. прът, дърво; копие
жрьнъвъ м. воденичен камък
жрьн1 и жрьнъвь ж. мелница
жрьтва ж. жертва
жрэбии м. жребий
жрэбьць м. жребче, конче
жрэб8 ср. жребче, конче
жрэти, жьр9, жьреши нсв.
принасям жертва, жертвам
жьдати, жьд9, жьдеши и жид9,
жидеши нсв. чакам
жьзлъ м. жезъл, скиптър
жьрьць м. жрец
жюпелъ, жоупелъ м. горяща сяра
ж8дати, ж8жд9, ж8ждеши и
ж8да&, ж8да3ши нсв. жаден съм,
жадувам
ж8жда ж. жажда
ж8тва ж. жътва
ж8тель м. жътвар
ж8ти І, жьм9, жьмеши нсв.
стискам
ж8ти ІІ, жьн9, жьнеши нсв. жъна

жалити, жал&, жалиши нсв. жаля;
-с8 жалвам се, споря, водя процес;
-си споделям си жалбата, оплаквам
се, тъжа се
жаловати, жалоу&, жалоу3ши нсв.
жаля, скърбя
жалость ж. ревност
жаль ж. гроб, гробница, надгробен
паметник; мн. ч. жали гробища
же енклит. съюз пък, но, а
жег- вж. жешти
желати, жела&, жела3ши нсв.
желая, искам, копнея за нещо
жел1 ж. костенурка
желэз(ь)нъ прил. железен; 9же
желэзьно окови, верига
желэни3 ср. желание, копнеж
жел9дъкъ м. стомах
женити с8, жен& с8, жениши
с8 нсв. женя се
жестосрьди3 ср. жестокосърдие,
коравосърдечност
жешти, жег9, жежеши нсв.
изгарям нещо
жив- вж. жити
живити, живл&, живиши нсв.
съживявам
животьнъ прил. житейски
жид- вж. жьдати
жидовинъ м. юдеин, евреин
жидовьскъ прил. юдейски, еврейски
жидовьск1 нрч. по еврейски
жидъ м. (мн. ч. жидове) евреин
жизнь ж. живот
жила ж. жила, жилами ослабленъ
парализиран
жиръ м. мазнина, лой

0
0вэзда ж. звезда
0вэздозьрьць м. звездоброец
0вэздочьтени3 ср. звездобройство
0эло нрч. много, твърде
З
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за предл. с винит. пад. за, поради; с
творит. зад; с род. по причина на
забл9дити, забл9жд9,
забл9диши св. заблудя, сбъркам
заб1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
забравям
заб1ти, заб9д9, заб9деши св.
забравя
завести, -вед9, -ведеши св.
заведа
завида ж. завист
завидэти, -вижд9, -видиши нсв.
завиждам
завэтъ м. завет, завещание
завэштати, завэшта&,
завэшта3ши св. завещая
(завэштавати нсв. завещавам)
зав8зати, зав8за&, зав8за3ши
нсв. завързвам, закачвам, кърпя
(мрежа)
загвоздити, загвожд9,
загвоздиши св. закова
заградити, загражд9, заградиши
св. заградя, преградя
зади нрч., съ зади отзад
задэти, задежд9, задеждеши и
задэ&, задэ3ши св. принудя
зажег- вж. зажешти
зажешти, зажег9, зажежеши св.
запаля
зазирати, зазира&, зазира3ши
нсв. заглеждам с укор, взра се в
някого
зазьрэти, -зьр&, -зьриши нсв.
сърдя се; укорявам, възмущавам се
заим- вж. за#ти
заимодавьць м. заемодавец, който
дава назаем
заимъ м. заем
заити, заид9, заидеши св. заляза
(за слънцето)

заклати, закол&, закол3ши св.
заколя
заклен9ти, заклен9, закленеши
св. затворя, заключа
заклинати, заклина&,
заклина3ши нсв. заклинам
заключити, -ч9, -чиши св.
заключа; -с8 заключа се
закол- вж. заклати
законооучитель м. учител,
тълкувател на закона (на свещения
закон, на Писанието)
законьникъ м. познавач на закона;
знаещ Мойсеевия закон
законьнэ нрч. законно
закр1ти, -кр1&, -кр13ши св.
закрия, заблудя
заматорэти, -рэ&, -рэ3ши св.
застарея
зан3 съюз защото, тъй като
запечатьлэти, -лэ&, -лэ3ши св.
запечатам, поставя печат при
затваряне на нещо; заверя
запинати, запина&, запина3ши
нсв. (св. зап8ти, запьн9,
запьнеши) спъвам, поставям крак
запльвати, -плю&, -плю3ши св.
заплюя
заповэдани3 ср. забрана
заповэдати, -да&, -да3ши нсв.
заповядвам, възлагам, поръчвам
заповэдэти, заповэмь, заповэси
св. заповядам
запрэтити, запрэшт9,
запрэтиши св. забраня; заповядам
запрэштати, -та&, -та3ши нсв.
заповядвам, забранявам
запрэштени3 ср. забрана
запоустэни3 ср. запустение,
опустошение, разрушение
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запоустэти, -поустэ&, поустэ3ши св. запустея
заскопивъ прил. лукав
застояти, засто&, застоиши
нсв. измъча, дотегна
заст9пити, заст9пл&,
заст9пиши св. стана застъпник,
поддръжник на някого
заст9пьникъ м. застъпник,
защитник
затваряти, -ря&, -ря3ши нсв.
затварям
затворити, -твор&, -твориши
св. затворя
затъкн9ти, затъкн9,
затъкнеши св. затъкна, възпра,
оградя, запуша
заходити, захожд9, заходиши
нсв. захождам; скривам се; потъвам;
залязвам
заходъ м. залез
зач8ло ср. начало
зач8ти, зачьн9, зачьнеши нсв.
започна
за#ти, заим9, заимеши св.
заема, дам назаем
звэзда ж. звезда
звэздочьтени3 ср. звездобройство
зв8къ м. звук, звън
зели3 ср. зелена растителност,
зеленчук
земи дат. и мест. пад. от земля
землемэрени3 ср. земеделство
земльскъ прил. земен, на земята
земля ж. земя
земьнъ прил. земен
зижд – вж. зьдати
зимэ нрч. зиме
златикъ м. златна пара, жълтица
златица ж. жълтица

златъ прил. златен
злъчь ж. жлъчка; горчиво питие
змии м. змей (мн. ч. зми3ве)
знаменати, знамена&,
знамена3ши нсв. запечатвам,
означавам с поставяне на печат
знати, зна&, зна3ши нсв. зная
зов- вж. зъвати
зракъ м. вид, облик
зръно ср. зърно
зрьцало ср. огледало
зъвати, зов9, зовеши нсв. зова,
викам
зълоба ж. злоба, злост, лукавство
зълобовати, зълобоу&,
зълобоу3ши нсв. злобея
зъл1 ж. зълва
зълэ нрч. зле, лошо
зьдани3 ср. здание, сграда
зьдати, зижд9, зиждеши нсв.
зидам, градя
зьдъчии м. зидар, строител
зьрэти, зьр&, зьриши нсв. гледам
зэло вж. 0эло
з8бн9ти, з8бн9, з8бнеши нсв.
покълвам
з9бъ м. зъб
И
и І съюз и
и ІІ вин. пад. за м. р. ед. ч. от
анафор. местоим. *и, *я, *3 го
ибо съюз защото
иго ср. хомот, ярем
играти, игра&, игра3ши нсв.
играя, танцувам
игоуменья ж. игуменка
игълинъ прил. иглен
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извести ІІ, извез9, извезеши св.
извозя, изкарам с кола
извлэшти, -влэк9, -влэчеши
св. извлека
изводити, -вожд9, -водиши нсв.
извеждам
изволени3 ср. желание; позволение
изволити, извол&, изволиши св.
благоволя, одобря; избера
изврэшти, изврьг9, изврьжеши
св. изхвърля
извэстити, извэшт9,
извэстиши св. известя; -с8
позная, разбера
извэстовати, извэстоу&,
извэстоу3ши нсв. известявам,
съобщавам
извэстьнэ3 нрч. по-добре
изв8зати, -в8ж9, -в8жеши св.
навържа
изгонити, изгон&, изгониши нсв.
изгонвам
изгорэти, -гор&, -гориши св.
изгоря
изгоубити, -гоубл&, -гоубиши
св. погубя
изгънани3 ср. изгонване, изгнание
изгънати, ижден9, ижденеши св.
изгоня
изг1б- вж. изг1бн9ти
изг1бати, изг1ба&, изг1ба3ши
и изг1бл&, изг1блеши нсв.
загивам, умирам
изг1бн9ти, изг1бн9,
изг1бнеши св. загина, погина
издалече нрч. издалече, отдалече
издаяти, изда&, изда3ши св.
изразходвам, изхарча
издобрити, -добр&, -добриши св.
украся
Издраиль м. Израил

иде, идеже нрч. където
идолослоужитель м. езичник,
идолопоклонник
иереи вж. иерэи
иерэи м. иерей, свещеник
ижде нрч. където; нали, защото
иждеконьнъ прил. изначален,
първоначален
ижден- вж. изгънати
иждив- вж. иждити
иждити, иждив9, иждивеши св.
преживея; похарча
иже местоим. който
ижь вж. иже
из предл. с родит. пад. из, от
избавити, -бавл&, -бавиши св.
избавя, освободя
избити, изби&, изби3ши св.
избия, убия
избл8д- вж. избл8сти
избл8сти, избл8д9, избл8деши
св. измислям нещо лъжливо
избрати вж. избьрати
изб1вати, -ва&, -ва3ши нсв. в
изобилие съм
изб1ти, изб9д9, изб9деши св.
освободя се, избавя се
изб1ти3 ср. освобождаване,
свършване
изб1тъкъ м. излишък, изобилие
избьрати, избер9, избереши св.
избера
изб9д- вж. изб1ти
извалити с8, -вал& с8, -валиши
с8 св. изсипя се
извед- вж. извести, извед9
извез- вж. извести, извез9
извести І, извед9, изведеши св.
изведа
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издрешти вж. изрешти
издр8дь нрч. изрядно
издр8дьнэ нрч. изрядно
издъхн9ти, издъхн9, издъхнеши
св. издъхна, умра
изд1хати, -ха&, -ха3ши нсв.
издъхвам, умирам
изид- вж. изити
изискати, изишт9, изиштеши св.
потърся, изискам
изити, изид9, изидеши св. изляза;
мин. деят. прич. І ишьдъ
излагати, -лага&, -лага3ши нсв.
изхвърлям, изгонвам
излазити, -лаж9, -лазиши нсв.
излизам
излиха нрч. без мярка, извънредно
много, извънредно силно
излияти, излэ9, излэ3ши св.
излея
излэсти, излэз9, излэзеши св.
изляза
измрэти, измьр9, измьреши св.
измра
изм1ти, изм1&, изм13ши св.
измия, изкъпя
измэна ж. замяна, откуп
изнемошти,
изнемог9,
изнеможеши св. изнемогна
изнести, -нес9, несеши св. изнеса
износити, -нош9, -носиши нсв.
изнасям
изобрэсти,
-обр8шт9,
обр8штеши св. изобретя, изнамеря
изрешти, -рек9, -речеши св.
изрека, кажа
изрин9ти, -рин9, -ринеши св.
изгоня, отблъсна
изр8дьнъ прил. личен, изряден
изр8дьнэ нрч. изрядно

изън9трь нрч. извътре, отвътре
изьм- вж. из8ти
изэд- вж. изэсти
изэсти, изэмь, изэси св. изям
из8ти,
изьм9,
изьмеши
св.
иззема; избавя, спася
иħемонъ м. управител
икона ж. изобразено подобие, образ
икономъ м. домоуправител, домакин
иконьнъ прил. образен, фигуративен
или съюз или
има дат. и творит. пад. дв. ч. от
местоим. *и, *я, *3
имати, 3мл&, 3млеши и рядко
има&,
има3ши
нсв. вземам,
хващам
именовати, именоу&, именоу3ши
нсв. именувам, назовавам
имэни3 ср. имущество, имане, имот
имэти, имамь, имаши нсв. имам
имьже съюз защото, понеже
им8 ср. име
инако
нрч.
иначе,
другояче;
нанякъде
иногда нрч. някога
иноплеменьникъ м. от друго племе,
чужденец
иноч8дъ
прил.
единороден,
единствена рожба
инъ местоим. друг
инъде нрч. някъде
инъдикътъ м. брой на годината в
цикъл от 15 години
ин9доу нрч. от друго място,
отнякъде
Иорданъ м. Йордан, река в Израел
ипокритъ м. лицемер
и(рм = Иероусалимъ
Иродия, Иродияда ж. Иродиада
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иродиянинъ м. привърженик на
Ирод Антипа
ирэи вж. иерэи
и(с = и(съ = Иисоусъ
и(сви = Иисоусови дат. пад. ед. ч.
на Иисоусъ
и(свъ = Иисоусовъ прил. Исусов
исказити, искаж9, исказиши св.
унищожа, разруша; скопя
искани3 ср. дирене, търсене
искати, ишт9, иштеши нсв. с род.
пад. търся, диря
исклати, искол&, искол3ши св.
изколя
искони нрч. отначало, изначало,
изпърво
исконь(нъ) прил. първоначален,
изначален, изконен
исконьчавати, -чава&, -чава3ши
нсв. изпълвам, напълвам; –с8
изпълвам се
исконьчати, -ча&, -ча3ши св.
свърша, завърша; -с8 свърши се
ископати, ископа&, ископа3ши св.
изкопая
искоренити, искорен&,
искорениши св. изкореня
искрь нрч. близко; предл. с род. пад.
близо до
искрьнь прил. ближен, близък
искоусити, искоуш9, искоусиши
св. изпитам с хитрост, изкуша
искоусьнъ прил. изкусен, вещ
искоушати, -ша&, -ша3ши нсв.
изяждам; изпитвам с хитрост,
изкушавам
искоушени3 ср. изпитание,
изкушение
и(смь = Иисоусомь
испити, испи&, испи3ши св. изпия

исплънити, исплън&, исплъниши
св. с вин. пад. и род. пад. изпълня
исплънь прил. (несклоняемо)
изпълнен
исплъняти, -ня&, -ня3ши нсв.
изпълвам, напълвам (вж.
исплънити)
исплэти, исплэв9, исплэвеши св.
изплевя, оплевя
исповэдани3, -нь3 ср. изповед
исповэдати, -вэда&, -вэда3ши
нсв. изповядвам; признавам; славя,
прославям; -с8 изповядвам се
исповэдэти, исповэмь, исповэси
св. призная, изповядам
исправити, -правл&, -правиши
св. с вин. пад. изправя, поправя,
извърша
испроврэшти, -врьг9, -врьжеши
св. преобърна, съборя, прекатуря
испросити, -прош9, -просиши св.
измоля, изискам
испрь нрч. въ испрь нагоре
испрьва нрч. изпърво, отначало
испоустити, -поушт9, -поустиши
св. изпусна
исп1тати, -та&, -та3ши св.
изпитам
испьсати, -пиш9, -пишеши св.
изпиша, украся със стенопис
истапляти, -пля&, -пля3ши
нсв. потопявам; -с8 потъвам във
вода
истачати, -ча&, -ча3ши нсв.
(источити, -ч9, -чиши св.)
пускам да изтече, източвам
истек- вж. истешти
истешти, истек9, истечеши св.
изтека
истирати, -ра&, -ра3ши нсв.
изтривам
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истовъ прил. истински, същински,
действителен; разумен
истон9ти, истон9, истонеши св.
потъна, удавя се
истопити, истопл&, истопиши св.
потопя
источьникъ м. извор, източник
истръгн9ти, истръгн9,
истръгнеши св. изтръгна, извадя
истрэбити, -бл&, -биши св.
изтребя
истрэбляти, -бля&, -бля3ши
нсв. изчиствам, почиствам
истр8сти, истр8с9, истр8сеши
св. отърся, изтърся
истъ прил. същ, същински,
истински; съществуващ
истъкати, истък9, истъчеши св.
изтъка
истъкн9ти, истъкн9, истъкнеши
св. извадя, избода (за око)
истьба ж. къща
истьлэни3 ср. изтляване, изчезване,
загиване, стопяване
истьлэти, истьлэ&, истьлэ3ши
св. стопя се, пропадна
истьнити, истьн&, истьниши св.
изтъня
ист8зати, -за&, -за3ши и
ист8ж9, ист8жеши св. изтегля,
иззема, взема обратно; питам
Иисоусъ м. Иисус
исходити, -жд9, -диши нсв.
излизам
исх1тити, -х1шт9, -х1тиши
св. с о + род. пад. изтръгна; отърва от
исцэлити, исцэл&, исцэлиши св.
излекувам
исцэлэти, исцэлэ&, исцэлэ3ши
св. оздравея
и(съ = Иисоусъ

исъхн9ти, -съхн9, -съхнеши св.
изсъхна
ис1пати, ис1пл&, ис1пл3ши св.
изсипя
исэшти, исэк9, исэчеши св.
изсека
ис8кн9ти, ис8кн9, ис8кнеши св.
пресекна, секна, спра
ити, ид9, идеши нсв. вървя; мин.
деят. прич. І шьдъ, шьдъшишьд-, ишьл- вж. изити
иштезн9ти, иштезн9,
иштезнеши св. изчезна
иштисти, иштьт9, иштьтеши св.
преброя, изброя
иштистити, иштишт9,
иштистиши св. изчистя
ишт8ди3 ср. изчадие, изрод
июдеи, июдэи м. юдей, евреин
июдеискъ, июдэискъ прил.
юдейски, еврейски
ħ
ħ кирилски транскрипционен знак,
въведен от В. Ягич за предаване на
глаголическата буква Ì, с числена
стойност 30
ħеона ж. геена, ад

К
к( = коньць
каа вм. кая коя
кадити, кажд9, кадиши нсв. кадя
каженикъ м. евнух
казани3 ср. наставление, наказание
казати, каж9, кажеши нсв.
показвам, поучавам

141

казнь ж. наказание
како нрч. как
каковъ местоим. какъв
какъ местоим. какъв
каланьди ж. само мн. ч. календи
(първият ден на всеки месец)
калежь ж. чаша
камени3 ср. събир. камънак
камо нрч. къде, накъде
кам1 м. камък
Кана Галилэиская ж. нескл. Кана
Галилейска
кан9ти, кан9, канеши св. капна
капати, капл&, капл±еши нсв.
капя
капикларии м. тъмничар
капь ж. изображение, идол
каръкиносъ м. рак
катапетазма ж. завеса
кая местоим. коя
каяти с8, ка& с8, ка3ши с8 нсв.
кая се, разкайвам се
кенътоурионъ м. центурион,
началник на сто души
кесаревъ прил. кесарев,
принадлежащ на римския император
кесарь м. кесар, римски император
кинъсъ, киньсъ м. данък
клад80ь, клад8зь м. кладенец
класти, клад9, кладеши нсв.
слагам, подреждам; клада
клати, кол&, кол3ши нсв. коля
клеврэтъ м. другар по робство
клепати, клепл&, клепл3ши нсв.
клепя; поставям знак чрез клепане,
означавам
кликн9ти, кликн9, кликнеши св.
викна
клирикъ м. духовник
клиросъ м. клир, духовенство

клицати, клич9, кличеши нсв.
викам
клопотъ м. тропот
клэть ж. стая
клэтька ж. стаичка
клюс8 ср. муле
ключити с8, ключ9 с8, ключиши
с8 св. случа се
кл8ти, кльн9, кльнеши нсв.
кълна, проклинам
кл8тва ж. клетва
ковати, ков9, ковеши нсв. кова
ковъ м. сплетня, интрига, заговор;
крамола
ковьникъ м. заговорник,
съзаклятник
когда нрч. кога; когато
кодрантъ м. кодрант, римска
монета
козьлишть м. козле
козьл8 ср. козле
кокотъ м. петел
кокошь ж. кокошка
коли нрч. кога, когато, някога;
доколко
колиждо нрч. някой път, понякога
колико местоим. с род. пад. мн.
колко; за лица колцина
колимогъ м. шатра, чергило
коло ср. колело
коль нрч. колко
кольми нрч. колко; доколко
комоуждо дат. пад. м. и ср. р. от
местоим. къжьдо всеки
комъкати, -ка&, -ка3ши нсв.
причестявам се
комьрогъ м. стомна, делва
конь м. начало, предел; край
коньць м. край
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коньчати, -ча&, -ча3ши св.
свърша, завърша
корабиць м. корабче, лодка
корени3 ср. коренак, коренище
коръ м. мярка за зърнени храни
(около 312 литра)
косн9ти, косн9, коснеши св.
докосна; -с8 с мест. пад. докосна
се до нещо
кот1га ж. риза, долна дреха
Коцьль м. Коцел, панонски княз по
времето на Кирил и Методий
к(оц = коньць
крабии м. ковчеже, кошница
крани3въ прил. черепен, лобен;
крани3во мэсто лобно място
красити, краш9, красиши нсв.
украсявам
красти, крад9, крадеши нсв. крада
кратъ м. път; коль крат1 колко
пъти
крижь м. кръст
крижьнъ прил. кръстен; дрэво
крижьно3 кръстното дърво,
християнският кръст
крило ср. крило, покрив
кринъ м. лилия
кричати, крич9, кричиши нсв.
викам, крещя
кричь м. вик
кровъ м. покрив
кромэ нрч. вън, далече; предл. с род.
пад. извън, вън от
кромэштьнь, кромэшьнь прил.
външен
кропити, кропл&, кропиши нсв.
ръся, поръсвам
кроплени3 ср. ръсене, поръсване
кротити, крошт9, кротиши нсв. с
дат. пад. укротявам нещо (някого)

кротъцэ нрч. кротко
к(рст- = крьстк(рстл- = крьстителкроупа ж. троха
кроупица ж. трошица, трохичка
кръвоточивъ прил. страдащ от
кръвотечение
кръг1га вж. крък1га
крък1га ж. носилка; кола с чергило
кръма ж. кърма; кормило
кръмило ср. кормило
кръмити, кръмл&, кръмиши нсв.
кърмя, храня
кръмля ж. храна
кръчагъ м. стомна
кръчагъчии м. грънчар
кръчии м. ковач
кр1ти, кр1&, кр13ши нсв. крия;
покривам
крьстило ср. купел, съд за
кръщаване на децата според
християнските обичаи
крьститель м. кръстител, прозвище
на Йоан Кръстител
крьстити, крьшт9, крьстиши нсв.
кръщавам, -с8 кръщавам се; кръстя
се, правя кръстен знак с ръка за себе
си
крьстиянинъ м. мн. се образува
само от осн. крьстиян-,
крьстьян- м. християнин
крьстъ м. кръст
крэпити, крэпл&, крэпиши нсв.
крепя; -с8 крепя се
крэпость ж. крепкост, сила;
здравина, твърдост
крэпъкъ прил. здрав, силен:
крэпъкъ гладъ силен глад
кр9гъ м. кръг
коумирьница ж. езически храм
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коупити, коупл&, коупиши св.
купя (нсв. коуповати)
коупльнъ прил. търговски
коупля ж. купуване, търговия
коуповати, коупоу&, коупоу3ши
нсв. купувам
коупъ м. куп; въ коупэ вкупом,
заедно
коуп(ь)но нрч. вкупом, заедно;
коупьно съ + твор. пад. заедно с
коупьць м. търговец
коурилъ м. изображение, образ
коуръ м. петел
коустодия ж. стража
к(ц = коньць
къ предл. с дат. пад. към; при (след
означаващи движения св. глаголи); не
се превежда след решти,
глаголати, отъвэштати и
подобни; за (пред отглаголни
съществителни); спрямо:
съгрэшити къ немоу сгреша
спрямо него; къ вечероу привечер
къгда нрч. кога; когато; някога
къде нрч. къде; където; някъде
къжьдо местоим. всеки
къзнь ж. занятие, занаят; начин;
сплетня, интрига, хитрост, лукавство,
измама
к1, к1и, ж. кая, ср. ко3, им. пад.
мн. м. ции местоим. кой, коя, кое;
някой, някоя, някое
къижьде, к1ижьдо местоим.
всеки, който и да е
къмотра ж. кума
къмотръ м. кум
кънига ж. буква; мн. букви, писмо,
писменост, книга
кънигъчии м. книжовник, писар
кънижьникъ = кънигъчии

кън8г1ни ж. княгиня
кън8жени3 ср. княжество
кън80ь м. княз
къснэти, къшн&, късниши нсв.
закъснявам, бавя се
къто местоим., род. пад. кого, твор.
пад. цэмь, кой; който; някой
к1пэти, к1пл&, к1пиши нсв.
кипя; с твор. пад. кипя от,
изобилствам с
к9доу нрч. (на)къде, (на)където; отъ
к9доу откъде; откъдето
к9пати, к9пл&, к9пл3ши нсв.
къпя
к9петра ж. етърва
к9пина ж. къпина
к9пэль ж. къпалня; езеро; купел
Л
лавра ж. манастир, лавра
ладии, алъдии ж. ладия, кораб
ладиица ж. ладийка, корабче
лакати, лач9, лачеши вж.
алъкати
лакоми3, лакомьство ср.
лакомство, лакомия
ланита ж. страна, буза, ланита
ласкавьникъ м. ласкател
ласкати, ласка&, ласка3ши нсв.
лаская
ласкачии м. ласкател
латиньскъи нрч. (по) латински, на
латински език
лаяни3 ср. гонене, преследване
лаяти, ла&, ла3ши нсв. лая; гоня
(с лай), преследвам
левьгитъ м. левит, потомък на
Левит; староеврейски
свещенослужител
легеонъ м. легион
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лежати, леж9, лежиши нсв. лежа
летэти, лешт9, летиши нсв. летя
лешти, л8г9, л8жеши св. с въ,
на + мест. пад. легна в, на
ли съюз или; частица без
съответствие в гръцки език ли
либо вж. любо
лизати, -ж9, -жеши нсв. лижа
ликовати, ликоу&, ликоу3ши нсв.
играя, ликувам
ликъ м. игра, шум от веселие
лисии прил. лисичи
листви3 ср. листак, шума
лисъ м. лисица
лити, ли&, ли3ши нсв. изливам
лития ж. лития, обредна
християнска молитва за дъжд
литостра4а, литострат9,
литострата каменна настилка,
мозайка
литра ж. литра, мярка за тежест,
равна на 12 унции, т.е. на 327,45 г.
лихо нрч. излишно много; предл. с
род. пад. свръх, повече от; лихо
мэр1 свръх мярката; из лиха
прекомерно, свръх мярката
лиховати, лихоу&, лихоу3ши нсв.
вземам, лишавам
лихо3мьство, лихоимьстви3 ср.
алчност, користолюбие,
скъперничество
лихо3мьць, лихоимьць м.
користолюбец, скъперник
лихъ прил. прекомерен, излишен;
грозен, позорен, срамен
лишати, лиша&, лиша3ши нсв.
лишавам; -с8 с род. пад. лишавам се
от нещо, лишен съм от нещо, липсва
ми нещо

лишии, ж. лишьши, ср. лише срав.
степ. от лихъ по-голям
лишити, лиш9, лишиши св. с род.
пад. лиша от; -с8 с род. пад. лиша
се
лияти, лэ&, лэ3ши нсв. лея
лобъзани3 ср. целувка
лобъзати, лобъж9, лобъжеши св.
целуна
ловити, ловл&, ловиши нсв. ловя,
хващам
ловьчь прил. ловджийски
ложе ср. легло, носилка; леговище,
гнездо; обор, кошара
лози3, лозь3 ср. лозе
ломити, ломл&, ломиши нсв. ломя,
чупя
лоно ср. скут
л(оу = Лоука
лоучии (лоучьи), ж. лоучьши ср.
лоуче прил. само сравн. степен подобър
лоучити, лоуч9, лоучьши св.
случа, намеря; -с8 безлично с дат.
пад. + инфинитив случи се на някого
да
лъгати, лъж9, лъжеши нсв. лъжа
лъжь прил. лъжлив
львовъ прил. лъвски, лъвов
львъ, левъ м. лъв
львишть м. лъвче
льгъко нрч. лесно
льгъкъ прил. лек; лесен
льстивъ прил. коварен, лъжлив
льстити, льшт9, льстиши нсв.
мамя, съблазнявам
льстьць м. ласкател; измамник
льштани3 ср. лъщене, лъскавина
льштати с8, льшт9 с8,
льштиши с8 нсв. лъщя, блестя
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лэвъ прил. ляв; о лэв9&
(подразбира се стран9) отляво
лэнивъ прил. бавен; ленив
лэнити с8, лэн& с8, лэниши с8
нсв. леня се
лэность ж. мудност; ленивост
лэнь прил. ленив, мързелив
лэпота ж. приличие, красота; по
лэпотэ красноречиво, с изискан
стил
лэпъ м. приличен, красив
лэствица ж. стълба
лэсти, лэз9, лэзеши нсв. качвам
се
лэто ср. лято; година; време
лэть ж. лэть 3стъ позволено е;
лэть нэстъ не бива
лэтьнъ прил. временен; годишен
лэха ж. леха; на лэх1 на лэх1
на лехи на лехи
лэчьба ж. лекуване, способност да
се лекува
любимъ сег. страд. прич. от
любити любим, обичан
любити, любл&, любиши несв.
обичам, любя
любо част. след въпрос. местоим.;
къто любо някой
любо-любо съюз или-или
любодэи м. развратник
любодэинъ прил. развратнически
любодэиство ср. разврат, блудство,
прелюбодеяние
любодэица ж. блудница,
развратница
любодэльнъ прил. трудолюбив
любъ прил. приятен, обичен
люб1 ж. (любъв-) обич, любов
люб1 дэяти, люб1 творити нсв.
прелюбодействам, развратнича

люб1 сътворити св.извърша
прелюбодеяние
люди3 м. само мн. хора; миряни
людьскъ прил. хорски
лютъ прил. лют, силен; страшен
лютэ нрч. страшно, много
люштии, люштьши, люште
сравнит. степен от лютъ
л8двия ж. обикн. в мн. ч. л8дви#
вътрешности на човешкото тяло
л8дина ж. необработвана земя,
келеме
л8жая ж. квачка
л8цати, л8ч9, л8чеши нсв.
поставям примка
л8шти, л8к9, л8чеши св. кривя
л9гъ м. гора, гъсталак
л9жьнь прил. горски
л9ка ж. лукавство, хитрост,
злодеяние
л9кавъ прил. лукав, зъл; л9кав1и
субст. лукавият, т.е. дяволът
л9кавьстви3, л9кавьство ср.
лукавство
л9къ м. лък
л9чити, л9ч9, л9чиши нсв. лъча,
отделям; -с8 лъча се, отделям се

М
мазати, маж9, мажеши нсв. мажа
мало нрч. с род. пад. малко
маловрэменьнъ прил.
маловременен, кратък
маловэръ м. маловер(ник)
маломошть м. бедняк, сакат,
немощен
малъ прил. малък
малъженъ м. съпруг
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някого
мимо нрч. при глаголи, означаващи
движение покрай; предл. с вин. пад.
покрай
мимогр8сти, мимогр8д9,
мимогр8деши нсв. минавам
мимоити, мимоид9, мимоидеши
св. с отъ + род. пад. отмина някого
мимонести, мимонес9,
мимонесеши св. с сквозэ пренеса; с
отъ отнеса, отстраня
мимотешти, мимотек9,
мимотечеши нсв. оттичам се
мимотэкати, -тэка&, -тэка3ши
нсв. оттичам се
мимоходити, мимохожд9,
мимоходиши нсв. минавам
мимошьдъ, мимошьдъши мин.
деят. прич. І от мимоити
мин9ти, мин9, минеши св. мина,
премина
миръ І м. мир
миръ ІІ м. свят
мирьскъ прил. светски
миса ж. меса, литургия; блюдо,
чиния
митэ нрч. поред, последователно
м^к = м9ченикъ
младеништь м. дете, младенец
младьньствовати,
младьньствоу&,
младьньствоу3ши нсв. правя се на
дете, вдетинявам се
младьньць, младэньць м. дете,
младенец
млъва ж. размирица, смут
млъвити, млъвл&, млъвиши нсв. с
о + мест. пад. безпокоя се за
млънии ж. мълния

мал1 нрч. малко
масть ж. миро, масло
манъна, мана ж. манна, бели
хлебни зърна, които според
библейския разказ бог хвърлял на
евреите, когато се преселвали от
Египет в Палестина
мати ж. (матер) майка
матизмъ м. дреха, одежда
Матъ4ии м. Матей
м>д- = милосрьдмедвэдь м. мечка
медъ м. мед (за ядене)
медоточьнъ прил. медоточив;
сладкодумен
медъвьнъ, медовьнъ, медвьнъ
прил. меден; сладък като мед
междю, междоу нрч. по средата;
предл. с вин. пад. и с твор. пад. между
мел- вж. млэти
мести, мет9, метеши нсв. с вин.
пад. и въ + вин. пад. мятам, хвърлям
мет- вж. мести
метати, мета&, мета3ши и
мешт9, мештеши нсв. вж. мести
мешт- вж. метати
Ме4одии, Ме4оди3 м. Методий
миловати, милоу&, милоу3ши
нсв. с вин. пад. съжалявам, смилявам
се над някого
милосрьди3 ср. милосърдие
милосрьдовати, милосрьдоу&,
милосрьдоу3ши нсв. с о + мест.пад.
смилявам се над някого
милосрьдъ, милосрьдьнъ прил.
милосърден, добросърдечен
милосрьдьно нрч. добродушно
милъ прил. мил; заслужаващ
съжаление, милост, милостиня; милъ
б1ти с дат. пад. стане ми жал за
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млъчати, млъч9, млъчиши нсв.
мълча
млъчальникъ м. отшелник
млэти, мел&, мел3ши нсв. меля
мнасъ вж. мънасъ
м>о = молитва
мог-, мож-, мо0-, моз- вж. мошти
мозгъ м. мозък
Моисии вж. Моси, Мосэи
молени3 ср. молитва
молитвьникъ м. свещеник,
презвитер
молитвьнъ прил. молитвен
молити, мол&, молиши нсв. с вин.
пад. моля; -с8 с къ или с дат. пад.
моля се на някого
Морава ж. Моравия
моравьскъ прил. моравски
моръ м. смърт; чума; бедствие
Моси, Мосэи м. Мойсей
мочити, моч9, мочиши нсв. мокря
мошти І, мог9, можеши нсв. мога;
не мо0и, не мо0эте с инфинитив
недей, недейте
мошти ІІ ж. само мн. мощи,
останки на провъзгласен за светец
християнин
мошть ж. сила, мощ
моштьнъ прил. мощен, могъщ;
можещ; възможен
мошьна ж. торба
мразьнъ прил. мразовит, студен
мрьзость ж. мерзост, позор,
гнусотия
мрьзъкъ прил. мерзък, гнусен
мрьзэти, мрьж9, мрьзиши нсв.
омразен съм; гнуся се
мрькн9ти, мрькн9, мрькнеши св.
помръкна, потъмнея
м(тр = матер- вж. мати

моудити, моужд9, моудиши и
м9дити, м9жд9, м9диши нсв. бавя
се
моушица вж. мъшица
м(ца = мэс8ца вж. мэс8ць
мънасъ ж. мина, скъпа монета,
равна на 100 драхми; 1/60 от таланта
мънихъ м. монах
мънишьскъ прил. монашески
мъногашьди нрч. много пъти
мъногоплачьнъ прил., предизвикващ
много плач, многопечален
мъногоплодьнъ прил. многоплоден
(за класъ)
мъногопрэсвэтлъ прил. (много)
пресветъл
мъноготроудьнъ прил. многотруден,
изпълнен с много мъки
мъногоцэньнъ прил. многоценен,
скъп
мъногъ прил. ед. ч. при същ.
конкретни много
мъножаи, ж. мъножаиши, ср.
мъножа3 сравн. степ. от мъногъ
повече, по-голям
мъножити с8, мънож9 с8,
мъножиши с8 нсв. множа се,
увеличавам се по брой
мъножице& нрч. много пъти, често
мъножьстви3, мъножьство ср. с
род. пад. ед. ч. на конкретни
съществителни множество; с род. пад.
ед. на абстрактни и събирателни
съществителни големина; с род. пад.
мн. множество, изобилие
мъно0и, мъно0э, мъно0эхъ вж.
мъногъ
мъчати, мъч9, мъчеши нсв.
хвърлям, мятам
м1 им. пад. мн. ч. от местоим. азъ
мъшица ж. комар
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м1слити, м1шл&, м1слиши нсв.
мисля; с вин. пад. замислям
м1тар±ь м. митар, бирник, който
събира данъци и мита, след като е
откупил правото за това от държавата
м1то ср. награда; дар; подкуп
м1шьца ж. ръка (горната й част)
мьзда ж. награда, възмездие
мьнии прил., мьньши, мьне само
сравн. степ. по-малък
мьнити с8, мьн& с8, мьниши с8
нсв. намалявам се
мьнитъ ми с8 безл. форма на
мьнэти струва ми се
мьнэти (с8), мьн&, мьниши нсв. с
яко или с инф. мисля, смятам, че
мьрэти, мьр9, мьреши нсв. с
твор. пад. умирам от
мьскъ м. катър, мъска
мьстити, мьшт9, мьстиши нсв. с
род. пад. и отъ защитавам някого от
някого; с8 и отъ страд. залог
възмезден съм, отмъстен съм
мьсть ж. възмездие, наказание
мьчь м. меч
мьчьникъ м. мечоносец, войник
мьчьтъ м. видение, халюцинация
мьша ж. литургия, църковна служба
мьштени3 ср. възмездие
мэдь ж. мед, бакър; медни монети
мэдьнъ, мэдэнъ прил. меден,
бакърен
мэнити І, мэн&, мэниши нсв.
споменавам, казвам, мисля; мэненъ
мин. страд. прич. споменат
мэнити ІІ, мэн&, мэниши нсв.
меня, изменям, сменям
мэрила ср. само мн. везни, теглилка
мэрити, мэр&, мэриши нсв. меря
мэс8ць м. месец; луна

мэс8чьнъ прил. месечен; лунен
мэтати, -та&, -та3ши нсв.
мятам, хвърлям
м8 енклитична форма на местом.
азъ за вин. пад. ед. ч. ме, мене
м8со ср. месо
м8сопоустьнъ прил. месопустен,
месопустна (неделя)
м8сти, м8т9, м8теши нсв.
разбърквам; -с8 смущавам се,
вълнувам се
м8тежь м. размирица, метеж
м8тежьнъ прил. метежен,
смущаващ
м8ти, мьн9, мьнеши нсв. мачкам
м9дити вж. моудити
м9дровати, -дроу&, -дроу3ши
нсв. мъдрувам, мисля
м9дрость ж. мъдрост
м9дръ прил. мъдър, разумен
м9дрьствовати,
м9дрьствоу&,
м9дрьствоу3ши нсв. проумявам
м9дрэ нрч. мъдро, разумно
м9дьнъ прил. бавен, муден
м9жатица ж. омъжена жена
м9жь м. мъж
м9жьскъ прил. мъжки
м9жьство ср. мъжество
м9ка І ж. брашно
м9ка ІІ ж. мъка; мъчение,
наказание, измъчване
м9тити с8, м9шт9 с8, м9тиши
с8 нсв. вълнувам се
м9чити, м9ч9, м9чиши нсв.
мъча, измъчвам
миро ср. миро
Н
на предл. с вин. пад. означава посока
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на движение към някаква
повърхност на, върху, срещу; за; с
мест. пад. на, върху
на вин. пад. дв. ч. от местоим. азъ
набъдэти, -бъжд9, -бъдиши
нсв. спазвам
навадити, наважд9, навадиши
св. подуча; с на + вин. пад.
наклеветя някого
навести, навед9, наведеши св. с
вин. пад. и на + вин. пад. насоча
някого (нещо) към нещо (някого)
наводити, навожд9, наводиши
нсв. с вин. пад. и на + вин. пад.
насочвам; с вин. пад. и дат. пад.
причинявам
наводьнити с8, наводьн& с8,
наводьниши с8 св. изпълня се с
вода
нав1кн9ти, нав1кн9,
нав1кнеши св. с вин. пад. науча
нав8зати, нав8ж9, нав8жеши
св. с вин. пад. и на + вин. пад.
привържа
навь м. мъртвец
навэтъ м. зла умисъл
нагота ж. голота
нагъ прил. гол
надоити, надо&, надоиши св.
накърмя
надъ предл. с вин. пад. означава
движение над предмет над; с твор.
пад. означава положение над
предмет над
надълежати, -леж9, -лежиши
нсв. прилягам отгоре; легна
над1мати с8, -д1ма& с8, д1ма3ши с8 нсв. надигам се
надэяти с8, надэ& с8,
надэ3ши с8 нсв. с на + вин. пад.
или с дат. пад. надявам се; уповавам

се, вярвам; с эко или с инф. надявам
се, вярвам
над9ти, надъм9, надъмеши св.
надуя
Назаре4ъ, Назаретъ м. Назарет,
малък град в Южна Галилея
назарэи м. назареец, жител на град
Назарет
назирати, назира&, назира3ши
нсв. следя (с поглед)
назьрэти, назьр&, назьриши св.
проследя (с поглед)
наи част. най-; наипаче нрч. най–
вече, най-сетне
наив8ште нрч. най-вече, най-често,
най-бързо
наид- вж. наити
наим- вж. на#ти
наимьникъ м. наемен работник
наипаче вж. наи
наити, наид9, наидеши св. с на +
вин. пад. дойда
накаж- вж. наказати
наказани3 ср. съвет; поръка;
поучение; възпитаване чрез
измъчване
наказати І, накаж9, накажеши
св. поуча, посъветвам; -с8 поуча се
наказати ІІ, наказа&, наказа3ши
нсв. поучавам, съветвам
накладати, -да&, -да3ши нсв. с
вин. пад. и на + вин. пад. натоварвам
наковало, наковально ср. наковалня
накръмити, накръмл&,
накръмиши св. накърмя
налагати, налага&, налага3ши нсв.
с вин. пад. и на + вин. пад. поставям
належати, -леж9, -жиши нсв. с
на + мест. пад. лежа; с мест. пад.
без предлог налягам, притискам
наложити, -лож9, -ложиши св. с
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вин. пад. и на + вин. пад. поставя
нал8цати, -ца&, -ца3ши нсв.
обтягам, опъвам (лък)
нал8цати, -л8к9, -л8чеши св.
опъна (лък)
нама форма за дат. пад. и твор.
пад. дв. ч. на местоим. азъ
намочити, -ч9, -чиши св. намокря
намэнити, -мэн&, -мэниши св.
нарека, спомена, кажа
намэняти, -мэня&, мэня3ши нсв. назовавам,
напомням
намэрити, -мэр&, -мэриши св. с
вин. пад. и с дат. пад. отмеря; безл.
намэритъ с8 ще се отмери
нанести, -нес9, -несеши св. с
вин. пад. и на + вин. пад. нанеса
наносити, -нош9, -носиши нсв.
нанасям, причинявам
наострити, наоштр&, наостриши
св. наостря
напад- вж. напасти
нападати, -а&, -а3ши нсв. с на +
вин. пад. нападам; с мест. пад.
натрупвам се
напасти, напад9, нападеши св. с
на + вин. пад. падна на нещо;
нападна, връхлетя; с дат. пад.
нападна
напаяти, напая&, напая3ши
нсв. напоявам, поя
написати вж. напьсати
напитати, напита&, напита3ши
св. нахраня
напитэти, напитэ&, напитэ3ши
св. нахраня
наплънити, наплън&, наплънши
св. напълня; -с8 с род. пад. напълня
се, изпълня се

наплъняти, наплъня&,
наплъня3ши нсв. напълвам; -с8 с
твор. пад. изпълвам се
направити, направл&, направиши
св. с на + вин. пад. или по + дат. пад.
насоча към или по
направляти, направля&,
направля3ши нсв. насочвам, водя; с8 с къ насочвам се към
напьсани3 ср. надпис, заглавие
напьсати, напиш9, напишеши св.
напиша
нарек-, нареч- вж. нарешти
нарешти, нарек9, наречеши св.
нарека
нарицати, нарица&, нарица3ши
нсв. наричам някому нещо
нарокъ м. название, определение,
решение
нарочитъ прил. определен
наръдъ м. нард, ароматно индийско
растение, от което се добива миро
нарэчи3 ср. поръка, нареждане
насилити, -л&, -лиши св. насиля,
нападна; с дат. пад. победя
насиляти, -ля&, -ля3ши нсв.
насилвам, нападам
наскакати, наскач9, наскачеши
нсв. с на + вин. пад. нахвърлям се
върху
насладити, наслажд9, насладиши
св. подсладя
наслаждати с8, наслажда& с8,
наслажда3ши с8 нсв. наслаждавам се
наслэди3 ср. наследство
наставити, наставл&, наставиши
св. с вин. пад. и на, въ + вин. пад.
поведа към; с до заведа до; поуча
наставляти, -вля&, -вля3ши
нсв. повеждам, завеждам, поучавам
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настати, настан9, настанеши св.
с на + вин. пад. застана, настана,
настъпя
настольникъ м. наследник на
престол
настояти, -сто&, -стоиши нсв.
предстоя; наставам, настъпвам
настьляти, -стел&, -стел3ши
св. застеля
нас1тити, нас1шт9, нас1тиши
св. с вин. пад. и род. пад. и отъ +
род. пад. наситя нас1штати,
нас1шта&, нас1шта3ши нсв.
насищам; -с8 насищам се
насэти, насэ&, насэ3ши св. насея
нас9штьнъ прил. насъщен
натроути, натров9, натровеши св.
нахраня
натъкати, натъч9, натъчеши св.
натъпча
наоустити, наоушт9, наоустиши
св. с вин. пад. и на + вин. пад.
насъскам; с вин. пад. и да подуча,
накарам
наоутри3, наоутрь3 ср. сутрин;
утрешният ден
наоучати, наоуча&, наоуча3ши
нсв. научавам; -с8 научавам се
наоучити, наоуч9, наоучиши св.
науча; -с8 науча се
наоуштати, наоушта&,
наоушта3ши нсв. насъсквам;
научавам
наоуштени3 ср. насъскване,
подучване
находити, -хожд9, -ходиши нсв.
наближавам, идвам
начинати, начина&, начина3ши
нсв. с инф. започвам

начрьтати, -та&, -та3ши св.
начертая, нарисувам
начьн- вж. нач8ти
нач8ти, начьн9, начьнеши св. с
инф. започна
нач8тъкъ м. начало
нашьд- осн. на мин. деят. прич. І от
наити
наю форма за род. и мест. пад. дв. ч.
на местоим. азъ
на#ти, наим9, наимеши св.
наема; наимъ мин. деят. прич. І
н(бо = небо
н(бс- = небесн(бск- = небесьскн±е, н3 форма за вин. пад. ед. ч. ср. р.
на анаф. местоим. *и, *я, *3,
употребявана след предлози; зан3
защото
небес- вж. небо
небесьнъ прил. небесен
небесьскъ прил. небесен
небо ср. небе
небо съюз защото, понеже
неблюдимъ нрч. без надзор
небогъ прил. беден, нещастен
небонъ съюз защото, понеже
небрэшти, небрэг9, небрэжеши
нсв. с о + твор. пад. пренебрегвам,
не ме е грижа, презирам
не(бск- = небесьскневодъ м. рибарска мрежа
неволя ж. необходимост неволя
3стъ с инф. неизбежно е да
неврэжденъ прил. непокътнат,
неповреден
невэзьство вм. невэждьство ср.
невежество, незнание
невэстьникъ м. жених
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неб1ти3 ср. небитие
негъли, негли нрч. отколкото, може би
недостати, недостан9,
недостанеши св. не достигна
нед9гъ м. болест, недъг
нежели нрч. нежели, отколкото
незълоба ж. непорочност,
беззлобие
нез1блемъ, нез1бьнъ прил.
непоклатим, непоколебим
неискоусьнъ прил. неопитен
неистлэньнъ прил. нетленен
неистовъ прил. неистов, луд
неключимъ прил. негоден,
неспособен
нели след предл. отъ: отъ нели
откакто
немошть ж. слабост, болест
немоштьно нрч. невъзможно
ненавидэти, ненавижд9,
ненавидиши нсв. с род. или вин. пад.
ненавиждам
необиновати с8, необиноу& с8,
необиноу3ши с8 нсв. говоря без
извъртания; не обиноу# с8
говорейки направо
неослабьнъ прил. неотстъпен
неос9жденьно нрч. безупречно
неплод1 ж. бездетна, неплодна жена
неплътьскъ прил. безплътен
непобэдьнъ прил. непобедим
неповиньнъ прил. невинен
неподобьнъ прил. недостоен
неподобьнэ нрч. недостойно
неполь0ьнъ, непользьнъ прил.
безполезен
непорочьнъ прил. непорочен,
безупречен
непослоушьливъ прил. непослушен,
непокорен

непостоинъ прил. непостоянен
неправьдивъ прил. неистинен,
лъжлив
неправьдьникъ м. грешник
непраздьна прил. бременна,
непразна
неприязнинъ прил. дяволски
неприязнь ж. неприязън, омраза;
дяволът, сатаната
непрэподобьнъ прил. безбожен,
нечестив
непрэходьнъ прил. непроходим
непьштевани3 ср. помисъл, умисъл
непьштевати, непьштоу&,
непьштоу3ши нсв. с эко
предполагам; с вин. пад. и ІІ вин. пад.
+ инф. смятам някого за някакъв
непьшть м. предлог
нерадити, неражд9, нерадиши
вж. неродити
неразоумивъ прил. несхватлив,
глупав
неразоуми3 ср. неразумност,
безразсъдност
неродити, нерожд9, неродиши нсв.
с о + мест. пад. не ме е грижа за нещо
(някого); с яко не се безпокоя, че
неск9дьнъ прил. изобилен,
разточителен
несланъ прил. безсолен
нести, нес9, несеши нсв. с вин.
пад. и въ, на + вин. пад. или дат.
пад. нося в определена посока,
занасям, отнасям, донасям
нестера ж. племенница
нестро3ни3 ср. безредие, несъгласие
несъкажемъ прил. неизразим
несъм1сльнъ прил. безумен,
безразсъден, неразумен; несхватлив
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несътрьпимъ прил. нетърпим,
непоносим
нес1тьнъ прил. ненаситен
нетьлэни3 ср. нетленност,
безсмъртие
неоудобь нрч. трудно, мъчно
неоумъвенъ прил. неумит
нечаяни3 ср. неочакваност
нечьсти3 ср. безчестие
нечьсть ж. безчестие
нечювьствьнъ прил. безчувствен
нешт8дьнъ прил. безпощаден,
жесток
не#с1ть ж. пеликан
нешьвенъ прил. без шев, нешит
ни част. и ...не
нива ж. нива
ниже I съюз а и не
ниже II нрч. по-долу
нижьи, нижии, ж. р. нижьши, ср. р.
ниже сравн. ст. на низъкъ
низоу, низъ нрч. долу
нижьн±ь прил. долен
низъвести, низъвед9,
низъведеши св. сваля; -с8
проваля се
низъврэшти, низъврьг9,
низъврьжеши св. съборя, низвергна
низъвэсити, низъвэш9,
низъвэсиши св. спусна
низъити, низъид9, низъидеши
св. с отъ сляза от
низъкъ прил. нисък
низъложити, низълож9,
низъложиши св. с вин. пад. и съ +
род. пад. сваля от; с вин. пад. и въ +
мест. пад. сваля в, всред
низънести, низънес9,
низънесеши св. сваля

низърин9ти, низърин9,
низъринеши св. блъсна надолу
низъходити, низъхожд9,
низъходиши нсв. с въ + вин. пад.
или с до слизам в или до
низъхождени3 ср. слизане
низъшьд- вж. низъити
никакоже нрч. никак
никогда нрч. никога
николиже нрч. никога
никотер1, никотор1 местоим.
никой
никъгда нрч. никога
никъдеже нрч. никъде
никъи(же), никая(же), нико3(же),
местоим. меко скл. обикновено пред
същ. имена никой; никакъв
никъто(же) местоим. за лица никой
ницати, нич9, ничеши нсв. никна
ниць прил. ничком, по очи
ничьто(же) местоим. за предмети
нищо
ништь прил. беден, нищ
н(нбсхъ = на небесехъ
нога ж. крак, нога
ногатица вж. горьница
ногъть м. нокът
носити, нош9, носиши нсв. нося
ноша ж. товар
н(се = небесе
ноудити вж. н9дити
ноудьма, ноудьми нрч.
принудително, по необходимост;
силом
ноуждати, ноужда&, ноужда3ши
нсв. принуждавам; -с8 с инф.
принуждавам се
нъ съюз обикновено след отрицат.
изр. но; а; нъ да освен за да
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о предл. с вин. и мест. пад.; с вин. пад.
означава засягане на повърхността на
предмет от действие о (към, за:
в8зати о стлъпъ връзвам о (за, към)
стълб; в, от: прэтъкн9ти о камень
ног9 препъна крак о (в, от) камък); о
десн9&, о лэв9& подразбира се
стран9 и затова с род. пад. вдясно от,
вляво от: о десн9& мене в дясно от
мене, от дясната ми страна;
с вин. пад. означава обект на
жребий за: о риз9 мо& меташ8
жрэби# за моята дреха хвърляха
жребий;
с вин. пад. за време на, към: о
лэто на лято, към началото на лятото;
с мест. пад. означава
пространство около предмет около,
при: събьраш8 с8 о немь събраха
се около него;
с мест. пад. означава някого
или нещо като помощник за
извършването на някакво действие: о
бозэ сътворимъ сил9 с помощта
на бога ще направим чудо; о имени
мо3мь бэс1 ижденете с помощта
на (чрез) моето име ще изгоните бесове
с мест. падеж при глаголи със
значение „изпитвам някакво чувство”
означава предмет или действие като
възбудител на чувството: оужасаах9
с8 о словесехъ 3го ужасяваха се от
думите му;
с мест. падеж при глаголи
със значение „говоря”, „пиша”,
„мисля”, „грижа се” за: прэславьно
глагола с8 о тебэ преславно се
говори за тебе
об, объ предл. с вин. пад. за място
само в съчетанието объ онъ полъ,
след което се явява род. пад.: объ
онъ полъ Норъдана отвъд Йордан
(букв. на другата страна на Йордан);
за време: об ношть вьс& през
цялата нощ

нъравъ м. нрав, характер
н1 форма за вин. п. мн. ч. на
местоим. азъ ни, нас
н1нэ, н1ня нрч. сега
н1нэчю нрч. сега
н1нэшьнъ прил. днешен
нь форма за вин. пад. м. ед. на
анафоричното местоим. и, я, 3,
употребявана след предлози
нэ I вм. не 3стъ отрицат. съкрат.
форма на б1ти за 3 л. ед. ч. сег. вр.
нэкако нрч. някак
нэкогда, нэкъгда нрч. някога
нэколи нрч. някога, най-сетне
нэкотер1и, нэкотор1и местоим.
някой
нэк1и, нэкая, нэко3 местоим.
някой, някакъв; имен. пад. мн.ч.
нэции
нэкъто местоим. за лица някой
нэмовати, нэмоу&, нэмоу3ши
нсв. заеквам
нэсмь, нэси, нэстъ, нэсмъ,
нэсте вм. не 3смь, не 3си и т.н.,
отрицат. форми на б1ти за сег.
вр.; нэстъ не е, безл. няма
нэчьто местоим. за предмети нещо
н9 вм. нъ
н9дити, н9жд9, н9диши нсв.
принуждавам, насилвам; -с8 търпя
насилие, принуден съм
н9ждьникъ м. насилник
н&доуже нрч. винаги след предлог
отъ от където
н9дьми нрч. по принуда, насила
О
о междум. стои пред обръщение о
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оба обобщително мест. за дв. ч. им.
и вин. пад. м. р. (числ.), обою род. и
мест. пад., обэма дат. и твор.
пад., обэ имен. и вин. пад., ж. и ср.
р. и двамата, и двете
оба на дес8те дванадесетте (за
апостолите)
обавати, обава&, обава3ши нсв.
обайвам, омагьосвам
обавити, обавл&, обавиши св. с
вин. пад. обявя, открия, покажа
обавлени3 ср. указание, посочване
обавляти, обавля&, обавля3ши
нсв. показвам, обявявам
обаче съюз обаче; и все пак; освен
това; само че
обдрьжати, -дрьж9, -дрьжиши
нсв. владея
обетъшати, обетъша&,
обетъша3ши нсв. остарея; овехтея
(за вещи)
обид- вж. обити
обидьливъ прил. пакостлив, който
обижда
обидэти, обижд9, обидиши нсв.
обиждам
обили3 ср. изобилие, богатство
обило нрч. изобилно
обимати, обима&, обима3ши и
обемл&, обемл3ши нсв. с вин. пад.
и отъ бера (плод) от: само с вин. пад.
обирам (дърво, лозе)
обиновати, обиноу&, обиноу3ши
нсв. с о + мест. пад. обикалям около
нещо; -с8 с род. пад. отвръщам се от
нещо
обиновени3 ср. увъртане, колебание
обин9ти с8, обин9 с8, обинеши
с8 св. с род. пад. отвърна се, отклоня
се, откажа се от
обитати, обита&, обита3ши нсв. с
въ + мест. пад. пребивавам, живея в
обити I, обид9, обидеши св. с вин.
пад. обходя
обити II, оби&, оби3ши св. с вин.
пад. и твор. пад. или въ + мест. пад.

обвия; с вин. пад. и о + мест. пад.
обвия, завия
обитэлиште ср. жилище,
обиталище
обитэль ж. обител, манастир
обладати, облада&, облада3ши
нсв. с твор. пад. властвам
область ж. власт; област, място, над
което се простира властта на някого
облачати, облача&, облача3ши и
облачити, облач9, облачиши нсв. с
вин. пад. и твор. пад. обличам,
обвивам; покривам
облачьнъ прил. облачен
облежати, облеж9, облежиши нсв.
с о + мест. пад. обвит съм около
нещо; с вин. пад. заобикалям, стоя
около нещо
облешти, обл8г9, обл8жеши св.
със съ + твор. пад. остана с някого
облизати, оближ9, оближеши или
облиза&, облиза3ши нсв. облизвам
облистати, облиста&,
облиста3ши нсв. озарявам,
осветявам
обличати, облича&, облича3ши
нсв. с вин. пад. и о + мест. пад.
показвам, проявявам; изобличавам,
обвинявам
обличити, облич9, обличиши св. с
вин. пад. и о + мест. пад. покажа,
проявя; изоблича, обвиня
облиэти, облэ&, облэ3ши св. с
вин. пад. и твор. пад. облея
облобъзати, облобъж9,
облобъжеши св. целуна
облоб1зати, облоб1за&,
облоб1за3ши нсв. целувам
обложити, облож9, обложиши св. с
вин. пад. и о + мест. пад. поставя
обл1гати, обл1га&, обл1га3ши
нсв. с вин. пад. и къ оклеветявам,
охулвам (св. облъгати)
обльгъчити, обльгъч9,
обльгъчиши св. облекча (нсв.
обльгъчати)
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обльстити, обльшт9, обльстиши
св. с вин. пад. и твор. пад. подмамя
(нсв. обльштати)
облэк-, облэц- вж. облэшти
облэнити с8, облэн& с8,
облэниши с8 домързи ме (нсв.
облэняти с8)
облэшти, облэк9, облэчеши св. с
вин. пад. и въ+ вин. пад. облека; -с8
с въ + вин. пад. или с твор. пад.
облека се; получа; облэчете с8
сило& съ в1ше ще получите сила
от горе; облькъ, облъкъ мин. деят.
прич. I, обльченъ, облъченъ мин.
страд. прич. (нсв. облэкати)
облюбити, облюбл&, облюбиши
св. обикна, заобичам
обл8г- вж. облешти
обнажати, обнажа&, обнажа3ши
св. оголея
обнажити, обнаж9, обнажиши св.
оголя; извадя
обништати, -шта&, -шта3ши
св. обеднея
обновити, обновл&, обновиши св.
обновя
обогатити, обогашт9, обогатиши
св. обогатя (нсв. обогаштати)
обои обобщително мест. (числ.),
род. пад. обо3го, имен. пад. ср. обо3
и единият и другият
обоняти, обоня&, обоня3ши св.
помириша
обо&доу нрч. и от двете страни
образьнъ прил. образен, символичен
обратити, обрашт9, обратиши
св. с вин. пад. и въ, на + вин. пад.
обърна, превърна, върна; -с8 с въ,
на + вин. пад. превърна се в, върна
се при; с къ обърна се към някого
обраштати (с8), обрашта& (с8),
обрашта3ши (с8) нсв. обръщам
(се)
обраштени3 ср. обръщане, връщане
оброкъ м. заплата, възнаграждение
обрэзани3 ср. обрязване

обрэменити, обрэмен&,
обрэмениши св. обременя, натоваря
тежко
обрэсти, обр8шт9, обр8штеши
св. намеря; обрэтати, обрэта&,
обрэта3ши нсв. намирам
обрэтени3 ср. намиране
обр8шт- вж. обрэсти
обр9чити, обр9ч9, обр9чиши св. с
вин. пад. сгодя
обр9ченица ж. годеница
обр9чь м. гривна; пръстен; обръч
обоуити, обоу&, обоуиши св. с вин.
пад. превърна нещо в глупост,
обезсмисля
обоути, обоу&, обоу3ши св. с вин.
пад. и въ + вин. пад. обуя
обоуяти, обоуя&, обоуя3ши св.
оглупея; стана блудкав, обезсолея
объдрьжати, объдрьж9,
объдрьжиши нсв. вж. одрьжати
объмати вм. обьмати вж. обимати
объстояти, объсто&, объстоиши
нсв. стоя наоколо
объст9пити, объст9пл&,
объст9пиши вж. ост9пити
обътешти, -тек9, -течеши св.
обиколя, обходя
объходити, объхожд9,
объходиши нсв. с вин. пад. или с по
+ дат. пад. обхождам, обикалям по...
объ#ти, объим9, объимеши вм.
об8ти
об1чьнэ нрч. обикновено
обьштина ж. общност, община,
манастирско братство
обэдовати, обэдоу&, обэдоу3ши
нсв. обядвам
обэдьня ж. обедня, църковна
служба в обедно време
обэсити, обэш9, обэсиши св.
окача, поставя да виси
обэтовани3 ср. обещание
обэтъ м. молитва, обет, обещание
обэцэни3 вм. обэштани3 ср.
обещание
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обэш- вж. обэсити
обэштати (с8), обэшта& (с8),
обэшта3ши (с8) св. с дат. пад. и
инф. обещая (нсв. обэштавати)
об8зати, об8ж9, об8ж3ши св.
превържа, обвържа
об8ти, обьм9, обьмеши св. обзема,
обхвана, хвана
овамо нрч. насам, натам
овошть м. овошка, плодно дърво; плод
овъ местоим. употребява се в
изброявания: овъ....овъ или
овъ...дроугъ единият... другият
овьде нрч. употребява се
съотносително със сьде:
сьде...овьде тук (на едно място)...
там (на друго място)
овьн±ь прил. овнешки
овьчь прил. овчи
овьч8 ср. овчица
ов9доу нрч. употребява се
съотносително със с9доу: с9доу и
ов9доу отсам и оттатък, от едната и
от другата страна
огави3 ср. неприятност, беля
огласити, оглаш9, огласиши св.
поуча, причисля към оглашените
(нсв. оглашати, оглаша&,
оглаша3ши)
оглашенъ мин. страд. прич. от
огласити оглашен, готвещ се да
приеме християнството, но още
непокръстен
огл8дати с8, огл8да& с8,
огл8да3ши с8 нсв. оглеждам се,
търся с поглед около себе си
огобь0ити с8, огобьж9 с8,
огобь0иши с8 св. народя, дам много
плод
ограда ж. ограда, кошара, клетка
оградити, огражд9, оградиши св.
оградя (нсв. ограждати)
оградъ м. градина
одежд- вж. одэти
одежда ж. облекло, дреха

оделэвати, оделэва&,
оделэва3ши нсв. с дат. пад.
побеждавам (св. оделэти)
одолэти, одолэ&, одолэ3ши св. с
дат. пад. победя (нсв. одолявати)
одръ м. одър, легло
одрьжани3 ср. владение
одрьжати, одрьж9, одрьжиши нсв.
обзема
одъждати, одъжда&, одъжда3ши
нсв. пускам, пращам дъжд (св.
одъждити, одъжд9, одъждиши)
одэани3, одэни3 ср. облекло,
дреха
одэти, одежд9, одеждеши св. с
вин. пад. и с въ + мест. пад. или
твор. пад. облека; -с8 облека се
одэяти, одэ&, одэ3ши нсв.
обличам; -с8 обличам се
оженити, ожен&, ожениши св. с
вин. пад. оженя; -с8 с твор. пад.
оженя се
оживити, оживл&, оживиши св.
съживя, върна към живот
ожидати, -жида&, -жида3ши нсв.
чакам, очаквам
ожити, ожив9, оживеши св. оживея,
съживя се, върна се към живот
озълобл3ни3 ср. беда, притеснение
окаменени3 ср. вкаменяване,
ожесточаване
окаменити, окамен&, окамениши
св. вкаменя, ожесточа
окаяни3 ср. окайване
окаянъ прил. окаян, клет, презрян
окаяти, окая&, окая3ши нсв.
окайвам, оплаквам
оклеветати, оклевешт9,
оклевештеши св. оклеветя (нсв.
оклеветавати, оклеветава&,
оклеветава3ши)
оковати, окоу&, окоу3ши св. с вин.
пад. и с твор. пад. обкова; окова
оконьчати, оконьча&, оконьча3ши
св. завърша, свърша
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окопати, окопа&, окопа3ши св.
окопая
окропити, окропл&, окропиши св.
поръся
окръвени3 вм. отъкръвени3
окрьстъ нрч. наоколо, от всички
страни; предл. с род. пад. около
окрьстьнъ прил. околен
окр9гънь прил. околен
окоушати, окоуша&, окоуша3ши
нсв. опитвам, изпитвам
ок1 нрч. както, като че, сякаш
олокавътоматъ м. жертвено
животно, което се е изгаряло цяло
при жертвоприношение
олэи м. масло, елей, олио
ол8дэти, ол8дэ&, ол8дэ3ши св.
запустея, превърна се в л8дина
запустяла, необработвана земя
омазати, омаж9, омажеши св. с
вин. пад. омажа, намажа
омакати, омака&, омака3ши нсв.
с вин. пад. омокря, обливам
ометь ж. рибарска мрежа
омочити, омоч9, омочиши св. с
вин. пад. и твор. пад. омокря, облея;
с вин. пад. и въ + вин. пад. топна
омражати, омража&, омража3ши
нсв. проклинам
омразити, омраж9, омразиши св.
намразя
омрачити, омрач9, омрачиши св.
затъмня, помрача
омрьзэти, омрьзэ&, омрьзэ3ши
св. с дат. пад. стана противен на
някого, опротивея
омрькн9ти, омрькн9, омрькнеши
св. потъмнея, помръкна; замръкна
ом1вати, ом1ва&, ом1ва3ши
нсв. с вин. пад. и отъ умия, измия
(св. ом1ти, ом1&, ом13ши)
ом9тити с8, ом9шт9 с8,
ом9тиши с8 св. смутя се, объркам се
оно = оно врэм8; въ оно по онова
време
оноушта ж. обувка, обуща

онъ местоим. онзи; той
он9доу нрч. и предл. с род. пад.
оттатък, отвъд
онэмэти, онэмэ&, онэмэ3ши
св. онемея
опак1 нрч. наопаки, обратно; отзад
опасъ м. грижа, внимателност
опасьно, опасьнэ нрч. грижливо,
внимателно
опашь ж. опашка
оплатъ м. просфора, хляб,
символизиращ в християнското
богослужение тялото на Христос
оплести, оплет9, оплетеши св.
оплета, оградя чрез плетене
оплотъ м. плет, ограда
оплъчити с8, оплъч9 с8,
оплъчиши с8 св. с на + вин. пад.
подредя се в боен ред срещу някого;
с окръстъ + род. пад. наредя се в
боен ред около някого, за да го
защитя (нсв. оплъчати с8,
оплъча&, оплъча3ши с8)
опльвати, оплю&, оплю3ши нсв.
оплювам
оплэнени3 ср. пленяване
оплэти, оплэв9, оплэвеши св.
оплевя
опона ж. завеса
оправьдани3 ср. напътствие, правило
оправьдати, оправьда&,
оправьда3ши нсв. с вин. пад.
обявявям някого за праведен
оправьдити, оправьжд9,
оправьдиши св. с вин. пад. обявя
някого за праведен
опроврэшти, опроврьг9,
опроврьжеши св. преметна,
прекатуря
опрэсьнъкъ м. хляб, приготвен без
квас, еврейското маца
опрэти, опьр9, опьреши св. с твор.
пад. и о + вин. пад. опра нещо в нещо;
-с8 с дат. пад. ударя се, блъсна се о
нещо
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опоустити, опоушт9, опоустиши
св. опразня; опустоша
опоустэти, опоустэ&,
опоустэ3ши св. опустея
орало ср. рало
орати, ор&, ор3ши нсв. ора
ор9ди3 ср. работа
ор9жи3 ср. меч, оръжие
осанъна междум. осанна
освитати, освита3тъ нсв. съмва
(св. освьн9ти, освьнетъ)
освэтити, освэшт9, освэтиши
св. осветя, озаря (нсв. освэштати,
освэшта&, освэшта3ши)
осв8тити, осв8шт9, осв8тиши
св. с вин. пад. осветя, прочистя нещо
от зли духове чрез религиозния обред
освещаване
осв8штени3, -нь3 ср. освещаване
осияти, осия&, осия3ши св.
обгърна със сияние
оскврьнени3 ср. осквернение
оскврьнити, оскврьн&,
оскврьниши св. оцапам, оскверня
(нсв. оскврьняти, оскврьня&,
оскврьня3ши)
осклабити с8, -бл& с8, -биши
с8 св. усмихна се (нсв. осклабляти
с8, -бля& с8, -бля3ши с8)
оскръбити с8, -бл& с8, -биши
с8 св. наскърбя се
оскръдъ м. длето
оск9дэти, оск9дэ&, оск9дэ3ши
св. намалея, стана оскъден; изчезна
ослабити, ослабл&, ослабиши св. с
дат. пад. оставя някого насаме, на
спокойствие, с инф. откажа се да; с
вин. пад. отслабя, разслабя,
парализирам (нсв. ослабляти,
ослабля&, ослабля3ши)
ослабленъ мин. страд. прич. от
ослабити парализиран
ослабэти, ослабэ&, ослабэ3ши
св. отслабна, загубя сили; с твор.
пад. огъна се под натиска на нещо,
загубя съпротивителната си сила

ослоушати, ослоуша&,
ослоуша3ши св. с дат. пад. откажа
да послушам някого; -с8 с род. пад.
откажа се да послушам някого, нещо
осльпн9ти, осльпн9, осльпнеши
св. с твор. пад. ослепея
ослэпити, ослэпл&, ослэпиши св.
ослепя (нсв. ослэпляти,
ослэпля&, ослэпля3ши)
осмъ числ. редно осми; осм1и
мэс8ць април
осмь числ.бройно ж. осем, осмица
основани3, основань3 ср. основа,
опора
основати, основ9, основеши св. с
вин. пад. и на + мест. пад. положа
основите на нещо върху нещо (нсв.
осн1вати, осн1ва&, осн1ва3ши)
особити с8, особл& с8, особиши
с8 нсв. живея самотно
особь нрч. отделно, насаме
осолити, осол&, осолиши св. осоля,
посоля
ософъ м. исоп
оставити, оставл&, оставиши св.
оставя; опростя (за грехове); изоставя
(нсв. оставляти, оставля&,
оставля3ши)
оставлени3 ср. опрощаване (за
грехове)
останъкъ м. останка, остатък,
наследство
остати, остан9, останеши св.
остана; почакам, спра; -с8 с род.
пад. откажа се от нещо
острогъ м. ограда, вал за защита
остьнъ м. остен
ост9пати, ост9па&, ост9па3ши
нсв. отстъпвам
ост9пити, ост9пл&, ост9пиши
св. с род. пад. или отъ + род. пад.
отстъпя, отдалеча се от; откажа се
от; с вин. пад. обградя, заобиколя,
обсадя нещо
ост9плени3 ср. отстъпване
осъпа ж. цирей, пришка
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ос1пати, -пл&, -пл3ши св. с вин.
пад. и твор. пад. обсипя
осьлъ м. магаре, осел
осьль прил. притежателно
магарешки
осьл8 ср. магаре, магаренце
осэнити, осэн&, осэниши св. с
вин. пад. прикрия, прибуля, обхвана;
осеня; с вин. пад. и твор. пад. закрия,
защитя (нсв. осэняти, осэня&,
осэня3ши)
осэсти, ос8д9, ос8деши св.
спотая се, обсадя; заобиколя, обградя
осэти, осэ&, осэ3ши св. с вин.
пад. и твор. пад. засея
ос8зати, ос8ж9, ос8жеши св.
пипна, попипам
ос9дити, ос9жд9, ос9диши св. с
вин. пад. и на или въ + вин. пад.
осъдя; (нсв. ос9ждати, ос9жда&,
ос9жда3ши)
ос9ждени3 ср. присъда
отаи нрч. скритом, тайно; предл. с
род. пад. тайно от, скритом от
отвалити, -вал&, -валиши св.
отместя, отваля
отврьзати, отврьза&,
отврьза3ши нсв. отварям (св.
отврэсти)
отврьнь нрч. наопаки, превратно
отврэсти, отврьз9, отврьзеши
св. с вин. пад. отворя, мин. страд.
прич. отврьстъ отворен; отврэсти
оуста с на + вин. пад. зина срещу
някого
отид- вж. отити
отим- вж. отъимотирати, отира&, отира3ши нсв.
с вин. пад. и твор. пад. изтривам (св.
отрэти, отьр9, отьреши)
отити, отид9, отидеши (св. с род.
пад. или отъ + род. пад. и на въ +
вин. пад., къ + дат. пад. махна се,
избягам от; отида на, в; отида си;
мин. деят. прич. ошьдъ, ошьдъши;
елово прич. ошьлъ

отиши3 ср. залив, пристанище
отокъ м. остров
оточьнъ прил. островен
отроковица ж. момиче, момиченце
отрокъ м. момче; слуга, прислужник
отрочь прил. детски
отроч8 ср. дете
отрэбити, -бл&, -биши св. почистя
отрэшати, отрэша&,
отрэша3ши нсв. отвързвам
отъ предл. с род. пад. от
отъбэгн9ти, отъбэгн9,
отъбэгнеши св. с род. пад. избягам
(нсв. отъбэгати, отъбэга&,
отъбэга3ши)
отъвалити, отъвал&, отъвалиши
св. с вин. пад. и отъ + род. пад.
отваля, отместя нещо тежко
отъвратити, отъврашт9,
отъвратиши св. с вин. пад. и отъ
+ род. пад. върна някого;
отъвратити лице отъ отвърна
лице от (нсв. отъвраштати)
отъвраштати с8, отъврашта&
с8, отъврашта3ши с8 нсв. с род.
пад. отвръщам се, отказвам се
отъврьг-, отъврьж-, отъврь0вж. отъврэшти
отъврэшти, отъврьг9,
отъврьжеши св. с вин. пад. отъ +
род. пад. (себе) отхвърля нещо от
(себе си); -с8 с род. пад. отметна
се, откажа се; с инф. откажа се, не
поискам да
отъвэтъ м. отговор
отъвэштати, отъвэшта&,
отъвэшта3ши св. с вин. пад. и дат.
пад. отговоря; с вин. пад. и къ +
дат. пад. отговоря (нсв.
отъвэштавати, -ва&, -ва3ши)
отъгонити, отъгон&, отъгониши
нсв. прогонвам, отпъждам
отъгънати, отъжен9,
отъженеши св. прогоня, отпъдя
отъдати, отъдамь, отъдаси св. с
вин. пад. и дат. пад. дам, върна нещо
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отънели(же) нрч. откакто
отънимати, отънемл&,
отънемл3ши вм. отъимати,
отъ3мл&, отъ3мл3ши
отън1нэ нрч. отсега
отън8ти, отъним9, отънимеши
вм. отъ#ти, отъим9, отъимеши
отън9дъ нрч. окончателно; безсъмнено
отън&дэже нрч. откъдето
отъпадати, отъпада&,
отъпада3ши нсв. с отъ + род. пад.
отпадам от, загубвам нещо,
провалям се, пропадам, падам (св.
отъпасти, отъпад9, отъпадеши)
отъпоустити, отъпоушт9,
отъпоустиши св. с вин. пад.
освободя, разпусна група; въ своÿ
си изпращам някого да си върви
вкъщи; с вин. пад. или с дат. пад.
простя (нсв. отъпоуштати,
отъпоушта&, отъпоушта3ши)
отъпоуштени3 ср. опрощаване,
опрощение
отърада ж. отрада, радост; въ
отърад9 на свобода, на спокойствие
отърешти, отърек9, отъречеши
св. отговоря; -с8 с род. пад. и дат.
пад. отрека се; с8 с инф. откажа се
отърин9ти, отърин9, отъринеши
св. с вин. пад. отритна, отхвърля; -с8
с род. пад. отделя се от
отърицати с8, отърица& с8,
отърица3ши с8 нсв. отказвам се,
извинявам се
отърэзати, отърэж9, отърэжеши
св. отрежа
отърэяти, отърэ&, отърэ3ши
нсв. отхвърлям, не приемам
отъселэ нрч. отсега, скоро, веднага
отъстояти, отъсто&, отъстоиши
нсв. с нрч.далече или отъ + род. пад.
отстоя, отдалечен съм
отъст9пити, отъст9пл&,
отъст9пиши вж. ост9пити
отъсълати, отъсъл&, отъсъл3ши
св. с вин. пад. отправя някого; заточа

някому: подаря, опростя нещо
някому (нсв. отъдаяти, отъда&,
отъда3ши)
отъдоити, -до&, -доиши св.
отбия (от сукане)
отъд1хати, отъд1ха&,
отъд1ха3ши нсв. поемам си дъх,
дишам
отъжен- вм. отъгънати
отъимати, отъ3мл&, отъ3млеши
св. с вин. пад. и дат. пад. или отъ +
род. пад. отнемам (св. отъ#ти,
отъим9, отъимеши)
отъ кони нрч. открай време
отъкръвени3 ср. откриване,
разкриване; откровение
отъкр1вати, отъкр1ва&,
отъкр1ва3ши
нсв. откривам, разкривам
отъкр1ти, отъкр1&,
отъкр13ши св. с вин. пад. и дат.
пад. открия, отворя, разкрия
отък9доу нрч. откъде
отълагати, -га&, -га3ши нсв. с
инф. отлагам
отълэкъ м. останка, остатък
отъл9чити, отъл9ч9, отъл9чиши
св. с вин. пад. и отъ + род. пад.
отстраня, отлъча някого от нещо; с
вин. пад. и дат. пад. отделя; -с8 с
отъ + род. пад. отлъча се, отделя се
отъметати, отъмешт9,
отъмештеши св. с вин. пад. хвърля,
махна от себе си; отхвърля, не приема;
-с8 с род. пад. откажа се
отъмьстити, отъмьшт9,
отъмьстиши св. със за + вин. пад.
и дат. пад. и твор. пад. отплатя се;
(нсв. отъмьштати, отъмьшта&,
отъмьшта3ши)
отъмьштени3 ср. отмъщение,
възмездие
отъмэтати, отъмэта&,
отъмэта3ши нсв. вж. отъметати
отънемошти, -мог9, -можеши
св. изнемогна
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някого (нсв. отъс1лати, отъс1ла&,
отъс1ла3ши)
отъсэкати, отъсэка&,
отъсэка3ши нсв. с вин. пад. и отъ
+ род. пад. отсичам; отделям;
прекратявам, прекъсвам (св.
отъсэшти, отъсэк9, отъсэчеши)
отъс9дити, отъс9жд9,
отъс9диши св. вж. ос9дити
отъс9доу, отъс9дэ нрч. оттук
отътоли, отътолэ нрч. оттогава
отътръгн9ти, отътръгн9,
отътръгнеши св. с вин. пад. и отъ
+ род. пад. откъсна
отътрэбити, отътрэбл&,
отътрэбиши св. с вин. пад. и отъ +
род. пад. очистя, почистя
отътр8сати, отътр8са&,
отътр8са3ши нсв. с вин. пад. и отъ
+ род. пад. отърсвам нещо (прах)
(св. отътр8сти, отътр8с9,
отътр8сеши)
отът80ати с8, отът80а& с8,
отът80а3ши с8 нсв. оттеглям се;
отказвам се
отът9доу, отът9дэ нрч. оттам
отъходити, отъхожд9,
отъходиши нсв. вж. оходити
отъцвисти, отъцвьт9,
отъцвьтеши св. прецъфтя
отъчаяти, отъча&, отъча3ши
св. с род. пад. загубя вяра или
надежда; -с8 отчая се: с род. пад.
загубя вяра или надежда
отъштетити, отъштешт9,
отъштетиши св. с вин. пад. ощетя
някого; загубя нещо
отъшьд- основа на мин. деят. прич.
от отъити
отъшьльць м. отшелник
отъ#ти, отъим9, отъимеши св. с
вин. пад. и отъ + род. пад. отнема;
отстраня, отдалеча (нсв. отъимати,
отъ3мл&, отъ3млеши)
отьмити вж. отьмьнити

отьмьнити, отьмьн&, отьмьниши
св. с вин. пад. помрача някого,
замъгля съзнанието на някого
отьмьнэти, отьмьнэ&,
отьмьнэ3ши св. с твор. пад. или
въ + мест. пад. загубя яснотата на
нещо
отьць м. баща
отьчина ж. родина, родно място
отьчь прил. бащин
отьчьскъ прил. бащински
отьчьстви3 ср. родно място,
отечество; род
отьчьство ср. род, племе
от8готэти (от8гътэти),
от8готэ& (от8гътэ&),
от8готэ3ши (от8гътэ3ши) св.
с на+ вин. пад. натегна върху някого
от8гъчити, от8гъч9, от8гъчиши
св. налегна, притисна
от8жати, от8жа&, от8жа3ши св.
натежа, натегна, отежня
от80ати, от8ж9, от8жеши нсв. с
вин. пад. претеглям; опитвам,
проверявам нещо
от8ти, отьм9, отьмеши св. вж.
отъ#ти
охл8дани3 ср. пренебрежение
оходити, охожд9, оходиши нсв. с
отъ + род. пад. махвам се,
отдалечавам се; с въ + вин. пад.
оттеглям се, отивам в; заминавам,
отивам си
охръмн9ти, -мн9, -мнеши св.
окуцея
охоудити, -жд9, -диши св. умаля;
презра, не зачета
охоудэти, -дэ&, -дэ3ши св.
смаля се; издребнея
охоулити, охоул&, охоулиши св.
охуля, презра
ох9пити, ох9пл&, ох9пиши св.
прегърна
о(ц- = отьцоцьтьнъ, оцьтэнъ прил. оцетен;
оцьтьно вино вино, смесено с миро
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оцэпати, -па&, -па3ши нсв.
вцепенявам се
оцэстити, оцэшт9, оцэштиши
св. с дат. пад. и вин. пад. простя; с
вин. пад. почистя, лъсна нещо (нсв.
оцэштати, оцэшта&, оцэшта3ши)
оцэштени3, оцэштень3 ср.
опрощение
о(че = отьче
оцес- вж. око
очесьнь прил. очен
очивисть нрч. очевидно
очистити, очишт9, очистиши св.
с вин. пад. очистя, изчистя (от рани,
кожна болест), оздравея; с вин. пад. и
отъ + род. пад. очистя някого от
нещо (грях) (нсв. очиштати,
очишта&, очишта3ши)
очиштени3 ср. очистване;
опрощаване
очоути, очоу&, очоу3ши св. усетя
очоутити, очоушт9, очоутиши св.
усетя
оштоутити, оштоушт9,
оштоутиши св. узная, усетя
ошьдъ, ошьдъш-, ошьлъ вж.
отити

пак1б1ти3 ср. пакибитие,
“пресъздаването на света” при
второто пришествие
палица ж. пръчка, жезъл
папежь м. папа
параклитъ м. застъпник, довереник,
утешител
параскевьгии ж. денят преди
пасхата, т.е. петък
паропсида ж. малка чиния, блюдо
пасти І, пад9, падеши св. падна
пасти ІІ, пас9, пасеши нсв. паса, пазя
пак1 нрч. пак, отново
пастоухъ м. пастир, овчар, пазител
пасха ж. празник у евреите
паче нрч. повече
пашаногъ м. баджанак
пек- вж. пешти
пешти, пек9, печеши нсв. пека
пешти с8, пек9 с8, печеши с8
нсв. грижа се
пиганъ м. седефче (растение)
пира ж. торба
писати вж. пьсати
пискани3 ср. свирене със свирка
(пищялка) или с флейта
пискати, пишт9, пиштеши нсв.
свиря със свирка (пищялка) или с
флейта
пискъ м. писък; свирня със свирка
или с флейта
писм8 ср. буква
питати, -та&, -та3ши нсв.
храня, отглеждам
пити, пи&, пи3ши нсв. пия
питомъ прил. угоен, охранен
питэти, питэ&, питэ3ши нсв.
храня, отглеждам
пишта ж. храна
пишталь ж. овчарска свирка,
пищялка, флейта
плавъ прил. златист, бледожълт, с
цвят на плява; рус
плакати, плач9, плачеши І нсв.
плача

П
паu = пак1
паj = пам8ть
павечерьница ж. църковна служба,
повечерня
пагоуба ж. пагуба, гибел
пагоубьникъ м. човек, който докарва
пагуба
пагоубьнъ прил. пагубен, гибелен;
пагоубьн1и змии носещият гибел
змей, т.е. дяволът
пад- вж. пасти
падати, пада&, пада3ши нсв.
падам
пажить ж. пасище, паша
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плакати, плач9, плачеши ІІ нсв.
плакна
плам1 м. пламък
плем8 ср. племе
плиновени3 ср. плюене, плюнка
плин9ти, плин9, плинеши св.
плюна
плишть м. шум, вик
плодити с8, пложд9 с8, плодиши
с8 св. давам плод
плоути, плов9, пловеши нсв.
плувам
пльвати, плю&, плю3ши нсв. плюя
пльзати, пльж9, пльзиши нсв.
пълзя
пл8сати, пл8са&, пл8са3ши нсв.
и пл8ш9, пл8шеши танцувам,
играя
пл8сьци м., мн. ч. хора, танци
по предлог с дат. пад. по, върху,
според; с мест. пад. след; с вин. пад. за
побивати, побива&, побива3ши
нсв. убивам
побити, поби&, поби3ши св. убия
побъдэти, -бъжд9, -бъдиши св.
постоя буден, побдя, пободърствам
побэдити, побэжд9, побэдиши
св. победя
поваждати, -важда&, -важда3ши
нсв. подбуждам, подтиквам
повапьнити, -н&, -ниши св.
варосам, белосам
повелэти, повел&, повелиши св.
заповядам
повести, повед9, поведеши св.
поведа
повиновати с8, -ноу& с8,
-ноу3ши с8 нсв. покорявам се,
подчинявам се
повиньнъ прил. виновен, отговорен;
длъжен
поврэшти, поврьг9, поврьжеши
св. хвърля, подхвърля
повэдати, повэда&, повэда3ши
нсв. разказвам, съобщавам

повэдэти, повэмь, повэси св.
кажа, разкажа, известя
повэждь повелит. накл. 2 и 3 л. ед.
ч. от повэдэти
повэсити, -вэш9, -вэсиши св.
окача
поганъ прил. езически,
субстантивирано езичник
погрети, погреб9, погребеши св.
погреба
погрэбати, погрэба&, погрэба3ши
нсв. погребвам
погр8зн9ти, -н9, -неши св.
потъна; потопя
погр9жати, -жа&, -жа3ши нсв.
потопявам
погоубити, -бл&, -биши св.
изгубя, загубя; погубя (убия)
погънати, пожен9, поженеши св.
потърся; подгоня
пог1бати, -бл&, -бл3ши св.
погина, загина, изгубя се (нсв.
пог1ба&, пог1ба3ши)
пог1бн9ти, пог1бн9,
пог1бнеши св. погина, загина
подаждь повелит. накл. 2 и 3 л. ед. ч.
от подати
подати, подамь, подаси св. подам,
дам
подавити, -вл&, -виши св.
задуша, потисна
подаяти, -да&, -да3ши нсв.
давам
подвигн9ти, -н9, -неши св.
раздвижа, разклатя; -с8 раздвижа се,
разклатя се
подвижени3 ср. мятане, люшкане
подвижьнъ прил. усърден,
прилежен; подвижен
подвизати с8, -за& с8, -за3ши
с8 нсв. (св. подвиж9 с8,
подвижеши с8) състезавам се,
боря се, старая се, подвизавам се
подобати, -ба&, -ба3ши нсв.
трябва, подобава, прилича, редно е,
следва
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подобити с8, -бл& с8, -биши с8
нсв. уподобявам се
подоби3 ср. изображение, портрет,
статуя; подобие
подражати, -жа&, -жа3ши нсв. с
вин. пад. надсмивам се, подигравам
се на някого
подроугъ м. близък, ближен
подъ предл. с творит. пад. означава
място под предмет под; с вин. пад.
означава движение към място под
предмет под
подъклонити, -клон&, -клониши
св. подслоня
подъкопавати, -ва&, -ва3ши
нсв. (св. подъкопати) подкопавам
подълагати, -га&, -га3ши нсв.
подлагам
подъметъ м. поли (долна част на
дълга връхна дреха)
подъпэга, подъбэга ж. напусната
жена
подър1ти, -р1&, -р13ши св.
подкопая, подрия
подъ#ти, подъим9, подъимеши
св. с вин. пад. понеса, изтърпя
пожен- вж. погънати
пожити, -жив9, -живеши св.
поживея
пожрьти, пожьр9, пожьреши св.
принеса в жертва, пожертвам
пожрэти, пожьр9, пожьреши св.
погълна
пожьдати, пожид9, пожидеши и
пожьд9, пожьдеши св. почакам
пож8ти, -н9, -неши св. пожъна,
ожъна
поздэ нрч. късно, късно вечерта
познати, позна&, позна3ши св.
позная
позобати, -а&, -а3ши св. изям,
иззобам, изкълва (за птица)
позоръ м. зрелище
поид- вж. поити
поим- вж. по#ти

поимати, по3мл&, по3млеши нсв.
вземам
поискати, -ншт9, -иштеши св.
потърся
поити І, поид9, поидеши св.
тръгна
поити ІІ, по&, поиши нсв. поя,
давам питие
покаани3 ср. покаяние
покаати с8, пока& с8, пока3ши
с8 св. покая се, осъзная грешката си
покадити, покажд9, покадиши св.
покадя, задимя, запуша
показати І, -за&, -за3ши нсв.
показвам
показати ІІ, -ж9, -жеши св.
покажа; накажа
покани3 вм. покаани3
покланяни3 ср. поклонение,
покланяне
покланяти с8, -ня& с8,
-ня3ши с8 нсв. покланям се
поклонитель м. който се покланя за
почит, почитател
поклонити с8, -клон& с8,
-клониши с8 св. поклоня се
покои м. покой, почивка
покоити, поко&, покоиши св.
успокоя
покровъ м. покрив; покривка от плат
покр1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
покривам
покр1ти, -кр1&, -кр13ши св.
покрия, скрия
покоусити, -ш9, -сиши св. опитам,
направя опит да извърша нещо
покоушати, -ша&, -ша3ши нсв.
опитвам
пок1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
клатя (глава), кимам
пок1дати, -да&, -да3ши св. обсипя
пок9пати с8, -пл& с8, -пл3ши
с8 св. умия се
полагати, -га&, -га3ши нсв.
полагам, слагам; давам
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полата ж. и полатъ м. палат,
дворец
полез- вж. поль0положити, -ж9, -жиши св.
положа, сложа; отдам, дам
полоу ношти среднощ, в средата на
нощта
полоучити, -ч9, -чиши св. с вин.
пад. получа
полъ м. половина; част от
пространство, намиращо се от едната
или другата страна на граница, която
го разделя: на ономь полоу
Иоръдана; биологически пол
поль0евати и поль0евати с8,
-оу&, -оу3ши нсв. ползвам се,
имам печалба, облага
поль0ьнъ прил. с дат. пад. полезен
за нещо
помавати, -ва&, ва3ши нсв.
кимам, давам знак с глава
помагати, -га&, -га3ши нсв.
помагам
помазати, -ж9, -жеши св.
помажа, намажа с благовонно масло
поман9тн, -ман9, -манешн св.
кимна, дам знак с глава
помаяни3 ср. помахване, кимване с
глава
помести, -мет9, -метеши св.
помета
помет- вж. помести
помиловати, -милоу&, -милоу3ши
св. помилвам, съжаля (се), смиля се
над някого
поминати, -на&, -на3ши нсв.
спомням си
помл)- = помолпомльчати, -мльч9, -мльчиши
св. помълча
помог- вж. помошти
помо0и, помози 2 и 3 л. ед.ч.
повелит. накл. от помошти
помолити с8, -л& с8, -лиши с8
св. помоля се

помошти, -мог9, -можеши св.
помогна
помрачити с8, -ч9 с8, -чиши с8
св. помрача се
помрькн9ти, -н9, -неши св.
помръкна, затъмня се (за слънцето
или друго светило)
пом1слити, -м1шл&, -м1слиши
св. помисля
пом1слъ м. помисъл
пом1шлени3 ср. мислене, помисъл,
помишление
пом1шляти, -шля&, -шля3ши
нсв. помислям, премислям
помьнэти, -мьн&, -мьниши нсв.
помня
помэн9ти и пом8н9ти, -н9,
-неши св. помена, спомня си
помэтати, -та&, -та3ши нсв.
хвърлям
понеже съюз понеже, защото
понести, -нес9, -несеши св.
понеса; претърпя
поносити, понош9, поносиши нсв.
хуля, ругая, укорявам
поношени3 ср. укор, хула, подигравка
поньтьскъ прил. Понтийски (за
Пилат)
понэ нрч. поне, само, дори, макар
понявица ж. плащеница, наметало
от платно
попалити, -л&, -лиши св. запаля,
изгоря
попелъ м. пепел
попечени3 ср. грижа
попешти с8, попек9 с8,
попечеши с8 св. погрижа се
попирати, -ра&, -ра3ши нсв.
стъпквам
попоустити, попоушт9,
попоустиши св. отпусна, допусна
попьрани3 ср. потъпкване
попьрати, попер9, попереши св.
стъпча
попьриште ср. римска миля = 1477,5 м
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поработити, -бошт9, -ботиши
св. поробя; -с8 поробя се
поразити, пораж9, поразиши св.
поразя
порождени3 ср. раждане,
възраждане
порокъ м. порок
поръфира ж. багреница
пор9гани3 ср. поругание,
подигравка
пор9гати с8, -га& с8, -га3ши
с8 св. надсмея се, подиграя се
пор9чити, пор9ч9, пор9чиши св.
поверя, възложа с поръка
посагати, -га&, -га3ши със за +
вин. пад. нсв. омъжвам се, женя се
посагн9ти, -н9, -неши св. омъжа
се, оженя се
посадити, посажд9, посадиши св.
поставя някого да седне; посадя
поскръбэти, поскръбл&,
поскръбиши св. поскърбя, потъгувам
посл- вж. посълати
послоужити, -ж9, -жиши св.
услужа, послужа
послоухъ м. свидетел
послоушати, -ша&, -ша3ши нсв.
слушам, чувам
послоушьствовати, -оу&, -оу3ши
нсв. свидетелствам
послэди нрч. след това, после
послэдовати, -доу&, -доу3ши
нсв. последвам
послэдь нрч. след това, после
послэдьствовати, -оу&, -оу3ши
нсв. придружавам, съпътствам
послэжде нрч. после; по-късно
посмияни3 ср. присмех, подигравка
посмияти с8, посмэ& с8,
посмэ3ши с8 св. посмея се
пособьникъ м. помагач, съюзник
поспэхъ м. зачитане
поспэшити, -спэш9, -спэшиши
св. побързам; с твор. пад. постарая се
поспэшьникъ м. помощник,
сътрудник; сподвижник

поспэшьствовати, -ствоу&,
-ствоу3ши нсв. съдействам, работя
заедно с някого, помагам
посрамити, посрамл&, посрамиши
св. посрамя; -с8 посрамя се
посрамляти с8, -мля& с8,
-мля3ши с8 нсв. посрамвам се
посрэдэ нрч. в средата, посред
поставити, -вл&, -виши св.
поставя
постигн9ти, -стигн9, -стигнеши
св. достигна, дойда до
постилати, постила&,
постила3ши нсв. постилам
постьлати, постел&, постелеши
св. постеля
постити с8, пошт9 с8, постиши
с8 нсв. постя
постояти, посто&, постоиши св.
спра; устоя, остана
пострадати, постражд9,
постраждеши св. пострадам,
претърпя
постраяти, -я&, -я3ши нсв.
построявам, устройвам
постришти, постриг9,
пострижеши св. пострижа, посветя
някого в духовно звание
пост1дити с8, пост1жд9 с8,
пост1диши с8 св. засрамя се,
посрамя се
пост9пати, -па&, -па3ши нсв.
изстъпвам се срещу някого, нападам
посълати, посъл&, посъл3ши св.
пратя, изпратя
пос1лати, пос1ла&, пос1ла3ши
нсв. пращам, изпращам
посэкати, посэка&, посэка3ши
нсв. отсичам, пресичам
посэсти, пос8д9, пос8деши св.
седна, поседна
посэтити, посэшт9, посэтиши
св. посетя, навестя
посэшти, посэк9, посэчеши св.
отсека
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пос8зати, -с8ж9, -с8жеши св.
опипам
пос9дити, пос9жд9, пос9диши
св. присъдя, отсъдя
потаити, пота&, потаиши св.
потая, скрия
потворити, потвор&, потвориши
св. направя нещо повторно; поправя,
променя, изменя
потирь м. чаша
потомь нрч. после
потопити, потопл&, потопиши св.
потопя, удавя
поточити, поточ9, поточиши св.
поточа, изкарам
потрьпэти, -трьпл&, -трьпиши
св. потърпя, почакам, изчакам
потрэба ж. необходимост,
потребност; употреба
потрэбити, потрэбл&,
потрэбиши св. разтребя, почистя;
изтребя, унищожа
потрэбовати, -трэбоу&,
-трэбоу3ши св. повикам, позова
потрэбьнъ прил. подходящ, удобен;
потребен, нужен
потр8сти, потр8с9, потр8сеши
св. разтреса, раздрусам; -с8 разтреса се
потъкн9ти с8, -н9 с8, -неши
с8 св. препъна се, спъна се
потъштати, потъшт9,
потъштиши св. побързам,
избързам, изтичам; с инф. погрижа се
пооучати с8, -ча& с8, -ча3ши
с8 нсв. уча се, приучвам се,
упражнявам се
пооучени3 ср. поучение; приучаване
пооучити с8, -ч9 с8, -чиши с8
св. науча се, приуча се
похвалени3 ср. благодарене,
благодарствена молитва,
възхваляване
похвалити, похвал&, похвалиши
св. похваля
похвальнъ прил. благодарствен

походити, -хожд9, -ходиши нсв.
ходя насам - натам, скитам се
похоть ж. желание, пожелание
похризмити, -мл&, -миши св.
намажа с благовонно масло, помажа
похоулити, -л&, -лиши св.
похуля, охуля, унижа
похътэти, похошт9, похоштеши
св. пожелая, поискам
почивати, -ва&, -ва3ши нсв.
почивам си
почисти, почьт9, почьтеши св.
почета
почити, почи&, почи3ши св.
почина си; почина, умра
почрьпало ср. съд за гребане на вода,
черпак
почрьпати, -па&, -па3ши нсв.
греба, изчерпвам (вода)
почрэти, почрьп9, почрьпеши св.
гребна, почерпя (вода)
почьт- вж. почисти
почьто нрч. защо
пошт8дэти, пошт8жд9,
пошт8диши св. пощадя
поштени3 ср. постене
поядати, пояда&, пояда3ши
нсв. изяждам, унищожавам
поясати, -са&, -са3ши нсв.
опасвам; -с8 опасвам се
поясати, пояш9, пояшеши св.
опаша; -с8 опаша се
поясти, поямь, пояси св. изям,
унищожа
по#ти, поим9, поимеши св. взема,
поема
правити, -вл&, -виши нсв.
отправям, насочвам
правъ прил. изправен; прав
праздьновати, -ноу&, -ноу3ши
нсв. празнувам
праздьнъ прил. празен
прапр9дъ, прэпр9дьнъ м.
багреница, пурпурна (тъмночервена)
горна дреха от скъп плат, която
носели царе и високопоставени лица
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прапр9дьнъ прил. пурпурен, ален,
тъмночервен
прахнэнъ прил. зъл, лош
пр(дча = прэдътеча
при предл. с мест. пад. при
приближати с8, -жа& с8,
-жа3ши с8 нсв. приближавам се
приближити с8, -ж9 с8, -жиши
с8 св. приближа се
приб1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
ида, пристигам
прибэгати, -бэга&, -бэга3ши
нсв. с къ + дат. пад. притичвам,
прибягвам
прибэжати, -бэж9, -бэжиши
нсв. прибягвам
привалити, -л&, -лиши св.
приваля, претърколя
привед- вж. привести
привести, -вед9, -ведеши св. с на
+ винит. пад. приведа, доведа до; -с8
с къ + дат. пад. приближа се до
привлачити, -ч9, -чиши нсв.
привличам, влача
привлэшти, -влэк9, -влэчеши
св. привлека, притегля
приводити, -вожд9, -водиши нсв.
привеждам, довеждам
приврэшти, -врьг9, -врьжеши
св. хвърля
прив8зати, -за&, -за3ши нсв.
привързвам, вързвам
прив8зати, -ж9, -жеши св.
привържа, вържа
пригвоздити, -гвожд9,
-гвоздиши св. прикова
пригласити, приглаш9,
пригласиши св. повикам, извикам,
поканя
приглашати, -ша&, -ша3ши нсв.
повиквам, извиквам, поканвам
приготовати, -готова&,
-готова3ши св. с вин. пад. и инф.
подготвя, накарам някого да
приготовити, -готовл&,
-готовиши св. приготвя, настаня

прид- вм. приидпридавати, придава&,
придава3ши нсв. вм. придэяти,
придэ&, придэ3ши нсв. поднасям,
давам
придэлати, -ла&, -ла3ши нсв.
припечелвам
придэти, -дэ&, -дэ3ши св.
поднеса, подам, дам
прием- вм. приим- вж. при#ти
при3мл- вж. приимати
призирати, призира&, призира3ши
нсв. приглеждам, грижа се
призов- вж. призъвати
призъвати, -зов9, -зовеши св.
призова, повикам
приз1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
призовавам, приканвам
призьрэти, -зьр&, -зьриши св.
обърна внимание, погрижа се,
погледна
прииждити, прииждив9,
прииждивеши св. изхарча, похарча
допълнително
приим- вж. при#ти
приимати, приемл&, при3млеши
нсв. приемам, вземам, получавам
приити, приид9, приидеши св.
дойда, приближа се; мин. деят. прич.
І пришьдъ
прикасати с8, прикаса& с8,
прикаса3ши с8 нсв. докосвам се,
допирам се
прикладьнъ прил. примерен
приключаи м. случай, случайност;
по приключаю случайно
приключити с8, приключ9 с8,
приключиши с8 св. случа се; стана;
безл. случи се, стане
прикосн9ти, -косн9 с8, -коснеши
с8 св. докосна се, допра се
прикр1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
прикривам, скривам
прикр1ти, -кр1&, -кр13ши св.
прикрия, скрия
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прилагати, -га&, -га3ши нсв.
сравнявам
прилежати, -леж9, -лежиши нсв.
с мест. пад. залягам, грижа се;
постоянствам в нещо
прилешти, -л8г9, -л8жеши св.
прилегна
приложити, -ж9, -жиши св.
поставя едно нещо при друго нещо;
приложа, приложа за сравнение;
прибавя; съпоставя, сравня
прилоучити с8, -лоуч& с8,
-лоучиши с8 св. случа се; безл.
случи се, стане
прильн9ти, прильн9, прильнеши
св. прилепна
прилэпити с8, -лэпл& с8,
-лэпиши с8 св. прилепя се
прилюбити, -любл&, -любиши св.
обикна, взема присърце
прил8г- вж. прилешти
примэсити, примэш9,
примэсиши св. примеся,
присъединя, притуря; -с8
присъединя се
принести, -нес9, -несеши св.
принеса, донеса
приникн9ти, -н9, -неши св.
надникна
приносити, -нош9, -носиши нсв.
донасям, принасям
приноудити, -ноужд9, -ноудиши
св. принудя, накарам
приноуждати, -ноужда&,
-ноужда3ши нсв. принуждавам,
накарвам
приобрэсти, приобр8шт9,
приобр8штеши св. спечеля,
придобия
приобрэтени3 ср. придобиване
припадати, припада&,
припада3ши нсв. падам; напирам,
блъскам (св. припасти, -пад9,
-падеши)

приплодити, припложд9,
приплодиши св. дам, родя, принеса
плод
приразити, прираж9, приразиши
св. напра, блъсна
присв8н9ти, -св8н9, -св8неши
св. увехна, изгоря
прискръбьнъ, прискръбенъ прил.
прискръбен, натъжен
присно нрч. винаги, всякога,
постоянно, вечно
приснъ прил. истински, вечен
приспэти, приспэ&, приспэ3ши
св. настана, дойда, приближа се,
достигна; успея
приставити, -вл&, -виши св.
поставя някого да служи някому;
поставя, прилепя нещо до друго
нещо; закърпя
приставлени3 ср. кръпка
приставляти, -вля&, -вля3ши
вж. приставити
приставьникъ м. домоуправител,
настойник
пристати, пристан9, пристанеши
св. пристана (за кораб); приближа се,
съглася се
пристрашьнъ прил. уплашен
прист9пати, -па&, -па3ши нсв.
пристъпвам, приближавам се
прист9пити, -пл&, -пиши св.
пристъпя, приближа се
присэдэти, присэжд9,
присэдиши нсв. с мест. пад. седя
прис8гн9ти, -с8гн9, -с8гнеши
св. допра се, докосна се
притваряти, -тваря&,
-тваря3ши нсв. прибавям,
приготвям, накарвам
притворъ м. преддверие
притешти, -тек9, -течеши св.
притека се
прити вм. приити
притранъ прил. ясен
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притъкн9ти с8, -тъкн9 с8,
-тъкнеши с8 св. натъкна се;
блъсна се в нещо
притъча ж. притча, кратък разказ с
нравоучително или поучително
съдържание
прит8жати, -жа&, -жа3ши и
-ж9, -жиши нсв. притежавам,
владея, имам
приходити, -хожд9, -ходиши нсв.
идвам
причисти, причьт9, причьтеши
св. причисля
прич8стити с8, -ч8шт9 с8,
-ч8стиши с8 св. причестя се;
приобщя се
прич8сти3 ср. приобщаване,
съучастие, участие
прич8стьникъ м. съучастник,
съюзник
прич8штати с8, -шта& с8,
-шта3ши с8 нсв. с мест. пад.
вземам участие, приобщавам се
пришед- вм. пришьд- вж. приити
при3мл- вж. приимати
при#ти, приим9, приимеши св.
взема, поема, приема
при#тьнъ прил. приемлив, приятен
прoнаhа = прэподобьнааго
пробити, -би&, -би3ши св. пробия
пробости, -бод9, -бодеши св.
пробода
пробрэзгъ м. разсъмване
проваждати, -жда&, -жда3ши
нсв. съпровождам, придружавам
проводити, -вожд9, -водиши св.
съпроводя, придружа, изпратя
провождени3 ср. съпровождане;
изпращане
проглаголати, -глагол&,
-глагол3ши св. проговоря
прогласити, проглаш9,
прогласиши св. запея с пълен глас,
издигна силно гласа си при пеене на
черковна песен

прогнэвати с8, прогнэва& с8,
прогнэва3ши с8 нсв. разгневявам се
прогонити, -гон&, -гониши нсв.
прогонвам, изгонвам
прогоньникъ м. гонител, преследвач
прогънати, прожен9, проженеши
св. прогоня
продати, продамь, продаси св.
продам
продаяти, прода&, прода3ши нсв.
продавам
продлъжити (с8), -длъж9 (с8),
-длъжиши (с8) св. продължа (се)
прожен- вж. прогънати
прожити, -жив9, -живеши св.
поживея, преживея
прозирати, -ра&, -ра3ши нсв.
проглеждам
прозьрэни3 ср. проглеждане
прозьрэти, -зьр&, -зьриши св.
прогледна
проз8бати, проз8ба&,
проз8ба3ши нсв. пониквам,
прораствам
проз8бн9ти, проз8бн9,
проз8бнеши св. поникна, пусна кълн
проити, проид9, проидеши св. със
сквозэ + вин. пад. премина; с вин.
пад. пронижа, пробода
прокажени3 ср. проказа
проказивъ прил. лукав, коварен
проказьлэти, проказьлэ&,
проказьлэ3ши нсв. кроя интриги
проказьство ср. интриги
прокл8ти, прокльн9, прокльнеши
св. прокълна
проливати, -ва&, -ва3ши нсв.
проливам
пролити, проли&, проли3ши св.
пролея, разлея
пролияти, пролэ&, пролэ3ши св.
пролея, излея
промъкн9ти с8, -мъкн9 с8,
-неши с8 св. промъкна се, провлека
се, разпростра се
прон1рия ж. подлост, измама
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прон1рьство ср. подлост, зло
пром1слити, -м1шл&,
-м1слиши св. погрижа се, премисля
пром1шлени3 ср. промисъл,
промишление
пронести, -нес9, -несеши св.
изхвърля, пренебрегна, упрекна
проносити, -нош9, -носиши нсв.
разгласявам, разпространявам,
известявам
прообразовани3 ср. встъпление,
предговор
проповэдати, -да&, -да3ши нсв.
съобщавам; проповядвам
проповэдэти, проповэмь,
проповэси св. разкажа, съобщя,
известя
проп8ти, -пьн9, -пьнеши св.
разпъна (на кръст)
проп8ти3 ср. разпъване
проразити, -раж9, -разиши св.
пробия с удар, разцепя
прорешти, -рек9, -речеши св.
предскажа; предрека
прорицати, прорица&,
прорица3ши нсв. пророкувам
пророчь прил. пророчески
пророчьстви3 ср. пророчество;
пророкуване
просадити, -сажд9, -садиши св.
разкъсам, пробия
просвора ж. просфора, християнски
обреден хляб
просвьтэти с8, просвьшт9 с8,
просвьтиши с8 св. засветя,
просветна, проблесна
просвэтити, -свэшт9, -свэтиши
св. просветля със светлината на разума;
просветя
просвэштени3, -нь3 ср.
просветление, светлина, блясък;
просвещение
просити, прош9, просиши нсв. с
родит. пад. и отъ (или оу) + род.
пад. искам нещо от някого

прославити, прославл&,
прославиши св. прославя: -с8
прославя се
прослоути, -слов9, -словеши св.
прочуя се
просльзити с8, просльж9 с8,
просльзиши с8 св. просълзя се,
заплача
просмраждати, -жда&, -жда3ши
нсв. помрачавам, намръщвам,
смръщвам
просто нрч. просто, ясно, открито,
откровено
пространъ прил. широк, пространен
прострэти, простьр9, простьреши
св. простра, протегна; -с8 простра
се, протегна се, изправя се
простъ прил. прост, неподправен,
чист; откровен, искрен
прост1нєи ж. простота, искреност,
откровеност
протесати, протеш9, протешеши
св. разсека, разделя
противити с8, противл& с8,
противиши с8 нсв. противя се,
противопоставям се
противляти с8, -ля& с8,
-ля3ши с8 нсв. противя се,
съпротивявам се
противьнъ прил. противен,
насрещен, срещуположен
против9 предл. с дат. пад. против,
срещу
протицати, -тич9, -тичеши нсв.
тичам напред, изпреварвам
протлъковати, -тлъкоу&,
-тлъкоу3ши св. преведа
протрьзати с8, -за& с8, -за3ши
с8 нсв. раздирам се, прокъсвам се
прот8зати, -т8ж9, -т8жеши
нсв. протягам
прооувэдэти, -вэмь, -вэси св.
узная предварително
прооучити, -ч9, -чиши св. проуча
проходити, -хожд9, -ходиши нсв.
минавам, преминавам; обхождам
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процвисти, процвьт9,
процвьтеши св. разцъфтя
процвитати, -та&, -та3ши нсв.
разцъфтявам
прочии прил. друг
прош- вж. просити
прошени3 ср. искане
проштени3 ср. опрощение, прошка
пр(ркъ = пророкъ
пр(чт- = прэчистпрьвовъзлэгани3 ср. първо място
при гощавка
прьво3 числ. първото; нрч. първом
прьвъ, пръвъ числ. пръв, първи
прьвэньць м. първороден,
първенец, първа рожба
прьвэ3 нрч. по-първо, по-рано,
първом
прьси, пръси ж. само мн. ч. гърди
прьстъ, пръстъ м. пръст (на ръка)
прьсть ж. прах, земя, пръст
прьтъ м. лен
прэбити, прэби&, прэби3ши св.
пребия, пречупя, претроша
прэб1вати, -ва&, -ва3ши св.
пребивавам, пребъдвам, оставам да
съществувам
прэб1ти, прэб9д9, прэб9деши
св. пребъда
прэвеликъ прил. преголям,
извънредно голям
прэвести, -вез9, -везеши св.
превозя
прэвити с8, прэви& с8,
прэви3ши с8 св. с твор. пад. обвия
се, увия се с нещо
прэвора ж. преддверие
прэвратити, -врашт9, -вратиши
св. превърна
прэвраштати, -врашта&,
-врашта3ши нсв. превръщам,
преобръщам
прэврэшти, прэврьг9,
прэврьжеши св. прехвърля
прэвэчьнъ прил. предвечен

прэградити, -гражд9, -градиши
св. преградя
прэграждени3 ср. преграда, пречка
прэг1бати, -ба&, -ба3ши
(колэна) нсв. прегъвам, сгъвам;
прегъвам (колене), коленича
прэдани3 ср. предаване,
предателство
прэдати, прэдамь, прэдаси св.
предам
прэдаяти, -да&, -да3ши нсв.
предавам
прэдрьжати, -дрьж9, -дрьжиши
нсв. притежавам, имам
прэдъ предл. с твор. пад. означава
място пред предмет пред; с вин. пад.
означава движение към място пред
предмет пред
прэдълагати, -га&, -га3ши нсв.
слагам, поставям пред
прэдълежати, -леж9, -лежиши
нсв. лежа, стоя пред нещо;
прэдълежитъ предстои
прэдъложени3, -нь3 ср. поставяне
пред нещо, публично излагане (на
хлябовете в храм); намерение,
стремеж
прэдъложити, -ж9, -жиши св.
сложа, положа, поставя пред,
предложа, изложа; разкажа
прэдъставити, -ставл&,
-ставиши св. с дат. пад. и вин. пад.
предоставя, дам
прэдъстояти, -сто&, -стоиши
нсв. стоя пред, до
прэдъсэдани3 ср. сядане отпред,
на предно място; първо място
прэдътеча м. предтеча,
предшественик (за Йоан Кръстител)
прэдьнь прил. преден, пръв
прэдэлъ м. предел, граница;
област, страна
прэжде нрч. преди, по-рано, найнапред; предл. с род. пад. преди
прэждевъзлэгани3 ср. първо
място при гощавка
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прэзорьство ср. гордост,
надменност
прэзьрэти, прэзьр&, прэзьриши
св. презра
прэид- вж. прэити
прэимэти, -имамь, -имаши нсв.
превъзхождам
прэизлиха нрч. извънредно много,
силно, прекомерно
прэити, прэид9, прэидеши св.
премина; прен. 3 л. изчезне, свърши се
прэим- вж. прэ#ти
прэкланяти, -ня&, -ня3ши (с8)
нсв. прекланям; превалям
прэклонити, -клон&, -клониши
св. преклоня; преваля; -с8 с твор.
пад. надникна през
прэкратити, -крашт9, -кратиши
св. прекратя, съкратя
прэкрьстити, -крьшт9, -стиши
св. с вин. пад. прекръстя (нсв.
прэкрьштати, -крьшта&,
-крьшта3ши)
прэлазити, -лаж9, -лазиши нсв.
преминавам (през ограда)
прэлияти, -лэ&, -лэ3ши св.
прелея
прэлияти с8, -лия& с8,
-лия3ши с8 нсв. преливам
прэложити, -ж9, -жиши св.
превърна, обърна към, въз; преведа
(на друг език); преместя
прэломити, -ломл&, -ломиши св.
преломя, пречупя
прэльстити, -льшт9, -льстиши
св. прелъстя, измамя, заблудя
прэльштени3 ср. прелъстяване,
измамване, заблуждаване
прэлэсти, -лэз9, -лэзеши св.
премина
прэлэтати, -та&, -та3ши нсв.
прелитам
прэлюбодэинъ м. прелюбодеец
прэлюбодэяни3 ср. прелюбодеяние,
прелюбодейство; блудство

прэлюб1 ж. прелюбодеяние;
прэлюбъ род. пад. мн.ч. само с
глаголи дэяти, творити
прелюбодействам
прэмлъчати, -ч9, -чиши св.
премълча
прэмо предл. с дат. пад. срещу
прэмошти, -мог9, -можеши св.
надмогна, надвия
прэмоудити, -моужд9, -моудиши
св. почакам, позабавя се
прэмьнъ прил. насрещен, отсрещен
прэнести, -нес9, -несеши св.
пренеса
прэобразити с8, -браж9 с8,
-бразиши с8 св. преобразя се
прэпитэти, -тэ&, -тэ3ши св.
прехраня, изхраня
прэподоби3 ср. святост, преподобие
прэподобьнъ прил. свят, преподобен
прэполовити, -ловл&, -ловиши нсв.
преполовявам; -с8 преполовявам се
прэполовл3ни3 ср. преполовяване;
разделяне на две равни части
прэпоясати, -пояш9, -пояшеши
св. препаша, опаша с пояс; -с8
препаша се, опаша се с пояс
прэпроваждати, -важда&,
-важда3ши нсв. прекарам, изживявам
прэпроводити, -вожд9, -водиши
св. прекарам, изживея
прэпьрэти, прэпьр&, прэпьриши
св. надвия, оборя в препирня
прэрешти, -рек9, -речеши св.
скарам се, разсърдя се
прэрицати, -рица&, -рица3ши
нсв. уговарям, убеждавам
прэрэкати, -ка&, -ка3ши нсв.
упреквам, укорявам; противореча
прэсв8тъ прил. пресвет
прэскврьньнъ прил. пресквернен
прэспэвати, -ва&, -ва3ши нсв.
излизам напред; изпреварвам,
надминавам
прэспэти, -спэ&, -спэ3ши св.
излязя напред; преваря, надмина
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прэспэяти, -спэя&, -спэя3ши
нсв. надминавам
прэставити, -вл&, -виши св.
застана на едно място, престана;
преместя; установя; -с8 умра
прэстань ж. преставане,
прекъсване; бес прэстани
непрекъснато
прэстанэти, -станэ&, -станэ3ши
нсв. със сег. деят. прич. преставам да
прэстати, прэстан9, прэстанеши
нсв. със сег. деят. прич. престана, спра
да (нсв. прэстаяти, –ста&,-ста3ши)
прэс(то3 = прэсв8то3
прэстояти, -сто&, -стоиши нсв.
стоя пред или при някого (нещо)
прэст9пати, -па&, -па3ши нсв.
престъпвам (ред, закон, обичай);
нарушавам
прэст9пити, -ст9пл&, -ст9пиши
св. престъпя (ред, закон, обичай);
наруша
прэст9плени3 ср. престъпване,
нарушаване (заповед, закон, обичай)
прэс8зати, -с8ж9, -с8жеши нсв.
прехващам, хващам
прэс9чити, прэс9ч9, прэс9чиши
св. прекъсна, пресекна
прэтешти, -тек9, -течеши св.
претичам, обиколя с тичане
прэти, пьр9, пьреши нсв. подпирам
прэтити, прэшт9, прэтиши нсв.
забранявам; противя се; порицавам;
натяквам
прэтъкн9ти, -тъкн9, -тъкнеши
св. препъна, спъна; -с8 препъна се,
спъна се
прэт1кати, -т1ка&, -т1ка3ши
нсв. спъвам, препъвам
прэтрьзати, -за&, -за3ши св.
претъркам, разкъсам, прекъсна
прэтрьпэти, -трьпл&, -трьпиши
св. претърпя, изтърпя
прэтрэбивъ прил. любопитен
прэфация ж. префация, една от
молитвите в месата

прэходити, -хожд9, -ходиши
нсв. преминавам; прехождам,
преброждам; обикалям
прэчистъ прил. пречист, чист,
неопитен
прэшьд(ъш)- основа на мин. деят.
прич. I от прэити
прэяхати, прэяд9, прэядеши
св. премина (с превозно средство)
прэ#ти, прэим9, прэимеши св.
приема, получа (от ръцете на някого;
в наследство)
пр8сти, пр8д9, пр8деши нсв. преда
пр9гъ м. скакалец
пр9жати с8, пр9жа& с8,
пр9жа3ши с8 нсв. надявам се,
уповавам се
пр9ти3 ср. пръчки
птеньць, пътеньць м. пиле,
пиленце, птичка
поустити, поушт9, поустиши св.
пусна; освободя, изпратя; с дат. пад.
дам на някого
поуст1н±и ж. пустиня
п1тани3 ср. питане, въпрос
п1тати, п1та&, п1та3ши нсв.
питам
пьрьць м. говорител, оратор
пьрэти с8, пьр& с8, пьриши с8
нсв. препирам се, водя спор; боря се
пьря ж. препирня, караница
пьсати, пиш9, пишеши нсв. пиша
пьсъ м. куче, пес
пьстр1 ж. пъстърва
пьшеница ж. пшеница
пьшеньнъ прил. пшеничен
пэни3, пэнь3 ср. пеене
пэн8жьникъ м. банкер, сараф
пэн80ь м. сребърна монета, пара
пэстоунъ м. възпитател
пэти, по&, по3ши нсв. пея
пэшь нрч. пеш, пеша, пешком
п8та ж. пета
п8ти, пьн9, пьнеши нсв. опъвам,
разтягам
п8тъкъ м. петък
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п8ть числ. пет
п9то ср. вериги, букаи
п9ть м. път
п9чина ж. морска дълбина, бездна;
море

разводити, -вожд9, -водиши нсв.
разтварям; разделям; разцепвам
развратити, -врашт9, -вратиши
св. развратя; разбунтувам
развраштати, -шта&, -шта3ши
нсв. развращавам, бунтувам
разврьзати, -за&, -за3ши нсв.
разтварям, отварям
разврэсти, разврьз9, разврьзеши
св. отворя, разтворя
развэ нрч. освен, извън; предл. с
род. пад. освен, извън, без
разга, розга ж. пръчка; лозова
пръчка; клонка
разгнэвати с8, -ва& с8,
-ва3ши с8 нсв. разгневявам се,
разсърдвам се, ядосвам се
разгнэвити, -вл&, -виши св.
разгневя, разсърдя, ядосам; -с8
разгневя се, разсърдя се, ядосам се
разгън9ти, разгън9, разгънеши
св. разгъна; разтворя
разгръдэти с8, -гръдэ& с8,
-гръдэ3ши с8 св. възгордея се
раздаяти, разда&, разда3ши нсв.
раздавам; разпределям
раздвижени3 ср. отваряне
раздражити, -драж9, -дражиши
св. разсърдя
раздроушен3 ср. разрушение,
срутване
раздроушити, -ш9, -шиши св.
разруша, срутя, съборя
раздроушьникъ м. разрушител
раздрэшити вм. разрэшити, -ш9,
-шиши св. развържа; прен. освободя
раздьрати, раздърати, -дер9,
-дереши св. раздера
раздэлени3 ср. разделяне,
разногласие, раздор
раздэлити, -л&, -лиши св. разделя
раздэляти, -ля&, -ля3ши нсв.
разделям
разид– вж. разити с8

Р
раба ж. слугиня, робиня
рабии прил. робски
работати, -та&, -та3ши нсв.
слугувам; работя
рабъ м. роб; слуга
раб1н±и ж. слугиня, робиня
равви,, равьви нескл. рави (от
староевр. ‘учителю мой’)
равьньствьнэ нрч. равносилно,
равно; еднакво
ради задлог с родит. пад. заради
радити, родити, -жд9, -диши
нсв. грижа се, старая се; стремя се
радовати с8, радоу& с8,
радоу3ши с8 нсв. радвам се
радошта ж. радост, ликуване
радъ прил. радостен; радъ б1ти
радостен съм;
радьма задлог с родит. пад. заради
раждати, ражда&, ражда3ши
нсв. раждам, създавам
ражди3, рожди3 ср. издънки,
клонки, пръчки; лозови пръчки
раздешти, раждег9, раждежеши
св. запаля, разпаля
разаряти, разаря&, разаря3ши
нсв. разрушавам, разорявам,
съсипвам; нарушавам
разбивати, -ва&, -ва3ши нсв.
блъскам, удрям; тръшкам (на земята)
разбити, -би&, -би3ши св.
съсипя, сравня със земята; разбия
развести, развед9, разведеши
св. разведа; разпусна; разведа
съпружеска двойка
развлачити, -влач9, -влачиши
нсв. разгонвам
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разити с8, разид9 с8, разидеши
с8 св. разотида се; разбягам се;
разпръсна се
различь прил. нескл. различен; нрч.
различно
разлити, -лэ&, -лэ3ши св. разлея
разломити, -ломл&, -ломиши св.
счупя
разл9чати, -ча&, -ча3ши нсв.
отделям; разделям, разлъчвам
разл9чити, -ч9, -чиши св.
отделя, разделя, разлъча
разм1шлени3 ср. колебание,
съмнение
разм1шляти, -шля&, -шля3ши
нсв. размислям; обмислям
размэсити, -ш9, -сиши св.
размеся, смеся
размэшенъ прил. размесен, смесен
размэшати, -ша&, -ша3ши нсв.
размесвам; разбърквам
разньстви3 ср. разлика
разорити, разор&, разориши св.
разруша; разваля; съборя; разоря
разоумивъ прил. разумен,
разсъдлив; неразоумивъ неразумен,
неразсъдлив, глупав
разоумъ м. разум; смисъл; познание
разоумэвати, разоумэва&,
разоумэва3ши нсв. разбирам,
разумявам
разоумэни3 ср. разбиране; познание
разоумэти, разоумэ&,
разоумэ3ши св. разбера; схвана
рака І ж. ковчег, гроб; надгробен
паметник
рака ІІ евр. глупак, празноглав,
смахнат
рам8 ср. рамо
рана ж. болест, недъг; наказание
раскаяти с8, -ка& с8, -ка3ши
с8 св. разкая се
раскопати, -па&, -па3ши св.
разкопая
раскврэти, расквьр9, расквьреши
св. разтопя

раслабленъ прил. парализиран
раслабэти, -слабэ&, -слабэ3ши
с твор. пад. парализирам се
распасти с8, распад9 с8,
распадеши с8 св. попукам се,
разпукам се
распоустьнъ прил. распоустьн1#
къниг1 писмо за развод
распьн- вж. расп8ти
расп8ти, распьн9, распьнеши св.
разпъна
расп9дити, расп9жд9,
разп9диши св. разпъдя; разгоня;
разпръсна
расп9ти3 ср. улица, широк път;
тържище, площад
растачати, -ча&, -ча3ши нсв.
разпилявам, прахосвам
растаяти с8, -та& с8, -та3ши
с8 св. разтопя се, стопя се
растворити, -р&, -риши св.
превърна
расти, раст9, растеши несв. раста,
израствам
расточити, -ч9, -чиши св.
разпилея, прахосам
растръгн9ти, растръгн9,
растръгнеши св. разкъсам
растрь0ати, -0а&, -0а3ши нсв.
разкъсвам, раздирам
расх1тити, -шт9, -тиши св.
разграбя, ограбя
рас1пати, -па&, -па3ши и
рас1пл&, пл3ши св. разсипя, изсипя
расэдати с8, -да& с8, -да3ши
с8 нсв. пукам се, разпръсвам се
расэяти, расэ&, расэ3ши св.
разпръсна
расэшти, -сэк9, -сэчеши св.
разсека
рас9ждати, -жда&, -жда3ши
нсв. обсъждам, преценявам;
разпознавам
рать ж. война, битка
рачити, рач9, рачиши нсв. желая,
склонен съм
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рачица ж. ковчеже за пари
раширяти, -ря&, -ря3ши нсв.
разширявам
раштени3 ср. растеж, възраст
раштисти, раштьт9, раштьтеши
нсв. пресметна, разчета
ревьнител±ь, рьвьнител±ь м.
привърженик, почитател, последовател
ревьновати, ревьноу&,
ревьноу3ши нсв. с ревност се стремя
към нещо, залягам
рек- вж. решти
рекъше нрч. тоест, ще рече
ремень м. ремък
ретити, решт9, ретиши нсв.
стремя се, надпреварвам се
решти, рек9, речеши св. река; кажа
ривати, -ва&, -ва3ши нсв.
тласкам, напирам
риза ж. дреха, горна дреха
ризьница ж. хранилище, съкровище
ризьно ср. дреха, покривка
рин9ти с8, рин9 с8, ринеши с8
св. хвърля се, спусна се
риторикия ж. реторика (наука за
красноречието)
рогозина ж. рогозка
рогозъ м. хартия, тръстика
родити І, рожд9, родиши св. родя
родити ІІ вж. неродити
рождени3 ср. роднини, сродници
рождьство ср. раждане
рожьць, рожець м. рожков (плод)
розга ж. пръчка, лозова пръчка
рокъ м. срок, заповед
роптати вм. ръпътати
ротити с8, рошт9 с8, ротиши
с8 нсв. проклинам
роумьск1 нрч. по римски
роути, ров9, ровеши и рев9,
ревеши нсв. рева
ръватва ж. болки, бодежи
ръвати, ръв9, ръвеши нсв. късам
ръпътати, ръпъшт9,
ръпъштеши нсв. роптая, мърморя
ръпътъ м. ропот

р1битвъ м. рибар
р1дани3 ср. ридание
р1дати, -да&, -да3ши нсв. ридая,
плача; пея жална, плачевна песен
р1сии прил. рисов
рьвьние, рьвени3 ср. залягане с
ревност, ревност
рэза ж. рязка, черта
рэзати, рэж9, рэжеши (рэза&,
рэза3ши) нсв. режа, сека
рэка ж. река
рэпи3 (рэпии) ср. (м.) репей
рэсьнота ж. истина
рэсьнь прил. истински
рэчь ж. реч; упрек, обвинение
рэчьнъ прил. речен, крайречен
рэяти, рэ&, рэ3ши нсв.
натискам, тласкам
р8дъ м. ред; по р8доу по ред
р9гати с8, -га& с8, -га3ши с8
нсв. подигравам се, надсмивам се
р9гъ м. подигравка, насмешка
р9ка м. ръка
р9котвор±енъ прил. ръкотворен,
сътворен от човешка ръка
р9чьнъ прил. ръчен
С
садити, сажд9, садиши нсв. садя
садоукеи м. садукей. Садукеите
били сектанти, които не вярвали във
възкресението на мъртвите и заедно с
фарисеите се борели против Христос
садъ м. растение
сакеларь, сакеларии м. ковчежник,
иконом
Самария ж. Самария, част от
Палестина с град със същото име
самарянинъ м. самарянин, жител
на Самария
самарян1н±и ж. самарянка
самовидьць м. очевидец
самовласть ж. власт над себе си;
свобода
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самовластьць м. властител,
самодържец
самодэльникъ м. строител,
причинител
самъ мест. сам
санъ м. достойнство; чин; сан
сапогъ м. обувка; ботуш
сатъ м. сат, мярка за жито = 12,14
литра
свекр1 ж. свекърва
сверэпъ прил. свиреп, жесток
свинии, свиня ж. свиня
свирати, свира&, свира3ши нсв.
свиря; свиря на флейта
свирьць м. свирец, свирач
свирэль ж. свирка
свитати, свита&, свита3ши нсв.
светя, блестя; свита3тъ безл. съмва
(се)
свободити, -жд9, -диши св.
освободя
свободь прил. свободен
св(щати = св8штати
свьн9ти, свьн9, свьнеши св.
осъмна; стана рано; подраня
свьтэни3 ср. светене, сияние;
светлина
свьтэти, -шт9, -тиши нсв. светя,
сияя
свэтило ср. фенер; факел
свэтильникъ м. светило;
светилник, факел
свэтити, свэшт9, свэтиши нсв.
светя, сияя; осветявам
свэтозарьнъ прил. бляскав, сияен,
светозарен
свэтъ м. светлина
свэтьлъ прил. светъл; бляскав, сияен
свэшта ж. светлина; огън;
светилник; свещ
свэштьникъ м. свещник,
светилник
св8титель м. свещеник
св8тити, св8шт9, св8тиши нсв.
и св. посветявам; осветявам,
ръкополагам в духовен чин

св8тъ прил. свят, свещен
св8т1и прил. обикн. субстант.
светият, светията; светецът
св8шт- вж. св8тити
св8штати, -шта&, -шта3ши нсв.
посветявам; осветявам; правя
свещен; ръкополагам в духовен чин
св8штени3 ср. освещение;
посвещение
св8штеном9ченикъ м.
свещеномъченик, мъченик светец
се I имен. и винит. пад., ср. р. ед.ч.
на показ. мест. сь това
се II показ. частица ето
седмиц39 нрч. седем пъти,
седмократно
седмишьди нрч. седем пъти,
седмократно
седморице& нрч. седем пъти,
седмократно
седмъ числ. редно седми
седмь ж. числ. бр. седем
сеици нрч. веднага, сега, този път
сек1ра ж. секира
сели нрч. толкова, до такава степен
селикь мест. толкав, толчав,
толкова голям
село ср. нива; поле; село
сельнъ прил. полски; селски
селэ нрч.сега; от селэ отсега, до
селэ досега
сетьнъ прил. последен
сетьнэ нрч. след това, сетне
си I им. пад. ж. р. ед. ч. на показ.
местоим. сь тази
си II енкл.форма за дат. пад. на
възвр. л. мест. си
си III вм. 3си
сии разш. форма на показ. местоим.
сь за м. р. мн. ч. им. п. тези
сико нрч. така
сикера ж. алкохолна напитка
сиковъ прил. такъв
сикъ мест. такъв
сила ж. сила; чудо
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сими тв. пад. мн.ч. за м., ж. и ср. р.
от сь
сиръ прил. сиротен; субстант. сирак
сирьскъ прил. сирийски
сирьск1 нрч. по сирийски
сирэчь нрч. сиреч; т.е.
сице нрч. така
сицевъ прил. такъв
сиць мест. такъв
сияти, сия&, сия3ши нсв. сияя,
светя, грея, изгрявам
сканъдалисати, -са&, -са3ши св.
заблудя, съблазня; подведа, разсърдя,
оскърбя
сканъдалъ м. съблазън, изкушение
сквозэ (скозэ) предл. с вин. пад. през
скврьна ж. петно; мръсотия,
нечистотия
скврьнити, -н&, -ниши нсв.
омърсявам, осквернявам
скврьньнъ прил. мръсен
скинии, скиния ж. сенник, шатра
скл8зь м. монета, пара; изображение
върху монета
сковрада ж. тава, тиган
скоро нрч. веднага, тозчас; бързо,
скоро
скорописьць м. бързописец
скоръ прил. бърз
скоръпии, скорпии м. скорпион
скотъ м. добиче, домашно животно,
товарно животно
скотии прил. животински
скрада ж. огнище, огън за изгаряне
на жертви
скриница ж. ковчеже за съхранение
на пари; сандък, скрин
скръбь ж. скръб; мъка;
притеснение; тъга
скръбэти, -бл&, -биши нсв.
скърбя
скрьжьтати, скрьжьшт9,
скрьжьштеши нсв. скърцам
скрьжьтъ, скрьжетъ м. скърцане:
-з9бомъ скърцане със зъби

ск9дьль, ск9дель м. покрив,
покрив на къща; керемида
ск9дьльникъ, ск9дельникъ м.
грънчар
ск9дэти, ск9дэ&, ск9дэ3ши нсв.
изчерпвам; правя нещо да стане
оскъдно; неск9дэ3мо
(съкровиште) неизчерпаемо
славити, славл&, славиши нсв.
славя, прославям
славословити, славословл&,
славословиши нсв. славя,
славословя
славьнъ прил. славен; най-силен;
най-почтен
сланъ прил. солен; неслана
несолена, безсолна
сласть ж. наслада, удоволствие
слатина ж. мочурище, блато
словесьнъ прил. притежаващ слово;
словесен
слово ср. дума, слово
словэнинъ м. мн.ч. словэне
славянин
слоужити, -ж9, -жиши нсв. служа
слоути, слов9, словеши нсв. славя,
прославям
слоухъ м. слух, мълва
слоушати, -ша&, -ша3ши нсв.
слушам
сл1шани3 ср. слушане; слух; вест
сл1шати, -ш9, -шиши и -ша&,
-ша3ши нсв. слушам
сльза ж. сълза
слэдовани3 ср. следване, ред; по
слэдованию по ред
слэдъ ж. следа, диря; въ слэдъ с
род. пад. (за място) отзад
смоковьница, смокъвьница ж.
смокиня, смокиново дърво
смок1 ж. смокиня
смрьдъ прил. беден, прост
смэати с8, смэяти с8, смэ&
с8, смэ3ши с8 нсв. смея се
с(н = с1нсокачии м. готвач
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солило ср. блюдо, паница
сольць м. свирач
соньмиште вж. съньмиште
сотона м. сатана
сотонинъ, сотониньскъ прил.
дяволски, сатанински
с(п = съпасспекоулаторъ м. съгледвач,
шпионин; пазач, телохранител
с(пи = съпаси
спира ж. стража
с(пни3 = съпасени3
с(пньэ = съпасеньэ вм. съпасения
сподъ м. група
с(пситель = съпаситель
с(псл = съпаслсп1ти нрч. напразно
спэти, спэ&, спэ3ши нсв.
преуспявам, успявам; бързам
сп9дъ м. крина, шиник, мярка за
жито
срака вж. срачица
срак1 ж. дрехи
срамити, срамл&, срамиши св.
засрамя; затворя устата (някому)
срамлэти с8, -мля&, -мля3ши
нсв. срамувам се
срамъ м. срам, срамно място на
тялото
срачица ж. дреха, риза, багреница
ср(дц- = срьдьцсрьдоболя ж. близки
срьдьце ср. сърце, корем
срьдьчьнъ прил. сърдечен; отнасящ
се до вътрешноста на тялото
срьпъ м. сърп
срьсть ж. четина
срэда ж. среда; по срэдэ всред, в
средата, сряда
с(т- = св8тставити, ставл&, ставиши нсв.
поставям, преча
стадии м. стадий (мярка за дължина
около 180 м.)
стан- вж. стати

стати, стан9, станеши нсв.
устоя; застана; остана на място
статиръ м. статир (монета от 4
драхми)
створити вж. сътворити
стлъпъ м. кула
с(тмъ = св8т1мъ
столъ м. стол, престол, катедра
стопа ж. стъпка, стъпало
стоэти, сто&, стоиши нсв. стоя
страдати, стражд9, страждеши
нсв. страдам, мъча се
страна ж. страна, област, земя
страньнъ прил. чужд,
чуждестранен; субстантив.
чужденец, странник
страсть ж. страдание; мъчение;
страст
стратигъ м. началник;
военачалник; градоначалник
страшивъ прил. страхлив
страшьнъ прил. страшен; ужасен
строитель м. който нарежда,
поставя нещо в ред
строити, стро&, строиши нсв.
строя; устройвам; уреждам
стро3ни3 ср. устройство, уреждане
строупъ м. гнойна рана върху
кожата; рана
стръпъть ж. сприхавост
стръпътьнъ прил. грапав; неравен;
остър, суров, груб
стръгати, строуж9, строужеши
нсв. стържа, остъргвам
стрэкало ср. жило, бодило
стрэкати, стрэч9, стрэчеши
нсв. пробождам
стрэшти, стрэг9, стрэжеши
нсв. пазя, стоя на стража
стоудень ж. студенина; мраз
стоуденьць м. кладенец
стоудодэяни3; стоудодэани3
вършене на срамни неща
стоудъ м. срам
стоудьнъ прил. срамен; срамотен
стоуждь прил. чужд вж. штоуждь
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стъгна ж. улица
стъиn = св8т1хъ
ст1дъ м. срам
ст1дэти с8, ст1жд9 с8,
ст1диши с8 нсв. срамувам се, срам
ме е
стьгно ср. бедро
сть0а ж. пътека
стькльница ж. чаша
стэнь ж. тъмнина, сянка
ст9па ж. дървен хаван, чутура
ст9пити, -пл&, -пиши св. стъпя
соугоубъ прил. двоен, двукратен
соугоубь нрч. двойно
соудар±ь м. кърпа за пот
соуи прил. суетен, празен, пуст; въ
соу3 напразно; всуе
соульи, соулии, соулэи прил.
сравнит. ст. по-добър, по-вещ
соукати, соуч9, соучеши нсв. суча,
усуквам
соухор9къ прил. сухорък; с
изсъхнала ръка
съ предл. с род. пад. от; съ небесе
от небето; с твор. пад. с
събирати, -ра&, -ра3ши нсв.
събирам
съблажняти с8, -жня& с8,
-жня3ши с8 нсв. съблазнявам се,
подвеждам се
съблазнити, съблажн&,
съблазниши св. съблазня, подведа,
излъжа
съблазнь ж. съблазън, поквара
съблюдати, -да&, -да3ши нсв.
пазя, запазвам, спазвам
съблюсти, съблюд9, съблюдеши
св. спазя, запазя
съб1вати с8, съб1ва& с8,
съб1ва3ши с8 нсв. сбъдвам се,
случвам се
съб1ти с8, съб9д9 с8,
съб9деши с8 св. сбъдна се,
изпълня се
събьрати, събер9, събереши св.
събера

съвивати с8, -ва& с8, -ва3ши
с8 нсв. свивам се
съвити, -ви&, -ви3ши св. свия
съвлэшти, съвлэк9, съвлэчеши
св. съблека
съвратити, съврашт9,
съвратиши св. отвърна; отбия се,
свърна
съвраштати, съврашта&,
съврашта3ши нсв. отвръщам,
отбивам се
съврьсть ж. еднаква възраст
съврьшати, -врьша&, -врьша3ши
нсв. извършвам
съврьшени3 ср. извършване,
изпълнение
съврьшити, -ш9, -шиши св.
свърша, извърша
съврэшти, съврьг9, съврьжеши
св. хвърля
съвъкоупити, -коупл&, -коупиши
св. събера на куп, събера на едно
място; съединя
съв1ше нрч. от по-високо, свише;
отгоре
съвэдэни3 ср. свидетелство,
доказателство
съвэдэтел±ь м. свидетел
съвэдэтельстви3 ср.
свидетелство, доказателство
съвэдэтельствовати, -ствоу&,
-ствоу3ши нсв. свидетелствам
съвэдэти, съвэдэ, съвэмь,
съвэси нсв. знам
съвэсити, -ш9, -сиши св. спусна,
сваля отгоре надолу
съвэштавати, -ва&, -ва3ши нсв.
съвещавам се, съветвам се
съвэштати, -шта&, -шта3ши
св. посъветвам се
съв8зати, -за&, -за3ши нсв.
свързвам (св. съв8ж9, съв8жеши)
съв8зьнъ прил. свързан, окован;
субст. затворник
съгарати, съгара&, съгара3ши
нсв. изгарям
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съгл8дати, -да&, -да3ши нсв.
съглеждам, оглеждам
съгрэшати, -ша&, -ша3ши нсв.
съгрешавам
съгрэшени3 ср. грях, грешка
съгрэшити, -ш9, -шиши св.
сгреша
съгънати, съжен9, съженеши св.
подгоня, изгоня
съгън9ти, -н9, -неши св. сгъна
съдолэти, -дол&, -долэ3ши св.
победя
съдрави3 ср. здраве
съдравъ прил. здрав
съдрьжати, -ж9, -жиши нсв.
държа чрез сила или власт нещо;
притежавам сила или власт над
някого
съдэлати, -ла&, -ла3ши св.
направя, извърша
съжагати, -га&, -га3ши нсв.
изгарям
съжалити си, -л& си, -лиши си
св. нажаля се, наскърбя се
съжешти, -жег9, -жежеши св.
изгоря
съжи0ати, -0а&, -0а3ши нсв.
изгарям
съзади нрч. отзад, изотзад
съзидати, -да&, -да3ши нсв.
съзиждам, съграждам
съзирати с8, -ра& с8, -ра3ши
с8 нсв. вглеждам се
съзъвати, съзов9, съзовеши св.
свикам
съз1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
свиквам, повиквам
съзьдани3 ср. създание
съзьдати, съзижд9, съзиждеши
св. съградя, иззидам
съзьрэти, -зьрэ&, -зьрэ3ши св.
узрея, съзрея
съказани3 ср. разказ
съказатель м. тълкувател
съказати, съкаж9, съкажеши св.
кажа, съобщя

съказати, -за&, -за3ши нсв.
казвам, съобщавам
съказовати, -зоу&, -зоу3ши нсв.
обяснявам, поучавам
съклэштати с8, -шта& с8,
-шта3ши с8 нсв. сковавам се,
вкочанясвам
съконьчавати, -ва&, -ва3ши нсв.
свършвам
съконьчани3 ср. свършек, край
съконьчати, -ча&, -ча3ши св.
свърша; -с8 помина се
съкровиште ср. съкровище,
богатство
съкроушати, -ша&, -ша3ши нсв.
чупя, разбивам; разрушавам
съкроушити, -ш9, -шиши
св.счупя, разбия
съкр1вати, -ва&, -ва3ши нсв.
скривам
съкр1ти, -кр1&, -кр13ши св.
скрия
сълагати, -га&, -га3ши нсв.
слагам, поставям
сълазити, сълаж9, сълазиши нсв.
слизам
сълати, съл&, съл3ши нсв.
пращам
сълежати, -леж9, -лежиши нсв.
лежа
съложени3 ср. сътворение,
създаване
съложити с8, -ж9 с8, -жиши с8
св. сдумам се, наговоря се с някого
съломити, -ломл&, -ломиши св.
счупя, сломя
сълоучити с8, сълоуч9 с8,
сълоучиши с8 св. случа се, стана
сълъ м. пратеник
сълъгати, -лъж9, -лъжеши св.
излъжа
сълэсти, сълэз9, сълэзеши св.
сляза
съл8шти, -л8к9, -л8чеши св.
превия, сгъна
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съл9чити с8, -л9ч9 с8, -л9чиши
с8 св. събера се, сдружа се
съматряти, -тря&, -тря3ши
нсв. смятам, считам
съмести, съмет9, съметеши св.
смета, премета
съмиряти с8, -ря& с8, -ря3ши
с8 нсв. смирявам се
съмотрити, съмоштр&,
съмотриши св. и нсв. гледам,
отглеждам; считам
съмрьдъ прил. смрадлив, вмирисан
съмрьть ж. смърт
съмрьтьнъ прил. смъртен
съм1слити, -м1шл&, -м1слиши
нсв. разумен съм
съм1слъ м. смисъл, съзнание, разум
съмэжити, -ж9, -жиши св.
затворя очи, примижа
съмэра ж. отмерена тежина; мярка
съмэрени3 ср. смирение, унижение
съмэренъ прил. смирен
съмэрити, -р&, -риши св. смиря,
усмиря; -с8 смиря се
съмэряти, -ря&, -ря3ши нсв.
смирявам
съмэсити, -ш9, -сиши св. смеся
съмэти, съмэ&, съмэ3ши нсв.
смея, осмелявам се
съмэшени3 ср. смес
съмэшьнъ прил. смесен
съм8сти, -м8т9, -м8теши св.
сбъркам, смутя
съм8т- вж. съм8сти
съм9тити, съм9шт9,
съм9тиши св. смутя, разтревожа
съм9штати, -шта&, -шта3ши
нсв. смущавам, тревожа
сънимати, сънемл&, сънемл3ши
нсв. събирам; -с8 събирам се,
срещам се
сънити, сънид9, сънидеши св. сляза
сънити с8, сънид9 с8,
сънидеши с8 св. събера се, срещна
се (с някого)
сънити3 ср. събиране, сливане

съньмиште ср. място за събиране,
сборище; синагога
съньмъ м. събор, събрание; съвет
съньмьникъ м. участник в събор
сънэдати, -да&, -да3ши нсв.
изяждам
сънэдени3 ср. изяждане
сънэдь ж. храна, жертва
сънэдьно ср. нещо за ядене
сънэсти, сънэмь, сънэси св. изям
сън8ти3 ср. събрание, съвет; съд
сън8ти, съньм9, съньмеши св.
снема, сваля; - с8 събера се, срещна се
съобьштьникъ м. съучастник
съпад- вж. съпасти
съпасати, -са&, -са3ши нсв.
спасявам
съпасени3 ср. спасение
съпасителєь м. спасител
съпасовъ прил. принадлежащ на
спасителя, т.е. на Иисус Христос
съпасти І, съпад9, съпадеши св.
падна от горе долу, спадна
съпасти ІІ, съпас9, съпасеши св.
спася
съпасъ м. спасител
съпасьнъ прил. спасителен
съпати, съпл&, съпиши нсв. спя
съплести, съплет9, съплетеши
св. сплета
съплет- вж. съплести
съплэтати, -та&, -та3ши нсв.
сплитам
съповэдани3 ср. разказ
съповэдати, -да&, -да3ши нсв.
известявам, съобщавам, разказвам
съповэдовати, -вэдоу&,
-вэдоу3ши нсв. разказвам
съподви0ати с8, -0а& с8,
-0а3ши с8 нсв. подвизавам се
заедно с други
съподобити, -бл&, -биши св.
удостоя, сподобя (с нещо); -с8 нсв. с
род. пад. удостоя се, сподобя се,
добия нещо, което ми се пада по
достойнство
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съпостатъ м. неприятел
съпостигн9ти, -н9, -неши св.
постигна нещо заедно с други
съп(слъ с8 = съпаслъ с8
съприснос9штьнъ прил. вечно
съществуващ заедно с други
съприч8стьникъ м. съучастник
съпроста нрч. изобщо
съпрьва нрч. отначало
съпр8тати, -та&, -та3ши нсв.
събирам, скътвам
съпр9гъ вж. с9пр9гъ
съпоустити, -поушт9, -поустиши
св. спусна
съпьрэти с8, съпьр& с8,
съпьриши с8 св. спречкам се
съребрьникъ м. сребърна монета,
сребърник
съристати с8, съришт9 с8,
съриштеши с8 нсв. стичам се
сърицани3 ср. сричка
сърэсти, сър8шт9, сър8штеши
св. срещна
сърэтени3 ср. среща, посрещане
сър8шт- вж. сърэсти
съсати, със9, съсеши нсв. суча,
бозая
съставити, -вл&, -виши св.
съставя, съединя;
направя
състарэти с8, -рэ& с8, -рэ3ши
с8 св. състаря се, остарея
състати с8, състан9 с8,
състанеши с8 св. събера се (с
някого)
състрэляти, -ля&, -ля3ши
нсв. убивам, застрелвам
съсьць м. женска гръд
със9дъ м. съд, съсъд
със9ждати, -с9жда&, -с9жда3ши
нсв. нареждам, устройвам
сътваряти, -ря&, -ря3ши нсв.
правя, сътворявам, създавам
сътворити, -р&, -риши св.
направя, извърша, сътворя
съти3 ср. восъчни пити; вощини

съто ср. (числит.) сто
сътократица ж. сътократице&
стократно, сто пъти
съторица ж. стотица, съторице&
стократно, сто пъти
сътрьпэти, -трьпл&, -трьпиши
св. издържа, изтърпя
сътрэбити, -бл&, -биши св.
отслужа за погребение, опея
сътрэти и сътръти, сътьр9,
сътьреши св. стрия, смачкам,
изтрия
сътр8сти, сътр8с9, сътр8сеши
св. затреса, стреса; -с8 затреса се,
затреперя
сътъ м. восъчна пита, пчелна
медена пита
сътьникъ м. стотник, началник на
войсково отделение от 100 души
сът8жани3 ср. притежание, имот,
богатство
сът8жати, сът8ж9, сът8жиши
св. придобия, спечеля
сът8жати, сът8жа&,
сът8жа3ши нсв. придобивам,
спечелвам
сът80ани3, сът8зани3 ср.
препирня, обсъждане
сът80ати с8, -за& с8, -за3ши
с8 препирам се, съвещавам се
сът9жати, -жа&, -жа3ши нсв.
дотягам, наскърбявам, потискам
сът9жити, -ж9, -жиши св.
дотегна, наскърбя
сът9жени3 ср. дотягане
съходити, -хожд9, -ходиши нсв.
слизам
съхранити, -н&, -ниши св. запазя,
съхраня
съхраньно нрч. внимателно, зорко,
сигурно
съцэнити, -цэн&, -цэниши св.
оценя
съчетати, -та&, -та3ши св.
съставя, събера, съчетая
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съшьд(ъш)- основа на мин. деят.
прич. от сънити
с1 сег. деят. прич. именит. пад. ед.
ч. м. и ср. р. от б1ти, ж. р. с9шти
бидейки; основа на косв. падежи
с9штс1нъ м. (род. пад. с1ноу, дат.
с1нови) син
с1ръ прил. сочен, влажен; воден,
мокър; зелен
с1рэти, с1рэ&, с1рэ3ши нсв.
подквасвам се; съсирвам се
с1ть ж. ситост
сь, си, се показ. мест. за близки
предмети този, тази, това
сь предл. вм. съ
сьде нрч. тук
сэд- вж. сэсти
сэдъ прил. посивял (за човек)
сэдалиште ср. седалище, място за
сядане, пейка, стол
сэдина ж. прошарени, побелели
коси
сэдэти, сэжд9, сэдиши нсв. седя
сэк- вж. сэшти
сэк1ра ж. секира, брадва
сэмо нрч. тук, насам
сэм8 ср. семе; прен. поколение, род,
потомство
сэно ср. сено, трева (окосена)
сэнь ж. сянка
сэсти, с8д9, с8деши св. седна
сэти, сэяти,сэ&, сэ3ши нсв. сея
сэтовати, сэтоу&, сэтоу3ши нсв.
мрачен съм, сърдит съм; тъжен съм
сэть ж. мрежа
сэча ж. клане, убийство
сэчьца м. палач
сэшти, сэк9, сэчеши нсв. сека
сэяни3 ср. посев, нива
с8 вин. енкл. форма на възвр. л.
местоим. се
с8д- вж. сэсти
с9бота, собота ж. събота
с9дии м. съдия
с9дити, с9жд9, с9диши нсв. съдя

с9диште ср. съдийски стол;
съдилище
с9доу и ов9доу (он9доу) отсам и
оттатък; от едната и от другата
страна
с9дъ м. съд, съдилище
с9дьнъ прил. съден: с9дьнъ дьнь
съден ден, ден на второто
пришествие
с9мьнэни3 ср. съмнение
с9постатъ м. противник, неприятел;
вж. съпостатъ
с9пр9гъ м. двойка впрегнати
добичета
с9пр9жьникъ м. който е впрегнат с
другиго в един ярем, помощник,
другар
с9пьрь м. противник, съперник
с9сэдъ м. съсед
с9сэд1єни ж. съседка
с9чьць м. съчка, сухо клонче; сламка
с9шт- вж. с1
сvкамина черница
сvкомария ж. дива смокиня
сvнагоговъ прил. вм.
архисvнагоговъ синагогов
Т
та съюз та, и тогава, така че
та форма за им. и вин. пад. мн. ч.
ср. р. , за им. и вин. пад. дв. ч. м. р.
или за им. и вин. пад. ед. ч. ж. р. на
показателното местоим. тъ
таи нрч. тайно, скрито
таиба ж. тайна
таибьникъ м. човек, който е
посветен в някаква тайна или
тайнство
таибьнъ прил. таен
таилиште ср. скривалище, тайна
стая
таинъ прил. таен, скрит
таинэ нрч. тайно, скрито
таити, та&, таиши нсв. с вин. пад.
тая, крия
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тако нрч. така, по същия начин
таковъ местоим. такъв
такожде нрч. също така; по
подобен начин
такъ местоим. такъв
такъжде местоим. такъв, подобен
таланъто ср. вм. таланътъ
таланътъ м. талант - парична и
тегловна мярка, различна у
различните източни народи (от 26 до
към 43 кг злато или сребро)
тамо нрч. там
таможде нрч. също там; пак там
тать м. крадец
татьба, татьбина ж. кражба
тачаи, тачаиши, тача3 сравн.
степен от такъ по-лош, понекачествен
таче нрч. тогава, после, най-сетне
таяти І, та&, та3ши нсв. тая,
крия
таяти ІІ, та&, та3ши нсв. топя
се, разтопявам се
тварь ж. творение, създание;
природа, род
твои местоим. твой
творити, твор&, твориши нсв.
правя, извършвам
творъ м. вид, устройство; дело,
творение
тврьдо нрч. здраво, строго
тврьдъ прил. здрав, силен, сигурен;
укрепен здраво
тврьдь ж. твърдина, опора; крепост
тврьдэ нрч. здраво, много, твърде
те съюз прочее, и
тек- вж. тешти
текль ж. смола
текътонъ м. дърводелец, строител
тельць м. теле
тел8 ср. теле
тесати, теш9, тешеши нсв. теша,
сека
теп- вж. тети
тети, теп9, тепеши нсв. с вин.
пад. бия, удрям

тешти, тек9, течеши нсв. тичам;
тека
ти съюз и
ти енклит. форма за дат. пад. ед. ч.
на местоим. т1 на тебе, ти
ти форма за им. пад. мн. ч. м. р. на
показат. местоим. тъ тези
тикъ м. огледало
тимэни3 ср. тиня, нечистотия, кал
тимэно ср. тиня, нечистотия, кал
тина ж. тиня
тинь ж. ремък
тиса ж. бор, кедър
тисн9ти, тисн9, тиснеши св.
натисна
титьлъ м. надпис, титул
тлъкъ м. преводач
тлъп1гъ м. кожен мях
тльк- вж. тлэшти
тлэшти, тльк9, тльчеши нсв. чукам
то съюз и
то форма за имен. и вин. пад. ед. ч.
ср. р. на местоим. тъ то
тогда нрч. тогава
токъ І м. течение, поток
токъ ІІ м. гумно, харман
тократъ нрч. току-що
толи съюз и тогава; отъ толи нрч.
оттогава
толико субстантив. местоим.
толкова
толикъ местоим. толкова голям
толицэ, толицэмь нрч. толкова
толь нрч. толкова
тольма, тольми нрч. дотолкова
толэ нрч. толкова
томити, томл&, томиши нсв.
мъча, измъчвам
тон9ти, тон9, тонеши нсв.
потъвам
топлэ нрч. топло
точени3 ср. течение; точени3
кръве кръвотечение
точило ср. съд, в който се мачка
грозде
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точити, точ9, точиши нсв. карам,
гоня; лея; точа, изтеглям
трепетати, трепешт9,
трепештеши нсв. треперя, боя се
третии числ. трети
третице&, третиици нрч. трети път
трети3 нрч. трети път
тризна ж. състезание, стадион
три крат1 нрч. три пъти
тришьди, тришьд1 нрч. три пъти
три#з1чьникъ м. триезичник,
който счита, че християнството може
да се проповядва само на три езика –
гръцки, латински и еврейски
трошити, трош9, трошиши нсв.
троша
троудити, троужд9, троудиши
нсв. мъча, -с8 трудя се, мъча се
троуждати, троужда&,
троужда3ши нсв. безпокоя
троути, тров9, тровеши нсв.
харча, пилея
тръгн9ти, -н9, -неши св.
дръпна, изтръгна
тръгъ м. пазар
тръжиште ср. пазарище, тържище
тръжьникъ м. сараф
тръсть ж. тръстика
тръхътъ м. лепта, дребна монета
трьгоубъ прил. троен
трьзати, трьза&, трьза3ши нсв.
дърпам, тегля; късам
трьни3 ср. събир. тръни, трънак
трьновъ прил. трънен
трьнэнъ прил. трънен
трьпэти, трьпл&, трьпиши нсв.
търпя, понасям
трэба ж. приношение
трэбиште ср. езическо светилище
трэбовани3 ср. необходимост, нужда
трэбовати, трэбоу&, трэбоу3ши
нсв. с род. пад. искам, търся
трэзати, трэж9, трэжеши нсв.
дращя, дера
трэснъ м. ресница

трэсн9ти, трэсн9, трэснеши св.
тресна
трэти, тьр9, тьреши нсв. трия,
търкам
тр8савица ж. треска
тр8сом1и субст. прич. болен от
треска
тр8сти, тр8с9, тр8сеши нсв.
треса, разтърсвам; -с8 треса се
тр9бии м. тръбач
тр9бити, тр9бл&, тр9биши нсв.
тръбя
тр9дъ м. дизентерия
тр9съ м. трус, земетресение
тр9тъ м. стража; ред (боен), редица
тоу нрч. там; тук; тоу аби3
веднага
тоуждъ прил. чужд
тоукъ м. тлъстина, мазнина
тоулъ м. колчан за стрели
тоун3 нрч. даром, напразно
тоуръ м. див бик, тур
тоучьнъ прил. тлъст, тучен (за земя)
тъ местоим. този
тъгда нрч. тогава
тъгдаже нрч. веднага, същевременно
тъжде ж. р. тажде, ср. р. тожде
местоим. същият
тъкати, тък9, тъчеши нсв. тъка;
бутам
тъкн9ти, тъкн9, тъкнеши св. с
вин. пад. мушна някого
тъкъма, тъкъмо нрч. само; не
само; освен
тъчи& нрч. вж. тъкъма
тъчьникъ м. връстник, другар
тъчьно нрч. еднакво, по един и същ
начин; предлог с дат. пад. подобно на
тъчьнъ прил. с дат. пад. еднакъв,
подобен; равен
тъштани3 ср. бързане; старание,
грижа
тъштати, тъшт9, тъштиши
нсв. с вин. пад. карам някого да
бърза; старая се
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тъштеслави3 ср. стремеж към
незаслужена слава
тъштета ж. щета, вреда, загуба
тъштетьнъ прил. напразен,
безполезен
тъшть прил. празен; преносно с
празни ръце;
вътъште напразно
тъштьнъ прил. бърз, припрян,
настойчив
тъштьно нрч. настойчиво
т1 л. местоим. 2 л. ед. ч. им. пад. ти
т1кати, т1ч9, т1чеши нсв.
тикам
(св. т1кн9ти)
т1к1 ж. тиква
т1нъ м. стобор, ограда
т1с8шта, тъс9шта ж. хиляда
т1с8штьникъ, т1с9штьникъ м.
началник на 1000 души в римската
войска
т1с8штьнъ, т1с9штьнъ прил.
хиляден; хилядогодишен
тьлити, тьл&, тьлиши нсв. с вин.
пад. разяждам нещо, предизвиквам
разрушаването, изгниването на нещо
тьло ср. дъно, под; основа
тьлэньнъ прил. тленен
тьлэти, тьлэ&, тьлэ3ши нсв.
разпадам се бавно, тлея, гния
тьля ж. тление, разрушение,
главня, ръжда (болест по житните
растения)
тьма ж. тъмнина, тъма; безбройно
множество; десет хиляди
тьр- вж. трэти
тьсть м. тъст
тьци, тьцэмъ, тьцэте ф-ми за
повелит. накл. на тешти
тьшта ж. тъща
тэлопьсани3 ср. надпис върху
колона
тэмь форма за твор. пад. ед. ч. м. и
ср. р. от местоим. тъ; нрч. с това,
по този начин, затова; тэмьже нрч.
затова

тэснъ прил. тесен
тэшити, тэш9, тэшиши нсв.
теша, утешавам
тэштити, тэшт9, тэштиши
нсв. с пэн1 запенвам се, явява ми
се пяна на устата
т8 енкл.форма за вин. пад. на
местоим. т1 те
т8гн9ти, -н9, -неши нсв. тегля
т8гота ж. тежест, трудност, тегоба
т8жа ж. състезание, работа; спор,
разпра
т8жарь м. земеделец; работник
т8жатель м. земеделец; работник
т8жати, т8ж9, т8жиши нсв.
обработвам (земя)
т8жити, т8ж9, т8жиши нсв. с
дат. пад. тежа
т8зати І, т8ж9, т8жеши нсв.
тегля, претеглям; привличам
т8зати ІІ, т8ж9, т8жеши нсв.
изпитвам, питам
т8ти, тьн9, тьнеши нсв. късам,
сека
т9га ж. мъка, притеснение,
потиснатост
т9доу, т9дэ нрч. обикновено след
отъ оттам
т9жити, т9ж9, т9жиши нсв.
тъжа, притеснявам се
т9тьнъ м. тътен
т9ча ж. дъжд, порой; облак
т9чьнъ прил. пороен
ОУ
оу I предл. с род. пад. у, при
оу II нрч. с предходно не или с
отрицателни нрч. още не
оу IІІ междум. ой, оле: оу гор’е, оу
лютэ с дат. пад. ой горко на някого
оубивати, -ва&, -ва3ши нсв.
убивам
оубиица м. убиец
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оубити, оуби&, оуби3ши и
оубь&, оубь3ши св. убия
оубити3 ср. убиване, убийство
оубияти, оубия&, оубия3ши
нсв. убивам
оуби3ни3 ср. убиване
оублажити, оублаж9, оублажиши
св. с вин. пад. обявя някого за
блажен, прославя; облагодетелствам;
с дат. пад. направя добро,
облагодетелствам
оубо съюз обикновено след първата
дума на изречението, често непреводим
прочее, следователно, сетне; наистина;
понеже; разбира се; все пак
оубогъ прил. беден
оубожьство ср. бедност
оубои м. убийство
оубояти с8, оубо& с8, оубоиши
с8 св. с отъ + род. пад. уплаша се; с
инф. побоя се да
оуброусъ м. кърпа (за бърсане на пот)
оубоудити, оубоужд9, оубоудиши
св. събудя; -с8 с отъ + род. пад.
събудя се от (нсв. оубоуждати,
-жда&, -жда3ши)
оубэгн9ти, оубэгн9, оубэгнеши
св. с отъ + род. пад. убягна, укрия се
от (нсв. оубэгати, оубэга&,
оубэга3ши)
оубэдити, оубэжд9, оубэдиши
св. с вин. пад. и инф. накарам някого
да (нсв. оубэждати, оубэжда&,
оубэжда3ши)
оубэжати, оубэж9, оубэжиши
св. с отъ + род. пад. избягам от
оубэжд- вж. оубэдити
оубэлити, оубэл&, оубэлиши св.
избеля
оуб9д- вж. оуб1ти
оува межд. у
оуврэсти, оуврьз9, оуврьзеши св.
отворя
оув1 междум. с дат. пад. уви,
тежко на някого

оувэдэти, оувэмь, оувэси св.
узная
оувэрити, оувэр&, оувэриши св.
уверя, убедя; -с8 уверя се, убедя се;
потвърдя се
оувэтьникъ м. утешител, защитник
оувэштавати, оувэштава&,
оувэштава3ши нсв. увещавам
оувэштати, оувэшта&,
оувэшта3ши св. убедя; успокоя

оув8дати, оув8да&, оув8да3ши и
оув8жд9, оув8ждеши нсв. увяхвам
оув8зати, оув8за&, оув8за3ши и
оув8ж9, оув8жеши нсв. овързвам; с
въ + мест. пад. впримчвам се, улавям
се, попадам в (св. оув8зн9ти, оув8зн9,
оув8знеши)
оув8н9ти, оув8н9, оув8неши св.
увехна
оув8сти, оув8з9, оув8зеши св.
увенчая; попадна в плен
оугаждати, оугажда&, оугажда3ши
нсв. с дат. пад. угаждам
оугасати, оугаса&, оугаса3ши нсв.
угасвам, гасна

оугасити, оугаш9, оугасиши св.
угася
оугасн9ти, оугасн9, оугаснеши
св. угасна
оуглаголати, оуглагол&,
оуглагол3ши св. уговоря, убедя;
успокоя
оугльбн9ти, оугльбн9,
оугльбнеши св. с въ + мест. пад.
попадна, хлътна, потъна (нсв.
оугльбати, оугльбл&, оугльблеши)
оугл9бити, оугл9бл&, оугл9биши
св. издълбая, задълбоча; -с8
задълбоча се
оугнэздити с8, оугнэжд9 с8,
оугнэздиши с8 св. свия гнездо
оугнэтати, оугнэта&,
оугнэта3ши нсв. притискам, бутам,
притеснявам
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оугобь0ити с8, оугобьж9 с8,
оугобь0иши с8 св. родя много, дам
много плод (за нива)
оугодити, оугожд9, оугодиши св.
с дат. пад. или (рядко) с прэдъ +
твор. пад. угодя, зарадвам оугодьно
нрч. с дат. пад. приятно
оугодьнъ прил. с дат. пад. приятен
оуготовани3 ср. приготвяне
оуготовати, оуготова&,
оуготова3ши св. с вин. пад. и дат.
пад. приготвя
оуготовити, оуготовл&,
оуготовиши св. вж. оуготовати
оудавити, оудавл&, оудавиши св.
удуша; -с8 обеся се, задуша се
оудалити, оудал&, оудалиши св. с
вин. пад. и отъ + род. пад. отдалеча
(нсв. оудаляти, оудаля&,
оудаля3ши)
оударити, оудар&, оудариши св. с
вин. пад. и за, въ, о + вин. пад.
ударя (нсв. оударяти, оударя&,
оударя3ши )
оудваряти с8 вм. въдваряти с8
оуделэти, оуделэ&, оуделэ3ши
св. с дат. пад. надвия, завладея
оудивити, оудивл&, оудивиши св.
с вин. пад. удивя, учудя; -с8 с о +
мест. пад. или с дат. пад. учудя се
оудлъжени3 ср. удължаване
оудобь нрч. лесно; сравн. степ.
оудобэ3 по-лесно
оудобьнъ прил. лесен; удобен
оудовлэти, оудовлэ&,
оудовлэ3ши вж. оуделэти
оудрьжати, оудрьж9, оудрьжиши
св. с вин. пад. и отъ + род. пад.
удържа, запазя; -с8 сдържа се
оудъ м. член (част на тялото)
оудьнъ прил. телесен
оужасати, оужаса&, оужаса3ши
нсв. ужасявам; -с8 ужасявам се
оужасити, оужаш9, оужасиши св.
ужася

оужасн9ти с8, оужасн9 с8,
оужаснеши с8 св. ужася се
оужасть ж. ужас
оужастьнъ прил. с против9 + дат.
пад. ужасен, уплашен от нещо
оуже нрч. вече
оузда ж. юзда
оузълобити, оузълобл&,
оузълобиши св. оскърбя
оузьрэти, оузьр&, оузьриши св.
съзра, видя, съгледам
оуистити, оуишт9, оуистиши св.
убедя
оуказати, оукаж9, оукажеши св.
покажа, насоча
оукаряти, оукаря&, оукаря3ши
нсв. укорявам
оукланяти, оукланя&,
оукланя3ши нсв. с вин. пад. и отъ
+ род. пад. отклонявам; -с8
отдалечавам се; с род. пад. избягвам,
спасявам се от (св. оуклонити,
оуклон&, оуклониши )
оукоренити, оукорен&,
оукорениши св. вкореня; -с8
вкореня се, пусна корени
оукорити, оукор&, оукориши св. с
вин. пад. укоря, нагрубя
оукрасити, оукраш9, оукрасиши
св. украся
оукрасти, оукрад9, оукрадеши св.
открадна
оукратити, оукрашт9, оукратиши
св. съкратя, скъся
оукрои м. платно за покриване на
мъртвец, саван
оукротити, оукрошт9, оукротиши
св. укротя, смиря
оукроухъ м. къс, парче; залък (за хляб)
оукр1ти, оукр1&, оукр13ши св.
укрия; скрия
оукрэпити, оукрэпл&, оукрэпиши
св. подкрепя, ободря; укрепя (нсв.
оукрэпляти, оукрэпля&,
оукрэпля3ши)
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оулешти, оул8г9, оул8жеши св.
стихна, притихна, смиря се
оуловити, оуловл&, оуловиши св.
уловя
оулоучити, оулоуч9, оулоучиши
св. улуча; получа
оульстити, оульшт9, оульстиши
св. подмамя, измамя
оул8г- вж. оулешти
оумалити, оумал&, оумалиши св.
намаля, смаля
оумастити, оумашт9, оумастиши
св. намажа
оумилени3 ср. душевна мъка;
смирение, успокоение
оумилити, оумил&, оумилиши св.
успокоя, утеша; -с8 с твор. пад.
измъча се, натъжа се
оумилосрьдити с8, -срьжд9 с8,
-срьдиши с8 св. смиля се
оумирати, оумира&, оумира3ши
нсв. умирам
оумлъчати, оумлъч9, оумлъчиши
св. замълча
оумолити, оумол&, оумолиши св.
с вин. пад. и инф. склоня, убедя
оуморити, оумор&, оумориши св.
умъртвя, уморя
оумочити, оумоч9, оумочиши св.
измокря, наквася
оумрьтвити, оумрьштвл&,
оумрьтвиши св. умъртвя
оумрэти, оумьр9, оумьреши св.
умра
оумрьти3 ср. умиране
оумъножени3, оумъножень3 ср.
увеличаване; изобилие; множество
оумъножити, оумънож9,
оумъножиши св. умножа, увелича;
-с8 размножа се, нарасна; засиля се
оум1вани3 ср. измиване; у
израилтяните свещенодействие,
символизиращо очистване от грях
или отказване от отговорност
оум1вати, оум1ва&,
оум1ва3ши нсв. измивам; -с8

измивам се; извършвам
свещенодействието измиване
(оум1вани3)
оум1слити, оум1шл&,
оум1слиши св. с вин. пад. или инф.
намисля; измисля
оум1ти, оум1&, оум13ши св.
измия; -с8 измия се; извърша
свещенодействието измиване
(оум1вани3)
оумьнити, оумьн&, оумьниши св.
с вин. пад. смаля; с вин. пад. и отъ+
род. пад. създам някого по-малък от
някого
оумэти, оумэ&, оумэ3ши нсв. с
вин. пад. или косвен въпрос знам
нещо; с инф. умея, знам
оум9чити, оум9ч9, оум9чиши
св. измъча
оунии, оуньши ж. р. оуне ср. р.
прил. срав. степ. по-добър; оуне
3стъ с дат. пад. по-добре, найдобре е за някого
оуничьжати, оуничьжа&,
оуничьжа3ши нсв. с вин. пад.
презирам, смятам някого за нищо
оуничьжени3 ср. презрение
оуничьжити, оуничьж9,
оуничьжиши св. с вин. пад. презра,
сметна някого за нищо
оуность ж. вм. юность
оун1лъ прил. безгрижен, нехаен
оун1ти, оун1&, оун13ши св.
изпадна в униние
оуньзн9ти, оуньзн9, оуньзнеши
св. забия се
оуньчь прил. вм. юньчь
оупасти І, оупад9, оупадеши св.
падна
оупасти ІІ, оупас9, оупасеши св.
запазя, спася
оупаяти, оупая&, оупая3ши
нсв. упивам
оупивати с8, оупива& с8,
оупива3ши нсв. опивам се, напивам
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се (св. оупити с8, оупи& с8,
оупи3ши с8)
оупитэти, оупитэ&, оупитэ3ши
св. охраня
оуплъчити с8 вж. оплъчити с8
оуподобити, оуподобл&,
оуподобиши св. с вин. пад. и дат.
пад. уподобя, оприлича (нсв.
оуподобляти, оуподобля&,
оуподобля3ши )
оупоити, оупо&, оупоиши св. опия,
напоя
оуправити, оуправл&, оуправиши
св. насоча; оправя, изправя
оуправленъ прил. с на + вин. пад.
годен, достоен за нещо
оупражняти с8, оупражня& с8,
оупражня3ши с8 нсв. с къ + дат.
пад. или с въ + вин. пад. отдавам се,
занимавам се
оупразнити, оупражн&,
оупразниши св. премахна, отстраня;
-с8 с отъ + род. пад. очистя се,
освободя се; с о + мест. пад.
приготвя се
оупъвани3 ср. упование; с на + вин.
пад. надежда
оупъвати, оупъва&, оупъва3ши
нсв. с на (въ) + вин. пад. уповавам
се, надявам се
оуравьнити с8, оуравьн& с8,
оуравьниши св. с дат. пад. приравня
се
оурэзати, оурэж9, оурэжеши св.
отрежа
оусер8зь ж. обица
оусия ж. същност
оусл1шати, оусл1ш9,
оусл1шиши св. чуя
оусма ж. или оусмъ м. кожена дреха
оусмияти с8, оусмэ& с8,
оусмэ3ши с8 св. с дат. пад.
надсмея се
оусниянъ прил. кожен
оуспорити, оуспор&, оуспориши
св. умножа, увелича

оуспэти, оуспэ&, оуспэ3ши св. с
вин. пад. постигна, успея (нсв.
оуспэвати, оуспэва9,
оуспэва3ши)
оуспэхъ м. полза; успех
оуспэшьнъ прил. полезен; успешен
оусрамити, оусрамл&, оусрамиши
св. посрамя, засрамя (нсв.
оусрамляти, оусрамля&,
оусрамля3ши)
оуставити, оуставл&, оуставиши
св. с вин. пад. спра, прекратя; с инф.
установя, определя, наредя; -с8 с
отъ + род. пад. оставя се, откажа се,
въздържам се (нсв. оуставляти,
оуставля&, оуставля3ши)
оуставъ м. граница, предел;
установен начин; не въ оуставэ
неограничен
оустати, оустан9, оустанеши св.
престана, прекъсна, спра; -с8 спра се
оустити, оушт9, оустиши нсв. с
вин. пад. и на + вин. пад. подтиквам
оустояти, -сто&, -стоиши нсв.
властвам, надделявам, преодолявам
оустрашати с8, -ша& с8,
-ша3ши с8 нсв. плаша се,
страхувам се
оустроити, -стро&, -строиши св.
устроя, уредя
оустро3ние ср. ред, устройство
оустрьмити с8, оустрьмл& с8,
оустрьмиши с8 св. устремя се
оустоудити, -жд9, -диши св.
изстудя, разхладя
оусън9ти, оусън9, оусьнеши св.
заспя
оусъпени3 ср. заспиване; успение,
смърт
оусъхн9ти, -н9, -неши св.
изсъхна
оусэкновени3 ср. посичане
оусэкн9ти, -н9, -неши св.
посека, погубя
оус9дити, -с9жд9, -с9диши св.
положа в ковчег
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оус9мьнэти с8, -н& с8, -ниши
св. усъмня се
оутаити, оута&, оутаиши св.
укрия, запазя в тайна
оутапати, -па&, -па3ши нсв.
потопявам; -с8 потъвам
оутворити с8, -р& с8, -риши с8
св. възстановя се, възвърна се
оутврьдити, -жд9, -диши св.
затвърдя, засиля; запазя; запечатам
оутврьждени3 ср. укрепване,
устойчивост, постоянство, вярност
оутети, оутеп9, оутепеши св.
убия
оутолити, -л&, -лиши св.
успокоя, уговоря
оутон9ти, оутон9, оутонеши св.
потъна
оутопити, -пл&, -пиши св. потопя
оутрапити, -пл&, -пиши св.
обездвижа, вцепеня
оутроудити с8, -троужд9 с8,
-троудиши с8 св. измокря се
оутръгн9ти, -н9, -неши св.
изтръгна
оутрьнєе нрч. от рано; оутрьни
дьнь, на оутрьни на другия ден
оутрьнъ прил. утринен, утрешен
оутрь&д9 вм. 9трь&доу
оутрэи прил. утрешен
оутэкати, -ка&, -ка3ши нсв.
бягам
оутэшати, -ша&, -ша3ши нсв.
утеша
оутэшити, -ш9, -шиши св. утеша
оутэштати, -шта&, -шта3ши
нсв. ограждам, притискам, стеснявам
оучинити, -н&, -ниши св. наредя,
подредя; определя; поставя
оучительнъ прил. учителен,
поучителен
оучити, оуч9, оучиши нсв. уча
оуч8стьнэ нрч. отчасти
оуч8ти вм. нач8ти
оушидь м. беглец

оуштедрити, -р&, -риши св.
смиля се, помилвам
оуязвити, -жвл&, -звиши св.
нараня, уязвя
оуясти, -ямь, -яси св. ухапя
оуяшняти, оуяшня&,
оуяшня3ши нсв. изяснявам,
показвам
оу#ти, -им9, -имеши св. отнема
Ф
фарисеи, фарисэи м. фарисей
финикъ м. палма
Х
х(а = хрьста
халъдеи м. халдеец
хал9га ж. плет; ограда
хапати, хапл&, хапл3ши нсв. хапя
хвала ж. похвала, награда;
благодарност
хвалити, -л&, -лиши нсв. хваля,
възхвалявам
хвальнъ прил. похвален
х(в- = хрьстовх(е = Хрьсте
хитонъ м. хитон, дреха
хламида ж. багреница, празнично
облекло
хлъмъ м. хълм
хлэвина ж. къща
хлэвъ вж. хлэвина
хл9бати и хл9пати, -па&,
-па3ши нсв. прося
хл8бь м. водопад
ходити, хожд9, ходиши нсв. ходя,
следвам, последвам
хождени3 ср. ходене, скитане
х(олюбивъ = хрьстолюбивъ
хоть ж. желание
хотэти, хошт9, хоштеши нсв.
искам, желая
храбръ м. боец; прил. храбър, смел
храмина ж. къща
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храмъ м. дом, къща
хранени3 ср. пазене
хранилиште ср. място за пазене на
вещи, житница, хамбар; амулет;
хранилишта превръзки на челото и
на ръцете с думи от закона
хранити, хран&, храниши нсв. пазя
хризма ж. миро, благовонно масло
хромъ прил. куц, сакат
хромьць м. куц човек
хръзанъ м. бич
хрьстолюбивъ прил. христолюбив,
който обича Христос
х(са = Хрьстосъ
х(соу = Хрьстосоу
х(оу = Хрьстоу
хоудость ж. бедност
хоудооумьнъ прил. малоумен
хоудъ прил. малък, нисък, прост
хоула ж. хула, клевета, злословие
хоулити, -л&, -лиши нсв. хуля,
злословя, клеветя
х(ъ = Хрьстосъ
хътэти, хошт9, хоштеши нсв.
искам, желая
х1за ж. хижа, колиба
х1зина ж. килия
х1тити, х1шт9, х1тиши нсв.
грабя
х1тро нрч. умело, майсторски,
разумно, хитро
х1трость ж. изкуство, умение,
майсторство
х1тръ прил. изкусен
х1штени3 ср. грабеж, ограбване
х1штьникъ м. грабител
х9дожьстви3 ср. изкуство, умение
х9дожьство ср. изкуство, умение,
занаят

цвэтъкъ м. цвете
ции им. пад. мн.ч. м. р. от к1
ц(р = цэсарцр(кв- = црькъвцр(квнаэ = црькъвьная
ц(рси = цэсарьствии
ц(рси3 = цэсарьстви3
ц(рстви3 = цэсарьстви3
ц(рь = цэсарь
црькъвьнъ прил. църковен
црьк1 ж. църква
црькъвиште ср. храм, светилище
ц(ср- = цэсарц(рства = цэсарьства
цэвьница ж. лира
цэлити, цэл&, цэлиши нсв. лекувам
цэловани3 ср. поздрав, приветствие
цэловати, цэлоу&, цэлоу3ши
нсв. поздравявам
цэлъ прил. здрав; цял
цэл1 ж. изцеление, оздравяване
цэльба ж. лекуване
цэлэти, цэлэ&, цэлэ3ши нсв.
оздравявам
цэнити, цэн&, цэниши нсв. ценя,
оценявам
цэмь твор. пад. ед. ч. от къто
цэсарь м. цар
цэсарьскъ прил. царски
цэсарьстви3,
цэсарьство ср.
царство
цэсарьствовати, -ствоу&,
-ствоу3ши нсв. царувам
цэшта предл. с род. пад. поради,
заради
ц8та ж. вм. пэн8зь
ц8тавъ прил. от златни монети;
гривьна ц8тава огърлица от
златни монети

W- вж. О-

Ч

Ц

чаани3, чаяни3 ср. очакване
чаати, чаяти, ча&, ча3ши нсв.
чакам, очаквам; надявам се

цвисти, цвьт9, цвьтеши нсв. цъфтя
цвэтъ м. цвете
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чаровани3 ср. омагьосване,
чародейство
чаръ м. магия
часъ м. момент, час, време
чаяни3 ср. очакване
чеканъ м. чук
чесати, чеш9, чешеши нсв.
събирам; чеша, реша
чесо род. пад. от чьто
чест- вм. чьстчетворице& нрч. четворно,
четирикратно
четврьтовластьникъ м.
четвъртовластник, владетел на една
област заедно с други трима
четврьтъ числ. редно четвърти
чеш- вж. чесати
чии въпр. местоим. чий
чимь твор. падеж от чьто
чинити, чин&, чиниши нсв.
поставям в ред, нареждам;
съчинявам, съставям
чинъ м. ред; чин, положение;
служба
чисменитъ прил. числов
чисм8 ср. число
чисти, чьт9, чьтеши нсв. чета
(числа), броя; чета (писмо), почитам
ч(к- = чловэкч)лвск- = чловэчьскч)лк- = чловэкчловэколюбивъ прил. човеколюбив
чловэколюбьць м. човеколюбец
чловэкъ м. човек
чловэчь прил. човешки
чловэчьскъ прил. човешки
чл(че = чловэче
члч(ск- = чловэчьскчльнъ м. лодка
чрьвл3нъ прил. яркочервен
чрьвь м. червей, молец
чрьгоуб1ля м. чъргубиля,
ичергубоила
чрьмьновати с8, -ноу& с8,
-ноу3ши с8 нсв. червенея се
чрьмьнъ прил. червен

чрьноризьць м. монах, калугер,
черноризец
чрьнъ, чрънъ прил. черен
чрьньць м. калугер, монах
чрьта, чръта ж. черта, чертичка
чрьтогъ м. брачна стая; нощни
покои, спалня
чрэвии м. обувка, сандал; подметка
чрэво ср. корем, утроба
чрэда ж. редуване при дежурство;
дневно или седмично дежурство на
свещеници в черковна служба
чрэдити, -жд9, -диши нсв.
замествам по ред; редувам се
чрэждени3 ср. гощавка, угощение, пир
чрэсла ср. мн. ч. кръст (средната
част от тялото)
чрэсъ предл. с вин. и твор. пад.
отвъд, през, чрез
чоудити с8, чоужд9 с8, чоудиши
с8 нсв. чудя се; учудвам се
чоути, чоу&, чоу3ши нсв. усещам,
чувствам
чьванъ м. делва, стомна, гърне
чьсо и чесо род. пад. от чьто
чьсомоу дат. пад. от чьто
чьстивъ прил. благочестив, набожен
чьстиво нрч. благочестиво
чьсть ж. чест; почит
чьстьнъ прил. почитан, уважаван
чьто въпрос. местоимение що,
какво
чьт- вж. чисти
чюдити с8 вж. чоудити с8
чюти вж. чоути
ч8до ср. чедо, дете
ч8дь ж. събират. хора, челяд
ч8дьце ср. умалит. от ч8до
ч8сто нрч. често
ч8сть ж. част, дял
Ш
шаръ м. багра, боя
шаръчии м. художник
шед- вм. шьд- вж. ити
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шесть числ. редно шести
широта ж. ширина, просторност
шити, ши&, ши3ши нсв. шия
штоуждь прил. чужд
штюдь ж. образ, форма, вид; нрав,
обичай, навик
шт8дэти, -жд9, -диши нсв.
пестя, запазвам
шоуи прил. ляв
шоуица ж. левица
шоумъ м. шум; слух, мълва
шьд- вж. ити
шьдъ мин. деят. прич. от ити
шьстви3 ср. пътуване, шествие
шьсти3 ср. утъпкан път, място, по
което се върви
ш8тани3 ср. буйство, високомерие,
надменност
ш8тати с8, -та& с8, -та3ши
с8нсв. гордея се, надувам се

яд- вж. яхати
ядовитъ прил. отровен
ядъ м. отрова
ядь ж. храна, ядене
ядьца м. ненаситник; лакомник
язва ж. рана
язвина ж. дупка, бърлога
язвити, яжвл&, язвиши нсв.
наранявам
яко нрч. как, както; съюз като, че,
защото; при числит. около
якоже отн. нрч. както
якъ, яка, яко мест. какъв,
каква, какво
ямо нрч. къде яможе където
яро нрч. яростно, разярено
яръ прил. строг, жесток, суров
яр8бь ж. яребица
ясли ж. само мн. ч. ясли
ясти, ямь, яси нсв. ям
ятъ м. ястие
яхати, яд9, ядеши нсв. пътувам
(с превозно средство)
яште вж. аште

Э- вж. ЯЮ
ю среща се в съчетание не ю ли и
не оу ли- още ли не; вж. оу ІІІ
югъ м. юг, южен вятър
юже вж. оуже
юность ж. младост
юнота м. младеж
юнъ прил. млад
юньць м. юнец, млад вол
юнэи сравн. степен от юнъ по-млад

+
3- вин. пад. ср. р. ед. ч. от анафор.
мест. *и, *я, *3 го
3ван(ħлск- = 3ванъħельск3l = 3ванъгели3
3ванъħели3 ср. евангелие
3врэиск1 нрч. по еврейски
3ги вм. 3г1 от 3гда
3гда нрч. когато
3да част. нима; 3да како, 3да
коли да не би
3динако, 3диначе нрч. още; но, та
3диногласи3 ср. съгласие
3дином1слити, -шл&, -слиши
нсв. мисля еднакво е някого
3диноч8дъ прил. единороден,
единствен
3дино& нрч. веднъж
3же отн. местоим. за ср. р. (м. р.
иже, ж. р. яже) което

Я
явити, явл&, явиши св. явя,
обявя; покажа; провъзглася; -с8 явя
се, покажа се, открия се
явление ср. явление, явяване;
поява; въ явлени3 наяве
являти, явля&, явля3ши нсв.
явявам, обявявам; показвам; -с8
явявам се; откривам се
явэ нрч. явно; известно
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3и(же) дат. пад. ед. ч. от я(же)
3леонъ м. Елеонската планина
3леоньска (гора) прил. елеонска
3лико нрч. щом като; ако
3лико нрч. колкото
3ликоже нрч. колко
3ликъ местоим. колкото голям
3линъ м. грък, елин
3линьскъ прил. гръцки, елински
3линьск1 нрч. по гръцки, по елински
3ль нрч. колкото
3льми нрч. колкото; съюз щом, щом
като
3лэ нрч. едва
3мати вм. имати, 3мл&,
3мл3ши нсв. хващам
3мл- вж. имати
3мъ- мин. деят. прич. I от #ти
3пистолия ж. послание
3рданъ вм. Иоръданъ
3теръ мест. някой, един
3хидьна ж. ехидна, змия усойница
3ште нрч. още
3ю род. и мест. пад. дв.ч. от *и,
*я, *3

#
# вин. пад. м. и ж. р. мн. ч. на
анафор. мест. *и ги
#дро нрч. скоро, бързо
#0а, #за ж. болест, недъг
#(зч- = #з1ч#зч(ьск- = #з1чьск#з1къ м. език; народ
#з1чьникъ м. езичник
#з1чьнъ, #з1чьскъ прил. езически
#ти, им9, имеши св. взема, хвана
#тро ср. черен дроб
#тр1 ж. етърва
#чьмень и #чьм1 м. ечемик
#чьнъ, #чьнэнъ прил. ечемичен

&
& вин. пад. ед. ч. на анафор. мест.
*я я
&доуже нрч. откъдето, където
&же вин. пад. ед. ч. ж. р. на
относит. местоимение яже която

5

_
9глъ, 9гълъ м. ъгъл
9гль м. въглен
9дица ж. въдица
9доли3 ср. долина
9доль ж. долина
9доу нрч. откъде
9же ср. въже; 9же желэзьно
верига, окови
9жика м. роднина
9за м. окови
9зъкъ прил. тесен
9зилиште ср. затвор, тъмница
9троба ж. утроба, вътрешност
9трь нрч. вътре
9трьнъ прил. вътрешен
9трь&доу нрч. вътре, отвътре
9т1 ж. патица
9хати, -а&, -а3ши нсв. мириша

5алъмъ м. псалм
5ати вм. пьсати

4
$еодора ж. Теодора
4½мианъ м. тамян; кадене

½

½патъ м. консул
½покритъ м. лицемер
½постась ж. същество, материя,
вещество
½сопъ м. исоп (благовонно
растение), исопова тръст
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СЪКРАЩЕНИЯ
аор. – аорист
вж. – виж
вин. – винителен
вм. – вместо
дат. – дателен
дв. – двойствено
деят. – деятелно
евр. – еврейски
ед. – единствено
ж. – женски род
им(ен). – именителен
инф. – инфинитив
л. – лице
м. – мъжки род
междум. – междуметие
мест. – местен
местоим. – местоимение
мин. – минало
мн. – множествено
накл. – наклонение
нрч. – наречие

нсв. – несвършен вид
отн. – относително
пад. – падеж
повел. – повелително
предл. – предлог
прен. – преносно
прил. – прилагателно име
прич. – причастие
род. – родителен
св. – свършен вид
сег. – сегашно
ср. – среден род
сравн. – сравнителна
субст. – субстантивирано
същ. – съществително име
твор. – творителен
ф. – форма
ч. – число
част. – частица
числ. – числително име
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