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The article presents data about new-found copies of Glagolitic prayers 
over wine, over a dirty container and for people who are starting a journey. 
These prayers are very archaic and close to the text of Euchologium Sinaiticum 
from X c. They were found in a parchment prayer-book from XIII c. which is 
kept in the Zograf Monastery Library on Mount Athos. In this manuscript I have 
found unknown in the scientific sphere copies of Prayers on Pentecost, which 
are very similar to the Glagolitic ones from X c. They are published here for the 
first time.  

Key words: Glagolitic prayers for every occasion, Euchologium 
Sinaiticum, Prayers on Pentecost  

 
Ïèñàõú íà .í/.ö©, íà Ñâ. Ä/õú  

През последните няколко години за пръв път в българската исто-
рия бяха дигитализирани безценните архиви на българския манастир 
„Св. Георги Зограф“ в Света гора и така през 2014 г. бе създаден науч-
ноизследователският център към библиотеката на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. От десетилетия очаквахме евентуална 
възможност да работим с дигиталните ръкописи, понеже по едни или 
други причини нямаше достъп до тях. Още повече че тези важни за 
българската езикова и културна история паметници досега са били из-
вестни само по описи и каталози, а в Каталога на Зографския манастир 
описанията им са доста общи и неточни (Каталог 1994). 
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Под сигнатура Zogr_0050 в Зографската дигитална библиотека 
се съхранява Требник от XIII – XIV век, сръбска редакция според Ка-
талога (нататък: Ç-50). След проучването на текстовете в този ценен 

паметник установих, че в него са запазени редица архаични наслед-
ници на старобългарските молитви и чинопоследования, известни на 
науката от Синайския евхологий от Х век (Фръчек 1939, Нахтигал 
1941, 1942, нататък: Син Евх). Някои от тях демонстрират несъмнена 
близост до глаголическия прототип. Такива са трите молитви от ста-
робългарския цикъл „Молитви на всяка потреба“. 

Л. 136б: ìM íà]åò¸ â¸íî ê¸ñýëî < Ã)¸ á)å í)øü ïðýëîæå¸ âîä¹ ¹ â¸íî 

3¨y êàíà ãàë¸ëý¸ñöýìü áðàöý " ¸¨ ñëàâ¹ ñâîþ¨ ÿâëü ¹¨]åí¸êîìü ñâî¸¨ìü " ¸¨ 

ò¥ í)íý âëêDî ïîñýò¸ " ñò)àãî æ¸ë¸ùà ñâîp¨ãî " ¸¨ áëãT¡â¸ â¸íî ñ¸p¨ " ¸ ñòâîð¸ p¨ 

âü âñàêî ðàñòâîðåí¸p ï¸þù¸ìü p¨ " äà áåçü âñàêîp íåïð¸ÿ¨çí¸íüp¨ äýòåë¸ ïî-

þùå (!) ñëàâ¸ìü òåáå äàòåëà âñàêîì¹ ïð¸íîøåí¸þ äîáð¹ " ñü w¨ö)åìü ¸ 

ñò)¥ìü ä)õîìü ¸ í)íý "  

За съпоставка привеждам и глаголическата: Ã////μ ¸ñ)õå á)æå íàøú 

ïðýëîæå¸ âîä© âú â¸íî âú êàíà ãàë¸ëý¸ñêûõú áðàöýõú μ ñëàâ© ñâî« àâëü 

¹÷åí¸êîìú ñâî¸ìú òû ¸ íûíý ïîñýò¸ îòú ñò/ààãî æ¸ë¸ùà ñâîåãî μ áë/ãâ¸ 

â¸íî ñå μ ñúòâîð¸ å âî âñýêî áëàãîðàñòâîðåí¸¸å ï¸«ù¸ìú äà áåç âüñýêîª 

íåïð¸ýçí¸íû äýòýë¸ ï¸«ùå å ñëàâ¸ìú ò äàòåëý âñåì¹ äîáð¹ 

ïð¸íîøåíüþ î)öà ¸ ñ)íà ¸ ñ} Син Евх 14а-б, Åˆ÷[ årò åˆëïãßáí ïtíïõ 

íÝïõ (Дмитриевски 1901: 526).  
Веднага след нея виждаме препис на Молитвата над замърсен 

съд – ìM¡ " íàäü w¨ñêâðüíüø¸ì ñå <$, която съвсем точно предава нача-

лото на глаголическата (Син Евх 21б, Åˆ÷[ Tðp óêåýïõò ìéá2Ýíôïò 
(Дмитриевски 1901: 117): Ã)¸ á)å í)øü ðåê¸ ïåòðîâ¸ âü ñ¹äý ïëà-

ùàí¸]üíýìü " íå]¸ñòîì¹ ¸ ñêâðüíüíîì¹ âñåì¹ ]ñò¹ á¥ò¸ " w¨ñêâðüíüøó 

ñå § ñîòîí¸¨íà äýëà " ñòâîð¸ p¨ áëãT¡âå . Текстът прекъсва, очевидно не е 

запазен, на следващия л. 137а продължава друг текст. 
На същия л. 137а е преписана друга молитва: ìM¸òâà " íà ï¹òü 

õîäåùå <$ Á)å í)øü õîä¸â¥¸¨ ñü ñë¹ãîâü ñâî¸¨ìü ¸¨ÿêîâîìü ñòðàíüíü á¥âü ñü 
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ðàáîìü ñâî¸ìü ¸¨w¨ñ¸ôîìü " ¸¨ä¸ ñü ðàáîìü ñâî¸¨ìü ñ¸ìü " ¸¨ìR¡å " âëà¡Dêî ¸¨çüáàâ¸ 

§ íàïàñò¸ " ¸¨ § âñåãî òð¹äà " ¸¨ âü ì¸ðü ¸¨ âü çüäðàâ¸p âüñòðî¸¨ " âñàê¹ 

ïðàâüä¹ òâîðåùà " ïî çàïîâýäåìü òâî ¨̧ìü ¸ñüïëüí¸ æ¸òý¸¨ñê¸õü íåá)ñí¥õü 

áë)ãü á¥âüø¸õü " ¸¨ ïàê¸ ¸¨çüâîë¸ âüçâðàò¸ò¸ ñå p¨ì¹ " ÿ¨êî ïîáDàp¨òü ò¸ âñà-

êà ñëàâà ¸ ]òT¡ü ¸¨ ïîêëàíýí¸p¨ w)ö¹ < 

Този текст си кореспондира със старобългарската ÌMÎ íà 

wõîäùª íà ï©òü } Син Евх 18а-б, Åˆ÷[ Tðp Bðïäçìïýíôùí (Дмит-

риевски 1901: 33, Фръчек 1939: 689): Á)æå á)æå íàøú õîæäå¸ ñú ñë¹ãî« 

ñâî¸ìü ¸ýêîâîìü μ ñòðàíåíú áûâú ñú ðàáîìú ñâî¸ìü ¸îñ¸ôîìü μä¸ μ ñú ðà-

áîìü òâî¸ìü ñ¸ìü ¸ìR¡ âë)êî ¸ ¸çáàâ¸ ¸ îòú íàïàñò¸ μ âñåãî òð¹äà μ âú 

ì¸ðú ñúäðàâ¸å ¹ñòðî¸ ¸ âñ« ïðàâúä© äý«ùà ïî çàïîâýäåìú òâîèìú 

μñïëúíè è æèòèèñêûõú μ íåá)ñêûõú áëàãú áûâúøà ïàêû èçâîëè âúçâðàòèòè 

ñ åì¹ âd¡ ýêî òâîå åñòú öð)ñòâî }  
От съпоставката на текстовете става ясно, че книжовникът през  

XIII век е преписал дословно Молитвата над вино и Молитвата над 
тръгващи на път, без дори да ги редактира. С голяма сигурност може 
да се твърди това и за незапазената цялостно Молитва над замърсен 
съд, понеже от фрагмента ясно се вижда буквалното следване на гла-
голическата матрица. 

В православното богослужение се смята, че на петдесетия ден от 
Господното възкресение Дух Свети слязъл над апостолите във вид на 
огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празникът се нари-
ча Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозавет-
ния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след 
юдейската Пасха.  

За старозаветните Петдесетница бил един от трите велики праз-
ника. Първоначално празникът отбелязвал завършването на жътвата 
на ечемика. Празнувал се с приношение на хляб и жертвени животни 
като ден на радост и благодарност, припомнящ странстванията в пус-
тинята и освобождението от Египет. В по-късни времена на този ден 
се отбелязвало получаването на Синайското законодателство петдесет 
дни след излизането на евреите от Египет. Празникът бил тържествен 
и радостен, в Йерусалим се стичало голямо множество хора, за да 
принесат в благодарност на Бога установената от закона жертва. За 
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апостолите денят бил двойно свят, защото е денят на Възкресението – 
неделният ден. Апостолите заедно със Света Богородица били събра-
ни в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва 
след Възнесението на Иисус Христос. Около третия час по еврейско 
време настанал голям шум от небето и над тях слязъл Светият Дух 
във формата на огнени езици. Веднага божественият огън пламнал в 
душите на апостолите и изпълнени с благодат, те започнали да прос-
лавят величието на Бога, като заговорили на различни, непознати за 
тях дотогава чужди езици. Това им дало бодрост, сила и мъжество да 
отидат по всички краища на света да проповядват Евангелието и с го-
товност да отдадат и живота си за Христовата вяра. Тогава свети 
апостол Петър произнесъл първата си пламенна проповед. Словата му 
проникнали дълбоко в сърцата на слушалите го и в този ден приели 
вярата в Христа мнозина, които се кръстили и се присъединили към 
първата християнска общност. След този ден апостолите постановили 
християните да възпоменават това велико събитие, слизането на Све-
тия Дух, всяка година на този ден (I Кор 16: 8, Деян 20: 16). Денят 
Петдесетница от древни времена се смята за рожден ден на Христова-
та църква, в която во веки обитава Божествената благодат на Св. Дух. 
Утрешният понеделник след Петдесетница е празникът на Светия 
Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Прес-
ветия и Животворящ Дух, чрез Който ни се дарява всяка мъдрост и 
Който е източникът на живота. През настоящата 2018 г. имаме и че-
тиринадесета Неделя след Петдесетница (на втори септември) поради 
ранната Пасха.  

В славянската литургична традиция първият ден, неделният, е 
посветен в прослава на Св. Троица и се нарича Троичен ден, а вторият – 
понеделникът, е посветен в слава на Св. Дух и се нарича Духов ден 
(Нестеровски 1996: 326). На Св. Петдесетница вечерната служба се 
съединява с утринното богослужение (след св. литургия се извършва 
вечерня), защото молитвите за изпросване на даровете на Светия Дух 
са коленопреклонни, а до Петдесетница в знак на духовна радост на 
богослужението не се коленичи. В молитвите на този ден измолваме 
Господ да помене всички починали наши родители и братя. На Вели-
кия прокимен: „Кой Бог е велик като нашия Бог? Ти си Бог, Който 
вършиш чудеса“ от олтарните двери се хвърля орехова шума към бо-
гомолците (Служебник 1998: 396). Шумата напомня за огнените ези-
ци над главите на апостолите. Вярващите отнасят тази шума по домо-
вете си за благословение.  



Христина Тончева 
 

24 

В днешното православно богослужение Коленопреклонните мо-
литви на Петдесетница се прочитат след св. литургия в деня на  
Св. Троица.1  

Светата църква прославя Божието милосърдие – изпращането на 
Светия Дух над апостолите и силата на Духа, просвещаваща цялата 
вселена, като благодарно пее: „Величаем Те, Живодавче Христе, и 
почитаме Всесветия Твой Дух, Който от Отца си изпратил на Твоите 
ученици“. Особеността на църковното богослужение в деня на Света 
Троица се състои в това, че литургията на този ден завършва с вечер-
ня и по време на последованието ѝ Църквата коленопреклонно чете 
три специални молитви, съставени за този ден от св. Василий Велики 
още през ІV век. Първата молитва е отправена към Бог Отец – да 
прости всички грехове на младостта в нашето незнание; да не ни 
изостави в старостта ни и да посети сърцата ни с благодат и ги утвър-
ди в светите Свои закони; да ни събере в небесната Църква. Втората 
молитва е към Бог Син – да ни подаде дух на премъдрост, разум и 
страх Божий за достойни молитви към Него и за полезно за нас нас-
тавление в живота. И третата молитва отново е към Сина Божий – да 
упокои всички починали с надежда за тяхното възкресение и да отс-
лаби мярката на тяхното осъждане, а нас, живите, да благослови. 

На л. 139а в ръкописа от ХIII век Ç-50 открих най-ранните (засега) 

текстове в ръкописната традиция на Молитвите на Петдесетница, про-
читани на вечернята – Âü ÍåD • Í • Âåc Ãë£å ÄHÿL • които си кореспонди-

рат със старобългарската ÌîM íà ïîêëîíåíèå êîëýíîìà " áûâà«ù¸ " âú 

ñò/©« ïòüäåñòüí¸ö« íà åñïåðèíý Син Евх 59б – 60а, ’Áêïëï2ßá ô\ò 

Cãßáò ðåíôçêïóô\ò Uóðåñ (Фръчек 1939: 789, Гоар 1960: 754). В старо-
българския евхологий след прокимен следва указание за коленопокло-
нение и прочитане на Дяконствата, след които се чете първата молитва 
Ïðý÷¸ñòû μ íåñêâðúíúíû áåçíà÷ëüíû íåâ¸ä¸ìû íåïîñò¸æüíú¸ íå¸ñëýäüíú¸ 

íåïðýìýíúíû Син Евх 61б, #Á÷ñáíôå, Bìßáíôå, Díáñ÷å, Büñáôå, 

BêáôÜëçðôå, Bíåîé÷íßáóôå, BðáñÜëëáêôå (Фръчек 1939: 789). 
В Ç-50 след съответните псалми и тропари виждаме същото ука-

зание на дякона за коленопреклонение, а попът прочита молитвата, 
която има точни паралели в глаголическата. За илюстрация на пора-

                                                            
1 Цитирано по: https://svnikolai-rasnik.com, http://www.pravoslavieto.com 
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зителната близост на двата текста ги привеждам паралелно, като но-
вооткритата молитва се публикува тук за пръв път.2  

 
Син Евх 61б – 63а 

Ïðý÷¸ñòû μ íåñêâðúíúíû áåçíà÷ëüíû

íåâ¸ä¸ìû íåïîñò¸æüíú¸ íå¸ñëýäüíú¸

íåïðýìýíúíû Íåçúëîáèâú¸ ã¶/ åãîæå 

í¸êúòîæå íå â¸äý òû åäèíú ¸ìû 

áåñúìðúò¸å æèâû âú ñâýòý 

íåïð¸êîñíîâåíý Ñúòâîðå¸ í/áî ¸ çåìë«

ìîðå ¸ âñå åæå åñòú ñúòâîðåíî âú í¸õú 

Äàª¸ âñýìú ïðîøåí¸ý ïðýæäå äàæå 

íå ïðîñòú Òåáý ñ ì¸ë¸ äýåìú ò 

ìîë¸ìú âë)êî ÷êëA¡þ÷å î)öà ã/à á/à ¸ ñ)ïà 

íàøåãî ¸ñ)õà ñúøåäúøààãî ñú íá)ñå íàñú 

ðàä¸ ÷)êú μ çà íàøå ñï/í¸å Âüïëüùüøà-

àãî ñ îòú ñò/ààãî ä/õà μç ìàð¸ª 

ñëàâúíúª è ïð¸ñíîäýâúª áð)ö Ïîêà-

çàâû íàìú ñúìýðåíûìú μ íàìú 

ãðýøúíûìú μ íåäîñòî¸íûìú ðàáîìú 

òâî¸ìú ×åñòúí©« ì©êî« ñâîå« 

Âûª ¸ êîëýíà ïðýêëàíýò¸ w ìîëüáý 

íàø¸õú ãðýõú μ î ëþäüñêûõú 

íåâýäýíü¸õú ïîñë¹øà¸ íàñú Âú íüæå 

äåíü ïð¸çîâåìú ò Ïà÷å æå âñü äåíü 

ïò¸êîñò¸¸íû Âú íüæå ïî âúçíåñåíü¸

áûâúø¸¸ìú íà í/áî  

Ç-50, 139а – 141б  

Ïðý]T¡òå íåñêâðüíüíå áåçíà]åëüíå 

íåâ¸ä¸ìå íåïîñò¸æüíå íå¸ñëýäüíå íåï-

ðýìýíüíå íå¸]üòåíüíå íåçëîá¸âå ã)̧

p̈ä¸íü ¸̈ìýp̈ áåñìðüò¸p̈ ñâýòü ñ¥ 

ïðý]¸ñò¥ æ¸â¥ âü ñâýòý 

íåïð¸êîñíîâåí¸ý ñòâîðå¸ í)áî ¸ ç)ìëþ 

ìîðå ¸ âüñà ÿ̈æå âü íåìü ¸æå ïðýæDå

ïðîøåí¸ÿ̈ âñýìü ïðîøåí¸ÿ̈ äàp òåáý 

ñå ì¸ë¸ äýpìü ¸ ìP¡ë¸ìü ñå âëêDî 

]ëЂâêîëþáü]å w/]å ã/à ¸ á/à ¸ ñï/ñà íàøåãî 

¶ñЂõà ¸æå çà íàñü ãðýøüí¥õü ¸ çà íà-

øåãî ñïЂñåí¸ÿ ñüøüä¥ ñü íáЂñå ¸ 

âüïëüùü ñå § ñòЂãî ä/õà ¸ç ìàð¸p 

ïð¸ñíîä)â¥ á)öå ¸æå ïðýæå ñëîâåñå ¹]å 

ïîñëýä¸ æå äýë¥ ïîêàçàp̈ p̈ãDà 

ñïЂñüí¹þ ì¹ê¹ ïðýñòàÿ̈øå ïîäàâàp̈ 

çíàìåí¸p̈ íàìü ñìýðåí¥ìü ¸ 

ãðýøüí¥ìü ¸ íåäîñòî¸í¥ìü ðàáîìü 

ñâî¸̈ìü ìP¡ëüá¥ ïð¸íîñ¸ò¸ â¥í¹ ¸ 

êîëýíîïîêëàíýí¸p̈ w ñâî¸õü ãðýñýõü ¸ 

ẅ ëþäüñê¸¸õü íåâýäýí¸¸õü òýìü 

ïðýìëT¡ò¸âå ]ëЂâêîëþáü]å ¹ñë¥ø¸ íàñü 

                                                            
2 В компютърния набор не са отбелязвани вътрешноредните точки и в двата 
ръкописа за спестяване на място.  
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Ñýäå î äåñí©« á/à ¸ îö/à μ ïîñúëà 

ïðýñò)û¸ ä/õú íà ñò/û ¹÷åí¸êû μ 

àï)ëû μ ñýäå íà åä¸íîìü êîìüæäî 

¸õú μ íàïëúí¸ø ñ ä/õà ñ)òà ¸

âúçãë)àø ¸íýìè ªçûêû μ 

ïð)÷üñòâîâàø μ íàñú ìîëù¸¸õú ñ 

ïîñë¹øà¸  

H ïîìí¸ íû ñúìýðåíûª μ 

îñ©æäåíûª wáðàò¸ ïëýíåí¸å ä)øú 

íàø¸õú ñâîå ìMä/¸ª ¸ìýª î íàñú 

ìîëù ñ ïð¸¸ì¸ íû ïð¸ïàäà«ùà 

ò¸ ñúãðýø¸õú êú òåáý ïð¸âðúæåíú 

åñìú èç ëîæåñíú îòú ©òðîáû ìàòåð¸ 

íàøåª á/ú íàøú åñ¸ òû íú ¸æå 

¸ùåçîø âú ñ¹åòý äåí¸å íàø¸ 

wáíàæàõîìú § îòúâýòà Äðúçà«ùå 

ùåäðîòàì¸ òâî¸ì¸ âúï¸åìú ãðýõú 

þíîñò¸ ìîåª íå ïîìí¸ îòú òà¸íûõú 

î÷¸ñò¸ íû  

 

 

Â¸æäü ñúìýðåí¸å íàøå μ îòúï¹ñò¸ 

â\ñ ãðýõû íàø íå îòúâðúç¸ íàñú âü 

âðýì ñòàðîñò¸ åãäà ¸çíåìàãàåòú 

êðýïîñòü ìîý íå îñòàâ¸ íàñú Ïðýæäå 

äàæå íå âúçâðàò¸ìú ñ âü çåìM« 

Ñúïîäîá¸ íû êú ñåáý âúçâðàò¸ò¸ ñ 

âü íüæå ä/íü ïð¸çîâåìü òå ¸çðåäüíî âü 

ñå¸ æå ä/íü ïåò¸äåñåòüí¥ p̈æå ïî 

âüçíåñåí¸ ò¸ íà íá)ñà ñýäüøà ẅ äåñí¹ 

òåáå á/à ¸ w)öà ïîñëàâü ñò)¥ ä/õü íà 

ñ)ò¥p ñâîp ¹]åí¸ê¥ àïT¡ë¥ ¸æå ñýäå íà

pä¸íîìü êîì¹æDî ¸õü ¸ñïëüí¸øå ñå 

ä/õà ñò/ãî ¸ âüçãë/àøå ¸íýì¸ pç¥ê¥ 

ïððP¡]üñòâîâàøå í/íý æå ìP¡ëåù¸õü ñå íàñü 

¹ñë¥ø¸ ïîìåí¸ íàT¡ ñìýðåí¥õü ¸ 

ẅñ¹æDåí¥õü âüçâðàò¸ ïëýíåí¸p̈ ä/øü 

íàø¸õü âü ñâîp̈ ìëðT¡ä¸p̈ ¸ íàñü 

ìP¡ëåù¸õü ñå ïð¸¸ì¸ í¥ ïð¸ïàäàþù¸õü 

ò¸ ¸ âüï¸þù¸õü w ñüãðýøåí¥õü 

íàø¸õü êü òåáý áî ïð¸âðüæåí¥ p̈ñì¥ 

¸ç ëîæåñíü ¸ ]ðýâà ì)òåðå íàøåp á)ü 

íàøü ò¥ p̈ñ¸ ÿêî ¸ ñêîíü]àøå ñå (â 

ñóåòý дописано надредно) äí¸p̈ 

íàø¸ wáíàæ¸õîìü ñå òâîp̈p̈ ïîìîù¸ 

¹äàë¸õîìü ñå § âñàêîãî §âýòà íü 

íàäýp̈ìü ñå íà ùåäðîò¥ òâîp̈ ¸ 

âüï¸p̈ìü ãðýõ¥ þíîñò¸ íàøå¸ 

íåâýäýí¸ÿ̈ íàøåãî íå ïîìåí¸ § 

òà¸í¥õü íàø¸õü ẅöýñò¸ íàñü â¸æDü 

ñìýðåí¸p̈ íàøå ¸ ẅñòàâ¸ áåçàêîí¸p̈ 

íàøå íå ẅñòàâ¸ íàñü âü âðýìå ñòàðîñò¸ 

¸ p̈ãDà ¸çíåìàãàpòü êðýïîñòü íàøà íå 

ẅñòàâ¸ íàñü ïðýæDå äàæå âü çЂìëþ íå 
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μ âüíúì¸ íàìú áëã/âåí¸åìü μ 

áëàãîäýò¸«  

Ïð¸çüð¸ ñú âûñîòû ñò/ûí òâîåª ã¶/ 

íà ëþä¸å òâîª ñ¸ª ïðýñòîªùª μ 

÷à«ùª îòú òåáý áîãàòûª ìMñ/ò¸ 

ïîñýò¸ íàñú áëàãîñò¸« òâîå« μçáàâ¸ 

íû îòú íàñ¸ëüý ä¸ýâîëý  

Îãðàä¸ æ¸âîòú íàøú Õðàí¸òåëåìú 

àïЂëîìú âýðúíîìú μ ïðýäàæä¸ ëþD 

òâîª μ âñ ñúáåð¸ âú ñâîå öðå)ñòâ¸å 

äàæä¸ îòúðàä© ëþäåìú òâî¸ìú 

îòúï¹ñò¸ ãðýõû íàø μ î]¸ñò¸ âñ 

íû Äýòýë¸« ñòЂààãî òâîåãî ä)õà 

Ðàçäðýø¸ êûçí¸ âðàæ¸ª ñ©ùª íà 

íàñú ýêî ñëàâà òâîý íåïîñò¸æúíà 

åñЂòú μ ]Ђêëþá¸å íå¸çäðå]åíúíî μ ìM¸ñòü 

íå¸]üòåíà Å¸ âëЂêî ïð¸çð¸ íà íû μ íà 

ñòЂû õðàìú ñü μ ñúòâîð¸ ñú íàì¸ μ 

ìîëù¸¸ìú ñ ñú íàì¸ áîãàòûª 

ìMñ)ò¸ òâîåª μ ùåäðîòû ìMî)ì¸ ñòЂûª 

áðЂö μ âñýõú ñòЂûõú òâî¸õú Âñå áî 

âúçäàëú åñ¸ íàìú } 

âðàò¸ìü ñå ïð¸çð¸ íà í¥ ¹âýäýò¸ 

âîë¹ òâîp̈þ áëЂãîòḐ þ̈ ¸ ñü÷¸òàp̈¸ 

áåçàêîí¸ÿ̈ íàøà ùåäðîòàì¸ ñ¸ 

ïðýëîæ¸ ï¹]¸í¹ ùåäðîòü òâî¸õü íà 

ìíîæüñòâî ïðýãðýøåí¸ í)ø¸õü ïð¸çð¸ 

ñü â¥ñîò¥ ñòЂ¥p ñâîpp̈ ã/̧  íà ëþä¸ òâîp̈ 

¸̈ ẅ ïðýäüñòîp̈ùåp̈ ¸ ]àþùåp̈ § òåáý 

áЂãàò¥p̈ ìëòT¡̧  ïîñýò¸ íàñü áëЂãîñò¸þ̈ ñ¸ 

¸ ¸çáàâ¸ íàñü § íàñ¸ë¸ÿ ä¸ÿ̈âîëà 

wãðàä¸ æ¸âîòü íàøü ñòЂ¥ì¸ ñ¸ ¸ 

ñâЂùåíüí¥ì¸ çàêîí¥ àíЂãë¹ âýðí¹ ¸ 

õðàí¸òåë¹ ïðýäàæDü ëþä¸ ñâîp̈ âñýõü 

ñüáåð¸ âü öðüЂñòâî ñ¸ ¸ äàæDü ìëT¡òü 

¹ïüâàþù¸ìü íà òå ẅñòàâ¸ íàìü ¸ 

òýìü ïðýãðýøåí¸ÿ̈ ¸ ẅöýñò¸ âñýõü 

íàñü äýÿí¸p̈ìü ñòЂãî ò¸ ä/õà ¸ 

ðàçäð¹ø¸ êüçí¸ âðàæ¸p̈ ñ¹ùåp̈ íà íàT¡ 

ÿ̈êî ñëàâà òâîÿ íåïîñò¸æüíÿ p̈ñòü ¸ 

]ëЂâêîëþá¸p íå¸çðå]åíüíî âëDêî ïð¸çð¸ 

íà í¥ ¸ íà ñЂò¥ õðàìü ñ¥ ¸ ñòâîð¸ ñ 

íàì¸ ¸ ñü ìîëåù¸ì¸ ñå ñ íàì¸ áãЂàò¥p̈ 

ìëЂîñò¸ òâî¸̈ ùåäðîò¥ òâîp  

ÌëЂòâàì¸ ¸ ìP¡ëåí¸p̈ìü ñòЂ¥ áЂöå ¸ âñýõü 

ñòЂ¥õü òâî¸õü âñå áî âüçàDëü p̈ñ¸ íàìü 

{ 

По данните от Ç-50 се вижда, че още през XIII век като втора 

молитва на Петдесетница вече е била установена ÃЂ̧  á Ђå íàøú p¨æå ì¸ðü 
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ñâî¸ äàðîâà ]ëЂâêîìü ïðýñòЂãî äЂõà äàðü 142б, като подредбата на После-

дованието на Петдесетница е придобило завършен и устойчив облик 
през следващите векове (напр. в Ц-177 от ХV век), който е наследен и 
в днешното богослужение на празника (Нестеровски 1996: 326).  

Втората молитва на Петдесетница в Син Евх – Ïð¸ñíîòåêû μ íå 

èñòàêàª¸ æ¸â¸ μ ñâýòåëü μñòî]üí¸êú 63а, ’Ç BåííÜùò âñýïõóá, 

æùôéê[ êáp öùôéóôéê[ ðçãÞ (Фръчек 1939: 793, Гоар 1960: 758) – 
функционира като трета в съвременната литургична практика. Още 
през XIII век книжовниците са я подложили на текстово редактиране, 
ако се съди по запазения препис в Ç-50. 

 
Син Евх 63а – 65а 

Ïð¸ñíîòåêû μ íå èñòàêàª¸ æ¸â¸ μ 

ñâýòåëü μñòî]üí¸êú ñ©ù¸¸ Ïð¸ñíîñû 

ñú îöЂåìü ñúäýòåëüíàà ñ¸ëà μñïëúíå¸ 

âñå ñúìîòðåí¸å ïðýäîáðî ñï/í¸ý ðàä¸ 

÷ë/ñêà Õ/å á/å íàøú ðàçâðúãû ©çû 

ñúìðúòúíûª íåðàçäðýøàåìûª μ 

âåðýª àäîâû ïîïúðàâú ìíîæúñòâî 

ä/õú ïð¸âåäû ñåáý ñò/̧  òýëî íåïî-

ðî÷üíî çà âñ ÷ê/û òýëî ïðý÷¸ñòî 

íåïð¸êîñíîâåíî íåïðîõîä¸ìî âñýöýìü 

ãðýõîìü ïðýäàâú¸ ñ íàñú ðàä¸ μ 

æ¸âîòú âý÷üíû äàª íàìú 

ïðýäàí¸åìü ñâî¸ìü ñúøåäú¸ âú àäú 

μ âåðýª âý÷üíûª ñúêð¹øú μ 

ñýäù¸¸ìú í¸çú Âúñõîæäåí¸å ïîêà-

çàâú ñòàðààãî çúëîäýà μ 

ãë©á¸íúíààãî çì¸ý áЂãîì©äðûìü 

Ç-50, 147б –151 б  

Hæå âñåãDà ¸ñòàêàþù¸ æ¸âîòüí¥ 

ñâýòë¥ ¸ñòî]üí¸êü pä¸íîñ¹ùüíà 

§Ђö¹ ñüäýòåëüíà ñ¸ëü ¸æå âñà 

¹ñòðî¸âü çà ¸ñòëýí¥õü ñïЂñåí¸p 

ïðýäîáðîòîþ ¸ñïëüí¸âü õ/å á/å íàøü 

¸æå ñüìðüòüí¥p íåðýø¸ì¥p ¹ç¥ ¸ 

êë¹]å àäîâ¥ ðàçîð¸âü ë¹êàâ¥õü æå 

äЂõü ìíîæüñòâî ïîïðàâü ïð¸íåñüøàãî 

ñåáå íàñü ðàä¸ íåñêâðüíüíààãî àãíüöà 

òýëî äàâü ïðý]T¡òîp íà æðüòâ¹ ¸æå § 

âñýêîãî ãðýõà íåïð¸êîñíîâåííî ¸ 

íåïðîõîä¸ìî ¸ ïî ñòðàøíý¸ ñå¸ 

íå¸çðå]åíüíý¸ ñë¹æüáý æ¸âîòü 

âý]üí¥ íàìü äàðîâàâü ¸æå âü àäü 

ñüøüD çàêëîï¥ âý]üí¥p ñêð¹ø¸âü ¸ 

í¸ç¹ ñýäåù¸ìü âüñõîäü ïîêàçàâü ¸ 

çë¹íà]åëüí¸êà ãë¹áîêààãî çì¸ÿ 
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õ©äîæüñòâîìü ¹ëîâëü μ ©çàì¸ 

âý÷üíûì¸ Âü ïðý¸ñïîäüí¸¸õü μ âú 

îãí¸ íåãàñ¸ìýìü μ âú òúìý 

êðîìýùüí¸¸ çàòâîðü íå¸çäðå]åíúíî« 

ñ¸ëî« Âåë¸å¸ìåíúíàà ïðýì©äðîñòü 

îЂ]å àâëå¸ ñ Âåëüì¸ ïîñë¹øàª âú-

ïàäà«ù¸¸õú âú íàïàñòü μ 

ïðîñâýùå¸ ñýäùª âú òúìý μ ñýí¸ 

ñúìðúòüíý¸ ãЂ¶ ñëàâû ïð¸ñíîòåê©ùª 

Âûøúíýàãî âúçëþáëåíààãî îЂöà ñЂíú 

Ïð¸ñíîñû ñâýòú wòú ïð¸ñíîñ©ùààãî 

ñâýòà ñëúíöå ïðàâåäúíîå Ïîñë¹øà¸ 

íàñú ìîëù¸¸õú ñ òåáý ¸ ïîêî¸ 

äЂø ðàáú òâî¸õú ïðýæäå 

¹ñîïúø¸¸õú îЂöåìú æå ¸ ÷äîìú æå 

¸ áðàòðîìú íàø¸ìú ¸ ïðî]þì¹ 

ðîä¹ ïëúòúñê¹ì¹ μ âñýìú âýðî« 

ïð¸ñíûìú æå w í¸õú æå ïàìòü 

òâîð¸ìú íûíý ýêî ¹ òåáå åñòú äðú-

æàâà μ âú ð©öý äðúæ¸ø¸ âñ êîíö 

Âë)êî âñåäðúæ¸òåëþ á)æå î)öü íàø¸õú 

ã/ü ì¸ëîñò¸ Ðîä¹ âñýêîì¹ 

ñúìðúòúí¹ ¸ íåñúìðúòúí¹ μ 

âñýêîì¹ ñ©ùüñòâ¹ ñúäýòåëü 

ñúñòàâëýåì¹ μ ïàêû ðàçäð¹øàåì¹ 

æ¸âîò¹ ñåì¹ æ¸òüþ îòúí©äüí¹ì¹ 

μ ïð¸ñòàâëåíüþ ëýò¹ ]¸ñëúí¹ì¹ 

ëüùåí¸pìü ÿêî ¹äîþ ¹ëîâü ¸ 

¹çàì¸ ìðà]üí¥ì¸ ñâåçàâü âü 

ïðý¸ñïîäüí¸õü ¸ âü wãíü íåãàñ¸ì¥ 

âü òüì¹ êðîìýøüí¹þ çàïðý ìíîã¹ 

ò¸ ñ¸ë¹ âüòâðüä¸âü pãî 

âåë¸êî¸ìåí¸òà ïðýì¹äðîñòü w)ö¹ 

¸æå ñêðüáåù¸ìü âåë¸ê¥ ïîìîùüí¸êü 

á¥âü ¸ ïðîñâýò¸âü pæå âü òüìý ¸ 

ñýí¸ ñìðüòüíý¸ ñýäåù¸õü ò¥ ñëàâý 

âñà]üñêî¸ ã)̧  w)ö¹ â¥øüíåì¹ 

âüçëþáëåíå pä¸íîñ¹ùüí¥¸ ñâýòå § 

pä¸íîñ¹ùüíàãî ñâýòà ñë)íüöå ïðà-

âåäüíîå $ 

nyñë¥ù¸ íàñü ìM¡åù¸õü ò¸ ñå ¸ ïîêî¸ 

ä)øå ðàáü ñâî¸õü ïðüâî ¹ìåðüø¸õü 

w)öü íàø¸õü ¸ áðàò¸p ¸ ïðî]¸õü ïî 

ïëüò¸ ¸ âñýõü ñ¹ù¸õü âü âýðý w 

í¸õü æå ïàìåòü òâîð¸ìü í)íý ÿêî âü 

òåáý äðüæàâà âüñýõü ¸ âü ð¹ê¹ ñ¸ 

äðüæ¸ø¸ êîíüöå âñýõü â)ëêî 

âñåäðüæèòåë¹ ¬è ã)è ìëòT¡̧ í¸ ðîä¹ 

ñüìðüòüíîì¹ ¸ áåñìðüòüíîì¹ âñýê¹ 

ñ¹ùüñòâ¹ ÷ëâ)÷)üñê¹ çäàòåëþ 

ñüñòàâüí¹ ¸ ïàê¥ ðàñòà¬̈ì¹ æèâîò¹ 

æå ¸ ñìðüò¸ í)íýøüíààãî æ¸ò¸ÿ ¸ 

ẅí¹äüíàãî ¹ïðàâëåí¸ÿ̈ ¸æå ëýòà ¸ 

ñü]¸òà¬̈ æ¸â¥ìü âðýìåíà ¹ñòàâëà¬ 
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æ¸âûìú Í¸çâîä âú àäú μ âúçâîä 

μ ñúâçàª¸ ñëàáî ¸ ðàçäðýøàª¸ 

ñ¸ëúíî Íàñòîªùàà ïîòðýáúíîìü 

ñúìàòðýª μ á©ä©ùàà ¹äîáü ñòðîª 

Âüçâåñåëýª ¹ïúâàí¸åìü ñúìðúòü 

ïîâ¸íúí© ñ©ù« ìíîçýìü ðàíàìú òû 

â)ëêî âñýõú á)æå ñ)ïå íàøú ñ©ù¸¸õú íà 

çåì¸ μ íà ìîð¸ äàëå]å Âñü 

ïîñëýäüí¸¸ μ âåë¸êû μ ñï)ñúíü¸ íà 

ïò¸êîñò¸¸íû äåíü ïîêàçàâû íàìú 

ïðîîáðàæåí¸å ñ)òý¸ åä¸íîñ©ùüíý¸ 

òðî¸ö¸ Ïð¸ñíîñ©ù¸¸ μ íåðàçë©]üíý¸ 

μ íå¸çìýíüíý¸ μ ïð¸øåñòâ¸ý 

æ¸âîòâîðùààãî òâîåãî ä)õà Âú îáðà-

çú îãíüíîìü ªçûêîìü íà ñ)òûª òâîª 

à)ïëû μçë¸ýëú åñ¸ ïðîïîâýäàò¸ 

îòúï¹ùåí¸å äðúæù¸¸ìú μ 

äðúæ¸ìû¸ìú á)æ¸åìü òâî¸ìü çàêî-

íîäàí¸åìü òû ¹áî ïîñë¹øà¸ íàñú 

ñúìýðåíûõú òâî¸õú ìîë¸òâüí¸êú 

ìîëù¸¸õú ò¸ ñ  

 

 

 

Ïîêî¸ ä)ø òâî¸õú ðàáú ïðýæäå 

¹ñîïúø¸¸õú íà ìýñòý ñâýòúëý Íà 

ìýñòý õëàäüíý îòúí«äýæå îòúáý-

ñìðüò¸ ñâîäåâ â àäü ¸ âüçâîäå 

ñâåç¹¬̈ âü íåìîù¸ ¸ wñëàáý¬̈ â ñ¸ëý 

¸æå í)íýøüíý ïîáDíî ¹ïðàâëà¬̈ ¸ 

á¹ä¹ùàÿ̈ äîáðý ¹ñòðàÿ¬̈ ¬̈æå 

ñüìðüòüí¥ìü æåëîìü ¹ÿçâåí¥õü 

âüñê)ðñåí¸¬ìü íàäåæDåþ âåñåëå ¸õü ò¥ 

âëêDî âñý]üñê¥ìü á/å ñï/ñå íàøü íàäåæDå 

âñýìü êîíüöåìü ç)ìëå ¸ âü ìîð¸ äà-

ëå]å ¸æå âñ¸ ïîñëýäüí¸ ¸ âåë¸ê¥ 

ñï)ñüí¥ ä)íü ïðàçäüí¸êà òà¸í¹ ñò)¹þ 

¬̈ä¸í¹ñ¹ùüí¹þ ñü íà]åëüí¹ ¸ 

íåðàçäýëüí¹ ¸ íåðàçìýñí¹þ ñò¹þ 

òðî¸ö¹ ïîêàçàâü íàìü ïð¸ñ¸ÿí¸åìü 

ïð¸øüñòâ¸¬̈ìü ñ)òãî ¸ æ¸âîòâîðåùàãî 

ò¸ ä)õà âü â¸äýí¸ wãíüí¥õü ¬̈ç¥êü 

íà ñ)ò¥¬̈ àïëT¡¥ ¸çë¸ÿâü ¸ 

áëãîâýñòí¸ê¸ ¸õü ïîëîæ¸âü ïðàâý¸ 

âýðý ¸ñïîâýäüí¸ê¥ ¸ ïðîïîâýäàòåëþ 

¸ñò¸íüíîì¹ ÿâ¸ ¸õü ¸ áëãT¡â¸ þæå âñå 

¸ ñâðüø¸ í¥ ñï)ñüí¥ ïðàçäüí¸êü ¸ 

wöýùåí¸¬ ìëüáíî çà wäðüæ¸ì¥¬̈ âü 

àäý ñïîDá¸âü ïð¸¬ò¸ âåë¸êî¬̈ ¬æå ïî-

äàâà¬̈ íàìü ¹ïüâàí¸¬̈ ẅñëàáëåí¥¬̈ 

äðüæ¸ì¥ìü § ẅäðüæåù¸õü ¸õü 

ñêðüá¸þ ¸ ¹òýøåí¸¬̈ § òåáå 

ïîñ¸ëàþùå ¹ñë¥ø¸ íàñü ẅêààí¥õü 

ñâî¸õü ðàáü ìP¡ëåù¸õü ò¸ ñå ¸ ïîêî¸ 
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æà ñêðúáü ¸ ïå]àëü μ âúçäûõàí¸å 

¹]¸í¸ ä)õú μõú Â ñåëýõú ïðà-

âåäüí¸÷¸õú ñúïîäîá¸ ª ì¸ð¹ ¸ 

îòúï¹ùåíüþ Ýêî íå ìðúòâ¸¸ âúñõ-

âàëòú ò ã)¶ Í¸ ñ©ù¸¸ âú àäý 

¹ïúâà«òú íà ìM¡¸ñòü òâî« Íú ìû 

æ¸â¸¸ áëà)ãîâ¸ìú ò μ âúñïîìåíåìú 

ò î ä)øàõú íàø¸õú { âd¡ { ýêî 

ïîäîáàåòú ò¸ âñýêà ñëàâà ÷å } 

ä)øå ðàáü ñâî¸õü ïðýæå ¹ìåðüø¸õü âü 

ìýñòý ñâýòëý ¸ âü ìýñòý ïðîõ-

ëàäüíý §í¹äýæå §áýæå âñàêà 

ñêðüáü ¸ ïå]àëü ¸ âüçä¥õàíè¬̈ ¸ 

ñïîDá¸ ä)õü ¸õü âü æ¸ë¸ùà ïðà-

âåäüí¥õü ÿ̈êî íå ìðüòâ¸ âüñõâàëåòü 

òå ã)̧  ¸ í¸ ñ¹ù¸ âü àäý ¸ñïîâýäåòü 

òå í¹ ì¥ æ¸â¸ áëã¡Tâ¸ìü ¸ ìP¡ë¸ìü ñå 

¸ ìPëüáüí¥¬̈ ìë)ò)â¥ ¸ æðüòâ¥ 

ïð¸íîñ¸ìü ò¸ ẅ ä)øàõü íàø¸õü .  
 

Службата приключва с отпуст по обичая (154а).  
След проучването на новооткритите молитви в зографския треб-

ник се оформиха някои изводи и заключения.  
Първо, безспорно е преписването на Молитвите на Петдесетни-

ца от архаичен глаголически антиграф – това може да бъде доказано и 
на графично-правописно равнище: постоянната употреба на лигатура-
та ìM¡, което е ясна визуална отпратка към използваната в Син Евх º, 

срв. изписването на ìM¡, ìM¡ëüá¥, ìM¡ëåù¸õü ñå. Чашковидното ] също при-

съства старателно навсякъде. Липсват диакритични знаци, с изключе-
ние на двоеточието над определени вокали.  

Има и редица морфологични особености, които също отвеждат 
към предположението за използване на старобългарски протограф. 
Например употребата на архаични облици на миналите деятелни при-
частия I, като: âüïëüùü ñå, ñüøüäü, но в Ц-177 – âüïëüòèâøîì¹ ñå. Даже 

в случаи, в които в Син Евх има глаголни форми – ñýäå, ïîñúëà, в Ç-50 

е употребено минало деятелно причастие: ñýäüøà, ïîñëàâü. Разбира се, 

отчитам и факта, че обърканата употреба на глаголни и на причастни 
облици е естествено явление за среднобългарската епоха. Като приба-
вим към тези езикови доказателства и преписаните старобългарски 
текстове и на други чинопоследования и молитви, става ясно, че вли-
янието на глаголическите протографи е очевидно.  
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Второ, липсата на лексикално-текстови редакции на Молитвите 
от старобългарския цикъл На всяка потреба дава възможност да се 
предположи, че усилията на редакторите на славянските евхологии са 
били насочени първоначално към Последованията, а след това са за-
сегнали и останалите молитви от цикъла. Не изключвам и евентуал-
ната възможност за еднолични редакторски и преводачески решения 
на книжовника, създател на Ç-50. Последователното пропускане на 

текстови компоненти от преписваните от него текстове в по-голямата 
част от ръкописа, допусканите досадни понякога грешки въпреки де-
монстрираните правописни умения оформят подозрението, че копис-
тът много е бързал да довърши книгата.  

Трето, още през XIII век са настъпили изменения в структурата на 
самото Последование на Петдесетница – от старобългарския модел са 
редактирани първата и втората молитва, която в днешната литургична 
практика е трета. Новопреведени са втора молитва: ÃЂ̧  áЂå íàøú p̈æå ì¸ðü 

ñâî¸ äàðîâà ]ëЂâêîìü ïðýñòЂãî äЂõà äàðü З-50/142б, както и четвърта: Ã)̧  á)å 

íàøü ïðýêëîíå¸ íá)ñà è ñüøDü ñï)ñåíèÿ ðàä¸ ðîä¹ ÷ë)âý÷¹ ïð¸çð¸ íà ðàá¥ òâîå 

¸ íà äîñòîÿí¸å òâîå Ç-50/153а. Тази литургична матрица е възприета в 

богослужебната практика и през следващите векове (ако се съди по 
данните от требниците от ХV век). В днешното Последование на Петде-
сетница са канонизирани трите молитви – двете старобългарски и но-
вопреведената още през XIII век втора (Нестеровски 1996: 326 – 327).  

Четвърто, в резултат на целенасочените редакторски намеси в 
глаголическия текст и на двете молитви на Петдесетница ясно се отк-
рояват т. нар. лексикално-семантични дублети. По-долу са изнесени 
за пръв път лексикалните варианти, подредени по азбучен ред според 
старобългарската лексема и придружени от гръцки съответници.  
Ïðý÷¸ñòû μ íåñêâðúíúíû áåçíà÷ëüíû íåâ¸ä¸ìû íåïîñò¸æüíú¸ 

íå¸ñëýäüíú¸ íåïðýìýíúíû Син Евх 61б – 63а 

âúçâðàò¸ò¸ ñå 62б – âðàò¸ò¸ ñå – BðïóôñÝöåéí  

ãðýõú 62б – áåçàêîí¸å – Bìáñôßá  

ãðýõú 62б – ïðýãðýøåí¸å – BìÜñôçìá  

äýòýëü 62б – äýÿí¸å – TíåñãÝéá  

íàïëúí¸ò¸ ñ 62а – èñïëúí¸ò¸ ñ – TìðéìðëÜíáé 
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îáðàò¸ò¸ 62а – âúçâðàò¸ò¸ – TðéóôñÝöåéí  

îòúï¹ñò¸ò¸ 62б – îñòàâ¸ò¸ – гр.?  

îòúâðýøò¸ 62б – îñòàâ¸ò¸ – Bðïññá2õìÝù  

îòúï¹ñò¸ò¸ 62б – îñòàâ¸ò¸ – BöéÝíáé  

îòúðàäà 62б – ì¸ëîñòü – óõããíþìç  

î÷èñò¸ò¸ 62б – îöýñò¸ò¸ – êá2áßñåéí  

ïîñë¹øàò¸ 62а – ¹ñëûøàò¸ – TðÜêïõåéí 

ïò¸êîñò¸¸íú 62а – ïò¸äåñòüíú – ðåíôçêïóô\ò  

©òðîáà 62б– ÷ðýâî – ãáóôÞñ  

Ïð¸ñíîòåêû μ íå èñòàêàª¸ æ¸â¸ μ ñâýòåëü μñòî]üí¸êú ñ©ù¸¸ Син Евх 

63а – 65а 
âåë¸å¸ìåíüíú 63б – âåë¸êî¸ìåí¸òú 63б – ìåãáëþíõìïò  

âåðýý 63а – êëþ÷ü – êëåq2ñïí 

âåðýý 63б – çàêëîïú – ìï÷ëüò  

âúñõîæäåí¸å 63б – âúñõîäú – Díïäïò  

♦ ãë©á¸íüíû¸ çì¸¸ 63б – ♦ ãë©áîêû¸ çì¸¸ – âý2éïò äñÜêùí  

çàòâîð¸ò¸ 63б – çàïüðýò¸ – êáôáóöáëßæåéí  

ì¸ëîñòü 64а – ì¸ëîñòûí¸ – Vëåïò  

♦ ìýñòî õëàäüíî 64б – ♦ ìýñòî ïðîõëàäüíî – ôüðïò Bíáøýîåùò  

íåïîðî÷üíú 63б – íåñêâðüíüíú – Dìùìïò  

íåðàçäðýøàåìú 63а – íåðýø¸ìú – Dëõôïò  

í¸çúâîä¸ò¸ 64а – ñúâîä¸ò¸ – êáôÜãåéí  

îáðàçú 64б – â¸äýí¸å – åxäïò  

ïîñë¹øàò¸ 64б – ¹ñëûøàò¸ – Tðáêïýåéí  

♦ ïîñë¹øàª¸ 63б – ♦ ¹ñëûøàª¸ – TðÞêïïò  

ïð¸âåñò¸ 63б – ïð¸íåñ¸ò¸ – ðñïóÜãåéí  

ïð¸ñòàâëåí¸å (вм. ïðýñòàâëåí¸å) 64а – ¹ïðàâëåí¸å – ìåôÜóôáóéò, 

ìåôáíÜóôáóéò 
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ïðîîáðàæåí¸å 64б – ïðèñèÿí¸å – ìõóôÞñéïí  

♦ ïðýæäå ¹ñîïüøü 64а – ♦ ïðýæäå ¹ìåðüøü – ðñïóêåêïéìçìÝíïò  

♦ ïðýæäå ¹ñîïüøü 64б – ♦ ïðýæäå ¹ìåðüøü – ðñïóêåêïéìçìÝíïò  

ðàçâðýøò¸ 63а – ðàçîð¸ò¸ – äéáññçãíýíáé  

ðàçäð¹øàò¸ 64а – ðàñòàÿò¸ – ëýåéí  

♦ ðàçäðýøàª¸ 64а – ♦ îñëàáëýª¸ – Bðïëýùí 

ñåëî 64б – æ¸ë¸ùå – óêçíÞ  

ñ¸ëüíî 64а – ♦ âú ñ¸ëý – Tí äõíáóôåßá, äõíÜìåé  

ñëàáî 64а – ♦ âú íåìîù¸ – Tí Bó2åíåßJ  

♦ ñòàðû¸ çúëîäý¸ 63б – çë¹íà÷ëüí¸êú – Bñ÷Ýêáêïò  

ñòðî¸ò¸ 64а – ¹ñòðàÿò¸ – äéïêåqí  

¹äîáü 64а – äîáðý – ëõóéôåë™ò  

¹ïúâàí¸å 64а – íàäåæäà – Tëðßò  

В историческите речници лексемата çàêëîïú е регистрирана в 

значение êëåq2ñïí, claustrum, с разновидност çàêëåïú (РМикл: 211). В 

БЕР производните облици липсват, но е посочен изходният глагол 
*клòпя ʻзатварям, заключвам’, както и заклòпя, заклòпим, заклòпувам 
с аналогични значения (БЕР 2: 469 – 470). Лексемата ïðèñèÿí¸å липсва 
в историческите речници, в които е отбелязана само глаголна форма 
ïðèñèÿòè, -ÿ«, -ÿpøè, allucere (РМикл: 679, РСрезн 2: 1455).  

Молитвите на Петдесетница са рядко срещани в ръкописната 
евхологична традиция. Преписи открих и в още два требника от XV 
век, съхранявани в Библиотеката при Църковния историко-архивен 
институт към Българската патриаршия, София, които са подчертано 
архаични: Ц-177, л. 67б, и Ц-194, л. 18а.  
 
Използвани ръкописи 
 

Ç-50: Требник от ХІІІ – ХІV в., 155 л. пергамент, сръбска редакция със за-

пазени следи от български юсов извод (Каталог 1994: 50 – 51). 
Ц-177: Требник (Молитвеник) от XV век, 118 л., ресавски. 
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Ц-194: Требник от втората половина на XV век и началото на XVI век, 126 
л., ресавски. 
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