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Б Ъ Л ГА Р С К А  А К А Д Е М И Я  Н А  Н АУ К И Т Е
ИЗВЕСТИЯ  НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“

К н и г а  ХХIХ

 БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА 
СЛОВО ЗА СВЕТА ТРОИЦА, И ЗА СЪТВОРЕНИЕТО, И ЗА СЪДА, 

ПРИПИСВАНО НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Явор Милтенов

Резюме. Студията е посветена на текстологически анализ на Слово за 
Света Троица, и за сътворението, и за съда, което няма открит конкретен 
гръцки източник и се смята за произведение на Климент Охридски. Съпос-
тавката, извършена въз основа на над десет преписа, установява, че могат да 
се отделят три разклонения в традицията на текста – едно в ръкопис от XV в., 
част от сбирката на Михайловския манастир в Киев, и две в редакциите на 
колекцията Златоструй. Всички тези разклонения имат своята важност за ре-
конструкцията на архетипа. В приложение е публикувано издание на поучени-
ето с критически апарат.

Abstract. The paper aims at conducting a text-critical analysis of the Sermon 
on the Holy Trinity, the Creation and the Last Judgment, which has no traced Greek 
original and is ascribed by many scholars to Clement of Ochrida. Juxtaposition in- Juxtaposition in-Juxtaposition in-
volves more than ten copies of the work. Three branches in the textual tradition 
are identified: one in a 15th c. manuscript from the collection of the St. Michael’s 
monastery in Kyiv and two in the redactions of the Chrysorrhoas (Zlatostruy) collec-
tion. All three of them are important for reconstruction of the contents and linguistic 
features of the archetype. An edition of the text is appended at the end of the article.
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1. Предходни проучвания

На Словото за Света Троица, и за сътворението, и за съда пръв обръ-
ща внимание Н. Л. Туницки в началото на ХХ в. (Туницкий 1904). Руският 
медиевист проучва изворите, езика, стила, библейските цитати в поучението 
и публикува две негови версии. Работата на Туницки, която се отличава със 
стремеж към изчерпателност, е основополагаща и в друг аспект – авторът 
въвежда атрибуцията на Словото за Света Троица към творчеството на Кли-
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1 В ръкопис от НБУВ-Киев, ІР, сб. на Михайловския Златокуполен манастир,  
П. 490/1649, за него вж. по-нататък.

2 Трябва да се има предвид, че при реконструкцията на словото в това издание 
са въведени и някои лексикални и морфологични варианти, които нямат опора в пре-
писите.

3 Надеждността на първия аргумент на Туницки буди според Томсън съмнение, 
тъй като текстът на словото е контаминиран механично с Homilia v de paenitentia (CPG 
4333, BHGa 941c, Aldama 1965: № 526, PG 49: 305–314, фрагментът отговаря на 314), 
докато в същия ръкопис има и неконтаминирана версия на Словото за Света Троица, и 
за сътворението, и за съда, която не носи името на Климент (срв. и Иванова 1978). Що 
се отнася до втория аргумент, Ф. Томсън смята, че съвпаденията с други Климентови 
произведения единствено разкриват тематична близост. 

мент Охридски. Това свое предположение ученият подкрепя с два взаимно 
допълващи се аргумента: 

1) в един препис поучението е приписано в заглавието на автор, имену-
ван Климент1; 

2) в текста на словото съществуват немалък брой тематични и лингвис-
тични общи места със сигурни и несигурни произведения на Кирило-
Методиевия ученик. 

В последвалата научна традиция въпросът за авторството се смята за 
решен – словото е отпечатано в първия том на събраните съчинения на св. 
Климент (Ангелов, Куев, Кодов 1970, 639–646, 656–659), а също и в изда-
нието на неговите произведения с реконструиран спрямо старобългарската 
норма правопис (Христова-Шомова, Петков, Тотоманова 2008, 56–63)2. То 
попада и сред подбраните източници на лексикографския наръчник, съдър-
жащ пълна ексцерпция от произведения на старобългарския писател (Хри-
стова 1994). Междувременно, станалата класическа студия на Туницки е 
продължена от изследването на Г. Сване (1971). В него основният акцент 
е поставен върху стила и проповедническия талант на Климент Охридски, 
но наблюденията на учения относно структурата и източниците на текста 
също представляват значителен принос. В по-новата литература Климен-
товото авторство също се смята за безспорно (вж. например Грашева 1982, 
359–360, Станчев, Попов 1988, 62–63, Турилов, Фомина 2000, Георгиева 
2008, 250). По-внимателно и скептично към хипотезата на Н. Л. Туницки се 
изказва Ф. Томсън (Thomson 1982, 14–15)3, за когото поучението е стилово 
различно в сравнение с другите Климентови произведения, тематично не-
единно е и най-вероятно представлява една неособено умела компилация от 
гръцки хомилии. 

Както става ясно от този съвсем кратък обзор, Словото за Света Троица, 
и за сътворението, и за съда се разглежда като важен източник и, макар и 
само две публикации да са му специално посветени, всъщност е доста добре 
проучено от различни гледни точки. За настоящото изследване остава да се 
опита да представи историята на текста въз основа на данните от вече издаде-
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4 Вж. предходната бел. 3. Пълният превод на Homilia v de paenitentia с начало  
Веселъ /¬стъ/ намъ дьньсь тръго-сь... се среща в кратката, третата и четвъртата редакция 
на Златоструя, както и в Михановичевия и Гомириевия хомилиар (издание и текстоло-
гически анализ у Милтенов 2013: 427–505). 

5 Тук и нататък поученията в отделните Златоустови сбирки се бележат с пореден 
номер и съответна буква S за кратката редакция на Златоструй, L за пълната, H за тре-
тата, V за четвъртата. Повече за съставите вж. у Милтенов 2013.

ни и новопривлечени, неразработвани досега преписи. Като оставям на заден 
план проблема за авторството и относително добре проучените въпроси око-
ло езика, изворите и съдържанието на поучението, бих искал тук да се спра 
най-вече върху текстологическото групиране на преписите и отношението им 
към предполагаемия архетип. 

2. Ръкописна традиция 

Словото за Света Троица, и за сътворението, и за съда е доста добре 
засвидетелствано в средновековните славянски литератури. Още от издание-
то на Н. Л. Туницки насам за основен се приема преписът на л. 56r–63r в ръ-
копис П. 490/1649 от сбирката на Михайловския Златокуполен манастир, коя-
то се съхранява в Националната библиотека на Украйна. Той съдържа слова, 
предназначени за периода от Неделя на митаря и фарисея до Неделя на Вси 
светии. Като книжно тяло кодексът е представителен: материалът е разпреде-
лен в два тома с общо 440 листа, форматът е in folio, текстът е изписан в две 
колони. Както отбелязва още Туницки, в правописно отношение са видими 
следите от среднобългарски оригинал. На л. 125r–129r е разположен втори 
препис на Словото за Света Троица, именно в заглавието на който се споме-
нава, че словото е „сотворено Клименътомъ“. В този свидетел обаче е налице 
случайна контаминация – краят липсва и е заменен от завършека на Злато-
устовата Homilia v de paenitentia, заета от пълния ѝ славянски превод, който 
впрочем е поместен само малко по-рано, на л. 116r–121r, така че прескачането 
на края му няколко листа по-нататък навярно е просто типична грешка при 
преписване, а не дело на самия Климент, както предполага руският учен4. 

Н. Л. Туницки използва като спомагателен ръкопис № 153 от сбирката на 
Йосифо-Волоколамския манастир. Това е сборник със слова и избрани жития, 
в който Словото за Света Троица е разположено на л. 154r–171r. На изследо-
вателите е убягнало от вниманието обстоятелството, че първият дял от сбор-
ника съдържа част от кратката редакция на колекцията Златоструй – общо 
23 хомилии от S48 до S72 включително5. Според описа на сбирката (вж. тук 
бел. 19) в него са пропуснати S52, S57, S58, а S48 не е на място и е разполо-
жено между S71 и S72. Немалко от словата са снабдени с указания за четене 
по време на Великия пост, което не е типично за Златоструя и очевидно е 
вторично приспособяване. Именно в края на този дял е намерил място препи-

4 Известия на Института за български език, кн. 29
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6 Н. Л. Туницки работи с три преписа, като споменава мимоходом, че словото се 
среща в Златоструя. Във въведението на изданието в първия том на събраните съчине-
ния на Климент Охридски са споменати общо осем преписа.

7 На л. 193r/v се намира краят на Златоустовата In Epistulam primam ad Corinthios 
homilia xxxvi, чийто славянски превод се помества като сто и трета статия в пълна-
та редакция, като деветнадесета в кратката, като тридесет и четвърта в третата и като 
четвърта в четвъртата. На л. 193v, 191, 190, 189, 188, 199, 197 е разположен преводът 
на Ad mo nitiones spirituales, произведение, приписвано на Йоан Златоуст и на Василий 
Велики, което е известно от всички редакции на Златоструй – пето слово в пълната, 
тридесет и осмо в кратката, второ и петдесет и четвърто в третата, девето в четвъртата. 
На л. 187, 198, 194, 195, 196, 192 се чете част от псевдо-Златоустовата хомилия De salute 
animae. Доколкото може да се прецени от запазения текст, преводът по-скоро отговаря 
на версията, представена в пълната редакция под № 77, в кратката под № 70 и в третата 
като по ред девето поучение. На л. 200–207 стои предположително Климентовото Слово 
за Света Троица, и за сътворението, и за съда.

сът на Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда. Това е съвсем 
естествено, доколкото интересуващото ни поучение е част от двете редакции 
на Златоструй, пълната и кратката, които, като сборници с постоянен със-
тав, неизменно го поместват: в пълната редакция като четиридесет и седмо 
(нататък тази версия обозначавам като L47), а в кратката като седемдесет и 
второ слово (нататък S72). Това добавя практически още около 40 преписа на 
нашия текст6, защото толкова са известните ръкописи, съдържащи тези две 
хомилетични сбирки. 

Словото за Света Троица е част и от т.нар. четвърта редакция на Злато-
струй. Тя е засвидетелствана в сръбски ръкопис, писан в третата четвърт на 
XIV в. на Атон от книжовника Дамян, който се съхранява днес в сбирката на 
Воскресенско-Новойерусалимския манастир в ГИМ–Москва, под № 115-бум. 
Преписът се открива на л. 106v–115v, което е двадесет и петото по ред поуче-
ние и затова нататък го бележа като V25. 

Наследниците на колекцията Златоструй са запазени предимно в 
руската ръкописна традиция. Отломките от нея сред южните славяни са много 
рядко срещано явление, толкова рядко, че се класифицира като щастливо 
изключение. Ръкопис № 1037 от НБКМ-София е едно от тях. Това е сръбски по 
правописните си характеристики кодекс, писан през XIV в., който обикновено 
се определя неточно като Патерик. Всъщност представлява сборник със 
смесено съдържание, който има три основни дяла: жития на жени-светици 
в началото, патерични разкази за жени, девойки и монахини, както и части 
от Княжеския Изборник на л. 94–100v, 102–113v, 225v–227v, 229–234 (Федер 
2008/1, 9). Именно в този условно отделен трети дял, между л. 187 и л. 207, 
които са подвързани не според оригиналния ред, са разположени (частично 
или изцяло запазени) четири поучения от Златоструя7. Последното от тях, на 
л. 200r–207v, е предположително Климентовото Слово за Света Троица, и за 
сътворението, и за съда.
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  8 Това са споменатият сборник от Йосифо-Волоколамския манастир, № 153 и съх-
раняваният в РГБ–Москва, ръкопис от сбирката на МДА, ф. 173.I, № 43, за него вж. 
по-надолу.

  9 Това са Волоколамският препис, за който ползвам спорадичните разночетения у 
Туницки, и този в Успенския комплект на Макариевите чети-минеи (другите два ком-
плекта не дават почти никакви важни лексикални варианти, както свидетелства и апа-
ратът в изданието).

10 Леонид 1887: 66–68. Писан от дяк Андрей от гр. Твер в Киево-Печерската лавра.
11 Леонид 1887: 54–66.
12 Тихомиров 1968: 15. Благодаря на колегите от ГПНТБ в Новосибирск за любезно 

предоставената ми възможност да работя с дигитално копие от ръкописа.
13 СК 1984: № 74, СК 2002: 563–565 (№ 74), Фомина 1993: 44–53, Георгиева 2003.
14 Срезневский, Покровский 1915: 158–167.
15 Горский, Невоструев 1884–1886, Иосиф 1892, Протасьева 1970: 170–173, 194–

195 (№ 798).

Изданията на текста относително добре покриват ръкописното му раз-
пространение. Н. Л. Туницки публикува двата текстови варианта в украин-
ския ръкопис, като към първия прилага разночетения по два преписа8 – един 
от кратката и един от пълната редакция на Златоструй. Същото е препеча-
тано в първия том на събраните съчинения на Климент Охридски (Ангелов, 
Куев, Кодов 1970, 639–646, 656–659). Няколко преписа на S72 също са об-
народвани – тези от Макариевите чети-минеи (ВМЧ 1899, 1523–1533) и от 
ръкопис F.п.І.46 от РНБ – Санкт Петербург (Георгиева 2003, 310–311), който 
е най-ранен, от ΧΙΙ в., но за съжаление голяма част от текста липсва пора-
ди загуба на листове. Версията V25 пък е въведена в научно обращение от 
А. А. Турилов и М. С. Фомина (Турилов, Фомина 2000). 

Общият брой преписи на поучението, с които разполагам понастоящем, 
е над десет. С повечето съм работил de visu или чрез копие от ръкописа, едва 
два от тях използвам с посредничеството на посочените издания9:

Преписи в ръкописи, съдържащи пълната редакция на Златоструй (L47):
D РГБ – Москва, Русия, сбирка на МДА, ф. 173.I, № 43, 1474 г., л. 276v-

283r.10

E РГБ – Москва, Русия, сбирка на МДА, ф. 173.I, № 44, втора четвърт на 
ХVІ в., 563 л. 222r-227v.11

G ГПНТБ – Новосибирск, сбирка на М. Н. Тихомиров, № 6, л. 196a-200d.12

Преписи в ръкописи, съдържащи кратката редакция на Златоструй 
(S72): 

P РНБ – Санкт Петербург, F.п.І.46, ХІІ в., л. 30a–30d (без начало поради 
загуба на листове, започва от 101).13

R БАН – Санкт Петербург, 33.16.15, 1407 г., л. 221b–227a.14

U ГИМ – Москва, Синодална сбирка, № 988 (Успенски препис на Великите 
чети-минеи на митрополит Макарий), ХVІ в., л. 570d–574d (според изда-
нието ВМЧ 1899, 1523–1533).15
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16 Амфилохий 1875: 171–172, Турилов, Фомина 2000: 111.
17 Петров 1897: 183–190 (№ 490). Вж. и Ульяновський, Кошіль 2008: 28, 96, 180.
18 Вж. предходната бележка.
19 Иосиф 1882: 154–157 (№ 153).
20 Стоянов, Кодов 1964: № 1037.

Препис в ръкописа, съдържащ четвъртата редакция на Златоструй (V25):
V25  ГИМ – Москва, сб. на Воскресенско-Новойерусалимския манастир, 

№ 115-бум., (сръбски ръкопис, писан на Атон в третата четвърт на 
XIV в. от книжовника Дамян), л. 106v–115v.16 

Преписи в сборници:
Мих  НБУВ – Киев, ІР, сб. на Михайловския Златокуполен манастир, № П. 

490/1649, 20–30 г. на XV в., л. 56r–63r.17

Мих2  НБУВ – Киев, ІР, сб. на Михайловския Златокуполен манастир,  
П. 490/1649, 20–30 г. на XV в., л. 125r–129r.18

Вол  РГБ – Москва, ф. 113, сб. на Йосифо-Волоколамския манастир, № 153 
(olim 516), XVI в., л. 154r–171r.19

Соф  НБКМ – София, № 1037, 246 л., XIV в., л. 200r–207v.20

3. Текстологическа история

Ръкописната традиция предава един и същ текст на Словото за Света 
Троица с незначителни редакционни изменения. Извършената за целите на 
настоящото проучване съпоставка между достъпните ми свидетели дава ос-
нование да се обособят три основни текстологически разклонения, а имен-
но: 1) издадените най-напред от Н. Л. Туницки Мих и Мих2; 2) преписите в 
състава на пълната редакция на Златоструй (т.е. версията, обозначена тук 
като L47); 3) текстовите варианти, които се срещат в кратката редакция на 
Златоструй (S72) и спадащия към нея препис Вол, както и тази в четвъртата 
редакция на Златоструй (V25) и в Соф.

По-нататък ще бъдат разгледани текстологическите аргументи в полза на 
едно подобно групиране. Тъй като би било излишно да се повторят всичките 
почти 350 разночетения, които фигурират в критическия апарат към издание-
то на текста, приложено в края на настоящата публикация, тук ще се огранича 
до привличането само на част от този изобилен материал.

3.1. Преписите в ръкописа от Михайловския манастир (Мих и Мих2)

Досегашните издатели на съчиненията на Климент Охридски неслучайно 
избират като основни двата преписа на Словото за Света Троица в ръкописа 
от Михайловския Златокуполен манастир край Киев – единият (Мих) съдър-
жа няколко редки словоупотреби и немалко типични само за него четения, 
а другият (Мих2), макар да пропуска един голям отрязък и да представлява 
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21 Тук и нататък цифрите в курсив обозначават въведената сегментация на текста в 
приложеното издание и служат за препратка към него. 

22 Срв.: ...μίαν οὐσίαν, μίαν θεότητα, μίαν δύναμιν, μίαν θέλησιν, μίαν ἐνέργειαν, 
μίαν ἀρχήν, μίαν ἐξουσίαν, μίαν κυριότητα, μίαν βασιλείαν, ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσι 
γνωριζομένην τε καὶ προσκυνουμένην μιᾷ προσκυνήσει πιστευομένην τε καὶ λατρευομένην 
ὑπὸ πάσης λογικῆς κτίσεως ἀσυγχύτως ἡνωμέναις καὶ ἀδιαστάτως διαιρουμέναις...

23 Срв.: „Πρὸ πάντων τῶν αἰώνων” λέγοντες δείκνυμεν, ὅτι ἄχρονος καὶ ἄναρχος αὐτοῦ 
ἡ γέννησις· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήχθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀπαύγασμα 
τῆς δόξης, ὁ χαρακτὴρ τῆς τοῦ Πατρὸς ὑποστάσεως, ἡ ζῶσα σοφία καὶ δύναμις, ὁ λόγος ὁ 
ἐνυπόστατος, ἡ οὐσιώδης καὶ τελεία καὶ ζῶσα εἰκὼν τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, ἀλλ᾿ ἀεὶ ἦν σὺν τῷ 
Πατρὶ καὶ ἐν αὐτῷ ἀιδίως καὶ ἀνάρχως ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένος...

24 Срв.: ...ἀλλ᾿ ἅμα Πατήρ, ἅμα Υἱὸς ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένος...
25 Но на друго място в същата осма глава от съчинението на Йоан Дамаскин при-

съства съчетанието ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως.

по същество контаминация, носи името „Климент“ в своето заглавие. Въпре-
ки че се разглеждат като „обширна“ и „съкратена“ редакция на поучението, 
всъщност в текстологическо отношение тези свидетели имат много повече 
общност отколкото различие. 

Един от най-значимите диференциращи признаци на версията в Мих и 
Мих2 е наличието на няколко библейски цитата, които служат на богослов-
ската аргументация, но не се откриват в другите версии21 (срв. например 6, 
40, 44, 80 и др.), както и няколкото примера за текст в повече като например 
пасажите между 2 и 3, 4 и 5, части от 4, 7 и т.н. Тези особености на текста в 
Мих и Мих2 не са отбелязвани специално от изследователите. Те навеждат 
на мисълта, че или в хипархетипа на останалите разклонения в традицията 
съзнателно са пропускани места, приети като утежняващи изложението, или 
става въпрос за добавки в предходника на двата киевски преписа. Как да пре-
ценим при отсъствието на византийски аналог на Словото за Света Троица? 
В някои случаи за достоверно решаване на този въпрос могат да помогнат 
частичните паралели със съчинението на Йоан Дамаскин Expositio fidei („Точ-
но изложение на православната вяра“). Осма глава на Книга първа, озаглаве-
на „За Светата Троица“, е идентифицирана още от Н. Л. Туницки като един от 
изворите на нашето поучение. Сравнението показва, че заемките са разполо-
жени в самото начало (1–7 от текста) и не са буквални, а става дума по-скоро 
за преработени извадки. Въпреки това, в някои случаи сходствата на гръцкия 
източник с версията в Мих и Мих2 са очевидни: частичен аналог с него на-
мират по-пълното изреждане в 2 и изразът при(с)но ѿ всеꙗ твари22, пасажът 
между 4 и 523, изразът но кѹпьно ѡць кѹпно снъ ѿ него рож(д)енъ в 724. Други 
специфики на Мих и Мих2 обаче не намират опора в „Точно изложение на 
православната вяра“ – обяснението на природата на Бог-Син безъначально и 
безъвременьно кѹпноро(д)но25 в 4, библейските препратки в пасажа между 4 и 
5 и в 6. Дали те са били част от оригиналния славянски текст или са по-късни 
вставки остава неясно.
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26 Трябва да се подчертае, че в апарата към своето издание Н. Л. Туницки не е отра-
зил всички разночетения, съдържащи се в избраните от него преписи, а само част от тях.

Броят на уникалните за Мих и Мих2 четения е голям, затова и публику-
ването на само една версия с разночетения би довело до неудобно, дори не-
възможно за използване издание26. Излишно е тук да се изброяват немалкото 
морфо-синтактични и словоредни различия, а и те едва ли биха могли да се 
класифицират или интерпретират в една или друга посока. Без гръцки текст 
в повечето случаи е трудно да се прецени кои четения са първични и кои вто-
рични. Затова ще се огранича тук до класическите за текстологията признаци 
и типичните само за тези преписи словоупотреби.

Мих и Мих2 са в съгласие по отношение и на други, извън коментира-
ните по-горе, думи и фрази, които не фигурират в останалите преписи, като 
например ѹимъ ѿ водъныихъ составъ 17, золъ свѣтъ 25, пребабѣ нашеи 25, 
но ни сими ѹбо словесы ни инѣми вѧщьшии того 40, и ꙗ(к) ѡбѹморена лежаща 
41 и др. За тази група преписи са характерни и определени лексикални пред-
почитания, присъствието на които отново показва принадлежността на Мих 
и Мих2 към едно текстологическо разклонение. Само според тази версия в 
11 стои ѹмомъ злымъ (а не ѹмомъ высокыимъ или высокоꙋмїе(м), както е 
в останалите), в 14 премениша(с) (а не нарекоша сѧ), в 25 бѣсъ (а не врагъ), в 
36 совлекоша (а не сведоша), в 41 ѡбѹморена (а не мерьтва), в 52 врачьство или 
цѣленїе (а не былїе), в 53 хощеши (а не можеши), в 54 да аще (а не еда бо), в 54 
сильни (а не велⸯможе), в 61 мало или мала (а не едино), в 64 мьздоимець (а не 
мытоимець), в 64 пити и ѹпивати(с) (съобразено с Лук 12:46, а не спати и 
ѹпивати сѧ, както предлагат другите версии), в 72 живеши (а не пребывае(ш)[и])  
и т.н. Особено важно е да се спомене употребата в 25 на превабити (смири-
ти или смрьти прѣдати в останалите копия на словото) и в 29 на жльдиѫ в 
Мих срещу жалостию, мыслїю, желанїемь, жеж(д)ею. Не би било пресилено да 
се каже, че като редки и старинни думи и те са една от причините изследо-
вателите да имат най-голямо доверие на преписа Мих (напомням, че Мих2 
е съкратен и контаминиран). Въпреки че този общоприет извод има своите 
основания – както донякъде показа и сравнението с гръцкия източник по-го-
ре – все пак не бива да се предоверяваме на този свидетел, защото и той има 
своите погрешни или несигурни четения. 

В Мих са засвидетелствани няколко пропуска, които нарушават напълно 
смисъла на текста. Такъв е случаят с фразата не можемъ ѿнести в 93, чиномъ 
бесплътнымъ в 98, местоимението мнѣ в 101, чието наличие в архетипа се 
потвърждава и от контекста, и от всички останали копия. При други примери 
за отсъстваща дума или фраза текстът е разбираем, но все пак изглежда става 
въпрос за неточност в Мих, срв. например единомѹ божествѹ 1, равночестно 
и 6, сиѫ 15. На два пъти Мих пропуска по-големи цялости – редуцира пора-
ди хомойотелеутон не могы ѹгодити. и ѹмилосрдивъ же сѧ г(с)ь нашь и бь не 
може само до не могы 38, а не створите си ѡбраза по(д)бна мнѣ нѣ(с) бо иного ба 
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развѣи мене предава като не створите собѣ иного развѣи мене 39. Благодарение 
на Мих2 и на другите версии на словото могат да се коригират и някои оче-
видни преписвачески грешки в Мих, свързани с неправилен словораздел или 
преосмисляния от неточно предаване на една или две букви. Сред примерите 
могат да се посочат неѹтворена вместо правилно неѹстроена в 15, возъглавъ 
вместо возъгла въ ѹхо в 26, нападаемы печали вместо нападоша на нь паче в 35, 
ѹстрои всѧ вместо ѹстреми сѧ в 42, бытеискою вместо пакыбытеискою в 47, 
нѹдить вместо мѹдить в 69, блгодать вместо бога(т) в 75, послѹшати вместо 
послѹшаи в 78, жадающе вместо жьдѹще в 114 и др.

Съществуват и други случаи, при които Мих2 се съгласува с версиите в 
Златоструя и не подкрепя вариантите, които предлага смятаният за най-бли-
зък до архетипа препис Мих. Става въпрос както за отсъстващите в Мих и едина 
ч(с)ть в 2, бжиꙗ в 13, есть в 27, и ицѣли и в 48, така и за някои уникални мор-
фологични, лексикални, словоредни варианти в Мих като например всѧ сре-
щу всѧческаа в останалите в 2, его срещу и(х) в 8, бжества срещу сѹщества в 9, 
бесплотныꙗ силы свѣтлостию ѹкрашь ставъ слѹжителѧ ѹстрои срещу свѣтлостию 
ѹкрашь состави бесплотныꙗ силы слѹжителѧ ѹстроивъ в 10, присно срещу вынѹ 
в 10, ѿ сана срещу изъ сана в 13, сирѣчь срещу рекъше в 47, 53, 66, непьщѹимо 
срещу мнимо в 54, дасть срещу далъ в 60, твое(м) срещу си в 61, стоꙗще срещу 
стоꙗ в 64 и т.н. Най-често тези четения в Мих2 съвпадат с групата на S72 и V25.

Преписът Мих2 също има своите несъвършенства. Липсата на текст в 
него обхваща 72–113 (или около една четвърт от поучението) и за да се ком-
пенсира тя е вмъкнат вторично следният пасаж: бъ мл(с)тивъ есть, да имать 
мѧ простити. ни ни тако братиꙗ не мозѣмъ лишати сѧ цр(с)тва нб(с)наго, но 
(вж. 71). В три случая можем да говорим за пропуски в Мих2 – и ѡ тварї в 
заглавието, ꙗ вонъ в 32, и безначально в 44. Има наред с това и видими следи 
от работата на редактор. Възможно е да му се припишат някои преосмисля-
ния като например четенето на собьствѣ(х) като своиствѣ(х) 1, промяната на 
веще(м) в бывъша 24, на тако в того 25, на тѣми подавлѧеми в тѣмъ подобие(м) 
42 и др., а също и „подобряванията“ на догматични постановки в 27 и 32. 
Най-сигурен белег за целенасочеността на работата му са лексикалните за-
мени – той е предпочел да използва сборъ вместо сне(м) 18, жалостию вместо 
жльдиѫ 29, волъчець вместо ѡс[о]та 33, послѣднее же и вместо ѡсетныи 36, 
мастию вместо хризмою 48, то ѹже вместо воле 52, хѹж(д)ьшии вместо ѿрадни 
56, хѹж(д)ьшаа вместо ѿраднѣиша 56, своꙗ вместо си 113, без да е повлиян за 
този си избор от предходната традиция на поучението. 

Разгледаните данни водят към заключението, че Мих пази добре текста 
на Словото за Света Троица, но в него се регистрират – с помощта на оста-
налите свидетели – и някои отклонения от архетипа. Особено предпазливо 
трябва да се подхожда към онези четения, които не се потвърждават нито от 
Мих2, нито от версиите в Златоструя, защото вероятността те да са вторич-
ни е също толкова голяма, колкото и вероятността да принадлежат на първо-
началния текст на словото. 
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Мих2, макар да е непълен, лексикално редактиран и може би дори све-
ряван с препис от групата на S72, също има своята важност за текстологи-
ческата реконструкция, доколкото потвърждава едни варианти от Мих или 
поставя под съмнение други. Съпоставката показа, че Мих и Мих2 не про-
излизат директно един от друг, а от общ за тях антиграф или протограф. 
Тъй като, както основателно подчертава и Н. Л. Туницки, ръкописът от Ми-
хайловския манастир е бил снет от среднобългарски оригинал, то същото 
трябва да се отнася и за нашето поучение – вероятно и на родоначалника на 
текстологическата група Мих и Мих2 трябва да припишем такъв лингвоге-
ографски произход27.

3.2. Особености на текста в пълната редакция на Златоструй (L47) 

Във версията L47 са засвидетелствани почти всички типове текстологи-
чески признаци, които я отличават от останалите разклонения в традицията 
на Словото за Света Троица и я обособяват като независима. Единствено в 
нея се откриват определени инверсии в словореда (например да бѹде(т) ре(ч) 
на(д) всѣми срещу над всѣми рече да бѹдеть 24, свои(м) дѣло(м) срещу дѣломъ 
своимъ 76, бра(т)е в тѣ(х) заповѣде(х) срещу в тѣх заповѣдехъ братїа 80 и мн. 
др.), отсъстват лексеми или фрази, които са употребени на съответните мес-
та в останалите копия (например исповѣдаю 6, глаголѧ ꙗко 15, на помощь и 
38, своего 42, престѹпленїемъ 47, бж(с)твомъ 47, ни молеве 74, всѣх 85, нынѣ 
107) или пък са налице словоупотреби, които не се подкрепят от останалите 
копия (есть 2, гады 19, нб(с)ныѧ 20, лестною 25, ми 48, болⸯна 108). Но докато 
за тези особености невинаги може да се отсъди със сигурност дали са въпрос 
на небрежност, редакция или на следване на оригинала, то уникалните за L47 
лексикални варианти съдържат сведения, които понякога се поддават на по-
категорична интерпретация: от текстологическата съпоставка става ясно, че в 
основата на L47 стои препис, в който е(с)ствѣ заменя ѵпостаси в 46, раи заменя 
породѹ в 61, предпочита се прїиде(т) вместо грѧдеть в 98 и се „поправя“ с по 
типичното за архетипа противѫ ‘според, съобразно с, съответно на’ в 81 и 98 
(срв. употребата на противѫ в протежение на целия текст на поучението – в 7, 
55, 76, 105, 112). Тези примери за вторични четения следва да ни усъмнят и 
относно други случаи на вариативност като например използването на всег(д)
а вместо на присно 1, 11, на съставлѧю вместо раставлѧѫ 6, на преж(д)е вместо 
николи(ж) 7, на снѣзи вместо сходѧть 17, на съвръши вместо сътвори 25, на 
въсхотѣ вместо ѹстрои всѧ или ѹстреми сѧ 42, на акꙑ вместо ꙗко или ꙗко и 43, 
на не пытаи вместо не ищи 45, на на полы вместо польма 70, на положи(т) вместо 
повержеть 70, на мьз(д)а вместо полⸯза 73, на аще ли вместо да аще 76, на власти 
вместо кнѧжїа 84, на всег(д)а вместо беспрестани 90, на неправдо[ю] вместо хыще-

27 Освен немалкото случаи за замяна на носовки с неточно съответствие поради 
наличие в антиграфа на тяхно смесване, срв. също четенето непьщѹимо : мнимо в 54.
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нїемъ 94, на прежнѧа вместо готовыѧ 110. Не са малко и онези индивидуални 
четения, в които контекстът ни позволява да предположим, че в L47 или е 
допусната преписваческа грешка, или е извършено съзнателно преосмисляне 
на текста, т.е. става въпрос за по-млади, неприсъщи на архетипа варианти. В 
тази посока следва да се интерпретира например употребата на въ вместо на 
бо 2, на видимыи вместо неви(д)мыи 9, на мноѕеми вместо мръзъкыими 35, 
на растворишї вместо ти да строиши 72, на възмеши вместо възможеши 77, на 
ѹдалишѧ сѧ вместо ѹдавишѧ сѧ 97, на слѹжащь вместо пре(д)стоꙗщь 100. 

Разбира се, от разгледаните примери не произтича непременно, че всич-
ки четения на L47 са резултат на редакция. По-скоро най-коректното заклю-
чение би било, че към тази версия трябва да се подхожда внимателно и, както 
бе казано, с повишено съмнение. 

3.3. Особености на версиите S72 и V25

Текстологическата група около преписите в кратката и четвъртата ре-
дакция на Златоструя заема средищно положение спрямо коментираните 
две разклонения в традицията на текста: цитираните по-горе примери, при 
които Мих и Мих2 съдържат обособяващо ги четене, означават, че S72, V25 
и Соф се съгласуват с вариантите в L47; обратно, уникалните за L47 че-
тения означават, че S72, V25 и Соф съвпадат с Мих и Мих2. Тази законо-
мерност се наблюдава в целия текст, т.е. и извън приведения за целите на 
изследването илюстративен материал. Рядко могат да се открият типични 
диференциращи признаци на тази версия като пропуски (вж. например дха 
6, се 34) или добавки (например еста 53). Не са много и специфичните за 
групата варианти: в 2 вместо нераз(д)ѣлно есть в S72, V25, Соф се открива не 
раздѣлѧет сѧ, в 11 вместо ѹмомъ злымъ Мих Мих2 или высокоꙋмїе(м) L47 
се чете ѹмомъ высокыимъ, в 53 вместо грѣхъ Мих, согрѣшенїихъ Мих2, 
грѣховъ L47 се употребява съблазны, в 99 ставить Мих или въстави(т) L47 
се предава като състави(т). 

Както изглежда, този материал не дава все пак сигурни основания да се 
твърди, че създателят на версията, отразена в S72, V25, Соф, е работил с дру-
гите две разклонения на традицията, сверявал е и е избирал едни или други 
техни четения. Но разбира се, тази възможност не може да бъде отхвърлена и 
трябва да се има предвид. Тя би била доказуема, ако и за други произведения 
от състава на кратката редакция бъдат открити подобни особености в тяхната 
трансмисия и традиция.

Южнославянските преписи V25 и почти идентичният с него Соф (в кой-
то, за съжаление, има значителни липси поради изгубени листове28) като цяло 
споделят текстологическите параметри на S72, но имат и свои уникални чете-

28 В Соф липсва текстът от 37 томѹ поработив сѧ до 73 то мьнѣ сътворите, както и 
от 103 до края.
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ния, които ги обособяват в отделна подгрупа. В заглавието V25 добавя бжиѥмь 
(в Соф има липса на листове), в 1 вместо подобно есть се чете по(д)баѥть, в 8 
тѣмⸯ бо ѹстрои ѿць е с промяна в словореда тѣмь ѹбо ѿць ѹстрои, в 55 вси 
нази прѣ(д)стане(м) Мих Мих2, нази пре(д)стане(м) кѹпно L47, нази кѹпⸯно 
вси прѣдстанѣмъ S72 е предадено като нази кѹпно прѣ(д)станемь, в 58 вместо 
не бѹде(т) лⸯзѣ L47, S72 (R), не лⸯзѣ S72 (U) стои не бѹдеть како, в 67 вместо 
кꙋроглашенїѧ – петлоглашениꙗ, в 81 вместо какоиже – коѥиже. Най-любопитната 
особеност на двата преписа (а впрочем и на четвъртата редакция като цяло) е, 
че понякога при два конкуриращи се синонима в пълната и кратката редакция 
на Златоструй или не се избира нито един от тях, или се предлага трети. Така 
в 10 вместо засвидетелстваните в останалите преписи и версии всег(д)а, прис-
но, вынѹ във V25 и Соф има пропуск, по същия начин се постъпва в 25 с его 
и и, а в 53 – със сирѣчь и рекъше; в 69 пък на мястото на мѹдить или медлить 
се предлага алтернативата кьснить. Не е невъзможно тези факти да говорят за 
родоначалник на тази версия, в чийто антиграф е било извършено глосиране.

4. Езикови наблюдения

В своята студия, посветена на Словото за Света Троица, Н. Л. Туницки 
разглежда текста и от гледна точка на езиковите му характеристики. Би било 
излишно отново да бъдат повторени неговите наблюдения, ето защо тук ще 
бъде направен опит по-скоро да се изтъкне най-важното от този материал, 
обогатен (или редуциран) от привличането на още свидетели и от съпостав-
ката помежду им.

Самото включване на поучението в състава на Златоструя, сборник с 
известна текстологическа история и сигурни източнобългарски корени, вече 
създава очакването, че в текста би следвало да има следи от типични преслав-
ски лексикални маркери. И наистина, такива са съхранени, дори и в преписи-
те, за които няма директни сведения за връзка с източнобългарски център на 
книжовна дейност. Относително често се използва съюзът ти ‘и’ (който при 
трансмисията на преславските текстове обикновено се заменя повсеместно 
с и) – различните преписи на Словото за Света Троица са го запазили в 26, 
27, 30, 33, 69, 72, 75, 78. Към кръга на маркиращата лексика следва да се при-
числят и употребите на послѹшьствовати ‘свидетелствам’ 15, порода ‘рай’ 25, 
61 (наред с раи 27, 32), проныривъ ‘зъл, лукав’ 25, дѣлꙗ ‘заради’ 72, 112 (но и 
ради 13, 44, 73, 83 (х2), 98), добра дѣтѣль ‘добродетел’ 89, право ‘амин’ 108 и 
др. Примерите са достатъчно, за да се направи заключението, че архетипът 
ако не е създаден в Източна България, то поне със сигурност е преминал през 
лексикалната обработка на преславските книжовници.

Сред употребите на редки думи и на такива, които характеризират езика 
и стила на поучението, трябва да се откроят: 

въспѧти сѧ ‘опъна се, протегна се’ 26. Производен на пѧти, пьнѫ, пьнеши, 
глаголът не е регистриран в лексикографските наръчници.
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готовъ ‘извършен, направен, случил се’ 110. Употребява се в израза 
готовыꙗ грѣхы исповѣдающе и кающе сѧ ихъ а не прѣтварѧюще дрѹгы(х). Из-
глежда като механичен превод или влияние от гръцки. 

жлъдь ‘желание за удоволствие, страст’ 29. За наличието на жлъдь в ар-
хетипа на изследваното слово свидетелства преписът Мих, подкрепен и от 
един от ползваните тук преписи в кратката редакция на Златоструй (R). Спо-
ред МСДЯ 1, 881 лексемата се среща в Синайския патерик срещу гр. ἡδονή, 
срв. пак там жлъдолюбивыи за φιλερῶς, жлъдьныи за τῆς ἡδονῆς.

обрьшити ‘завърша’ 16. Глаголът се среща в Йоан-Екзарховия Шестоднев 
(Aitzetmüller 1975, 236), срв. също обръшати/обрьшати в Симеоновия Избор-
ник (ССб 2015, 38c27 за ἀποτίθημι, 164b24 за ἀπαρτίζω).

осетьнь ‘последен’ 36. Вариант на сетьнь с протетично о-, който не е зас-
видетелстван в лексикографските справочници.

осотъ ‘бодил’ 33. Използвана в библейски цитат (Бит 3:18), тази рядка 
дума се употребява на същото място в някои библейски и палейни ръкописи 
(МСДЯ 2, 734), така че очевидно авторът е следвал по памет именно тази 
традиция. 

прѣвабити ‘излъжа, примамя, съблазня’ 25. Въпреки че сродни думи са 
известни в  преславската колекция от слова на Григорий Богослов и в Повест 
временных лет (МСДЯ 1, 223, 2, 1620), вариантът с представка прѣ- не е зас-
видетелстван в речниците. 

трьбезначальнь ‘безначален и в трите си същности’ 9. Прилагателното е 
регистрирано единствено в произведения на Климент Охридски – в Похва-
лата за Михаил и Гавриил и в Похвалата за св. Кирил Философ (Христова 
1994, 264).

В областта на граматиката също се срещат няколко примера, които може 
да са били присъщи на един старинен архетип – формите за прост аорист на-
паду 35, ѡбрѣтъ 48 и предполагаемата супинна форма в израза не прїидо(х) бо 
рече призва(т) праве(д)никь 51 (изписването с надредно т прави обаче примера 
несигурен).

5. Изводи

Въз основа на извършената текстологическа съпоставка може да се на-
правят заключения в няколко посоки. 

1. Съпоставката доказа, че преписът Мих наистина, както постулират из-
следванията досега, има най-важна роля за изучаването на Словото за Света 
Троица, доколкото пази четения, доказващи се като оригинални от гръцките 
извори, от езиковите си характеристики или от общата логика на текста. На-
ред с това, не е било отбелязвано досега, че в Мих има и немалък брой неточ-
ности и отклонения, които се възстановяват от останалите версии и най-вече 
от родствения му Мих2, а това означава, че към уникалните му четения все 
пак трябва да се подхожда предпазливо.
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2. В Мих2 е запазена една случайна контаминация, която не е дело на 
Климент Охридски или на негов последовател, а най-вероятно се е случила 
в процеса на преписване на конкретния ръкопис от XV в. Тя съдържа същата 
версия като Мих (която прекъсва около средата на текста) в съчетание с края 
на едно от предходните слова в сборника. Преписът е не само непълен, но и 
съдържа следи от редакторска работа, въпреки това ценността му като един-
ствен коректив на Мих е изключително голяма.

3. Преписите в различните редакции на Златоструя заемат важно, но 
все пак не първостепенно място от гледна точка на реконструирането на ар-
хетипа на изследваното поучение. Други свидетели (Мих и донякъде Мих2) 
съдържат повече и по-категорични данни за първообраза на текста. Това не е 
учудващо с оглед на историята на наследниците на Златоустовата протосбир-
ка, съставена по времето на българския цар Симеон. Предходните проучва-
ния установиха, че сред текстовете в пълната редакция от 46 слово нататък 
(а също и в кратката редакция и повечето статии в третата и четвъртата) се 
срещат поучения, които са второ или дори трето поколение, т.е. в тях на ня-
колко етапа са се натрупвали случайни грешки и преосмисляния, пропуски и 
подновявания, съкращения и добавки29.

4. От друга страна, присъствието на Словото за Света Троица, и за съ-
творението, и за съда в редакциите на Златоструя е едновременно и условие  
за неговата традиция и рецепция, и доказателство за функционирането му в 
средновековната литература. Без вливането му в цар-Симеоновия Златоустов 
свод днес щяхме да познаваме само разклонението, представено от един пъ-
лен и един дефектен препис в ръкописа от Михайловския Златокуполен ма-
настир (и то при щастливо стечение на обстоятелствата). Вместо това, чрез 
пълната и кратката редакция поучението получава значително разпростра-
нение – днес са известни над четиридесет преписа – и се съхранява в юж-
нославянски (сръбски) кодекси като разгледаните № 115-бум. от сбирката на 
Воскресенско-Новойерусалимския манастир в ГИМ, Москва (V25) и № 1037 
от Народната библиотека в София (Соф).  

5. Възникнало може би за да запълни някаква конкретна нужда от настав-
ление, съчетаващо в себе си изповедание на вярата, призиви към добри дела 
и напомняния за Съдния ден, Словото за Света Троица е органично обвър-

29 Сборникът с постоянен състав, наричан днес пълна редакция на Златоструй, е 
бил съставен първоначално от 45 хомилии, а след това друг книжовник го е продължил 
до общо 138. При създаването на кратката редакция, също сборник с постоянен състав, 
анонимният ѝ автор частично е редактирал много от поученията, приспособявайки ги 
за своите цели. Краткият Златоструй също преживява няколко разширявания и е доста 
популярна колекция през Средновековието. В третата и четвъртата редакция, макар и 
в немалка степен да се усеща влиянието на кратката, понякога се срещат и поучения, 
които стоят по-близо до своите архетипи в сравнение с познатите ни техни преписи. 
Вж. повече у Милтенов 2013.
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зано с периода на Великия пост, когато именно е времето за най-настойчиво 
покаяние, изповед, въвеждане във вярата или напомняне на основните ѝ дог-
ми. Затова поместването му в ръкописа от Михайловския манастир е напълно 
резонно и дори е учудващо, че не го срещаме и в други, включително юж-
нославянски, хомилиари за триодния цикъл. В Златоструя словото получава 
нова контекстуализация в обкръжението на подбрани Златоустови беседи и 
части от тях, посветени преди всичко на християнската етика и прилагане-
то ѝ във всекидневния живот. На фона на немалкото извадки и компилации 
в протосбирката и съответно в цитиращите я редакции усещането за слаба 
свързаност на отделните части на поучението избледнява, а понякога обвини-
телният тон отстъпва на общочовешкото и загрижено-апелиращото звучене. 
Именно с него Словото за Света Троица достига до огромното мнозинство 
от своите читатели.

6. Принципи на издание на текста

В приложение се публикува Словото за Света Троица, и за сътворе-
нието, и за съда според L47 (препис D) с разночетения по S72, V25 и Соф 
(в лявата колона) и според преписа Мих с разночетения по Мих2 (в дясната 
колона). Целта на изданието е да послужи за илюстрация и за по-добро раз-
биране на текстологическите взаимоотношения. Използвани са общо десет 
преписа, данните за които са поместени в изследването по-горе. 

Пропуски в свидетелите се отбелязват в апарата с om., а добавки – с 
add. Оригиналният правопис на издаваните свидетели е запазен без промя-
на. Изключение правят единствено надредните акцентни знаци, които не се 
отразяват, и надредните букви, които се предават в скоби в реда вместо над 
него.

L47 (препис D) с разночетения по 
S72, V25 и Соф

Препис Мих с разночетения по Мих2

Иже въ сты(х) ѿца нашего їѡна зла(т)
устаго архїеп(с)кпа констѧнⸯтина града. 
сло(в). ѡ стѣи тр(о)ци. и о твари. и о 
сѹдѣ. ги бл(с)ви оче.1

сло(в) ѡ стѣи тр(о)ици и ѡ тварї и о 
сѫдѣ2

1 Иже въ сты(х) ѿца нашего їѡна зла(т)устаго архїеп(с)кпа констѧнⸯтина града. сло(в). 
ѡ стѣи тр(о)ци. и о твари. и о сѹдѣ. ги бл(с)ви оче : їѡана златаустаго слово о свѧтѣи 
троици и о твари и о сѹдѣ S72, їѡана зла(т)аустаго слово ѡ стѣи троици и ѡ твари и ѡ 
сѹдѣ бжиѥмь V25

2 сло(в) ѡ стѣи тр(о)ици и ѡ тварї и о сѫдѣ : В тѫж(д)е не(д)лю сло(в) ѡ стѣи тр(о)ци. 
и ѡ сѹдѣ. сотворено клименътомъ Мих2
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1 Подобно есть3 на(м) братїе. всег(д)
а4 събирающе(м) сѧ въ црк(о)вь с 
любовїю. единомѹ бж(с)твꙋ ч(с)ть 
и хвалѹ и покланѣнїе5 въз(д)аѧти. 
въ тре(х) собьствѣ(х) сѹщѹ, рекше 
ѹпостасе(х). еже сѧ и лица и състави 
могꙋ(т) разꙋмѣти.6 

По(д)бно ѥ(с) намь бра(т)ꙗ присно 
сбирающе(с) въ црквь. с любовию 
[единомѹ божествѹ]7 ч(с)ть и 
кланѧнїе8 и хвалѹ воздоꙗти. в 
трие(х) собьствѣ(х)9 сѹщѹ. сирѣчь 
ипостасѣ(х) еже сѧ и лица и состави 
могѹть разѹмѣти. 

2 вⸯ тѣ(х) въ10 тре(х) бж(с)тво нераз(д)
ѣлно есть.11 нъ единою властїю и 
силою. обдержа всѧчьскаѧ и строѧ. 
едина дръжава и ч(с)ть. единомꙋ12 
цр(с)твѹ поклонъ равно въз(д)аемь 
ѡцю и снꙋ и стмѹ дхѹ.

и13 въ тѣ(х) бо тре(х) бж(с)тво 
нераздѣльно единою властию и силою. 
ѡбьдерьжа всѧ14 и строꙗ. едина 
дерьжава въ тре(х). едино црьство, 
едино г(с)ьтво. едина власть15 и 
поклонъ равенъ воздавае(м). при(с)но 
ѿ всеꙗ твари. 

бга ж(е) рекы мнѧ16 ѡца и сна и стго 
дха. ѿ него(ж)17 имьже всѧ быша. и в 
сѹщьственѣмъ быти18 пребываютъ.

3 тогожде бга и ѿца исповѣдаю. 
нерож(д)ена ни сътворена ни съз(д)
ана19. безначалⸯна и бесконечна. 
бесмртна превѣчна. всемꙋ 
съдръжителѧ.

того(ж) бга ѡца всемѹ сдерьжателѧ. 
исповѣдаꙗ нерож(д)ена и несотворена 
несозданⸯна. безначальна бесконечна. 
бесмртьна превѣчна. 

3 подобно есть : по(д)баѥть V25, Соф
4 всег(д)а : присно S72, V25, Соф
5 покланѣнїе : кланѧнїе S72
6 разꙋмѣти : S72 (R) add. и
7 единомѹ божествѹ : om. Мих 
8 кланѧнїе : покланѧнїе Мих2 
9 собьствѣ(х) : своиствѣ(х) Мих2 

10 въ : бо S72, V25, Соф
11 нераз(д)ѣлно есть : не раздѣлѧет сѧ S72, V25, Соф
12 единомꙋ : едино S72, V25, Соф
13 и : om. Мих2 
14 всѧ : всѧческаа Мих2 
15 власть : Мих2 add. и едина ч(с)ть
16 мнѧ : (не) лѣ(т) Мих2
17 ѿ него(ж) : Мих2 add. и
18 быти : жити Мих2
19 ни сътворена ни съз(д)ана : несътворена несъздана S72, V25, Соф
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4 ѿ негоже въсїѧ гь нашь їс хс. 
свѣ(т) ѿ свѣта. бгь истиненъ ѿ бга 
истинⸯна. рож(д)енъ а не сⸯтворенъ 
прѣж(д)е всѣ(х) вѣкь. 

ѿ него(ж) безъначально и безъвреме-
ньно. кѹпноро(д)но восиꙗ г(с)ь нашь 
іу хс. свѣтъ ѿ свѣта. бъ истинⸯныи ѿ 
ба истинⸯна рож(д)енъ. а не створень. 
преже всѣ(х) вѣкь.
ꙗко(ж) ре(ч) ап(с)лъ. ꙗко тѣмъ створи 
вѣкы. неизмѣненъ ѿ ѡча сѹщества. и 
ч(с)ть и20 ѡбразъ и подобие ѡче. славою и 
честию. спрестолень сы. ꙗко ѿ него рож(д)
ество имѣꙗ. безлѣтно, и безъврѣменьно 
и без всѧкого года и дни.

5 ꙗкоже самъ рече, азъ въ ѡци и ѡць 
въ мнѣ. и слава моѧ. слава ѿца 
моего есть. тѣмⸯ бо21 ѿ небытїѧ въ 
бытїе всѧ22 приведоша сѧ.

ꙗко(ж) самъ ре(ч). азъ во ѡци. а ѡць 
во мнѣ. и слава моꙗ. слава ѡца моего 
ѥ(с). тѣ(м) бо всѧ ѿ небытиꙗ въ 
бытие приведоша сѧ

6 ба же животворѧща дха23 величаю. 
не въ три бгы съставлѧю24 единого 
бж(с)тва. нъ въ тре(х) съверⸯшена 
ѹпостасе(х). едино бж(с)тво25 
равноч(с)тно.26 равнопр(с)тлно.

бга же животворѧщаего дха величаѫ.27 
имже ре(ч) ап(с)лъ. живемъ и движем сѧ 
и есмы не въ три(ж) бгы. раставлѧѫ еди-
ного бжьства. но въ трие(х) свершена(х) 
ипостасе(х). едино бж(с)тво исповѣдаю28 
равнопр(с)тльно.

7 не бѣ бо преж(д)е29 ѡць30 безⸯ сна и 
бе(з) стаго дха. нъ исходѧ ѿ31 оца 
и оживлѧꙗи и дыхание даѧи всѧкои 
вещи. дъхновенїе(м) раз(д)ѣлѧа 
дары. противѹ вѣрѣ комѹж(д)

не бѣ бо николи(ж) ѡць безъ сна. ни 
безъ стго дха. но кѹпьно ѡць. кѹпно 
снъ. ѿ него рож(д)енъ.32 кѹпно и 
стыи дхъ. исходѧи ѿ ѡца. ѡживлѧе 
же и дыханїе даꙗ всѧкои вещи. 

20 и ч(с)ть и : истъ си Мих2
21 тѣмⸯ бо : S72, V25, Соф add. всѧ 
22 всѧ : om. S72, V25, Соф
23 дха : om. S72, V25, Соф
24 съставлѧю : раставлѧа S72, V25, Соф
25 бж(с)тво : S72, V25, Соф add. исповѣдаю
26 равноч(с)тно : S72, V25, Соф add. и
27 бга же животворѧщаего дха величаѫ : дха же животворѧщаго бжиѧ величиа Мих2
28 исповѣдаю : Мих2 add. равночестно и
29 преж(д)е : om. S72, V25, Соф
30 ѡць : S72, V25, Соф add. николиже
31 нъ исходѧ : исходѧи ѿ S72, исходе изь V25, Соф
32 кѹпно снъ ѿ него рож(д)енъ : кѹпно и снъ и г(с)ь нерож(д)енъ Мих2
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о. съ словомь въ ѿчихъ ꙗдрѣ(х), 
неѿстѹпно пребываеть.

дѹхновениемъ бо живѧи всѣ(х)33 и 
раздѣлѧꙗ дары на власти. противѹ 
вѣрѣ комѹж(д)о. ꙗко(ж) хощеть 
пребывающи выинѹ. кѹпьно со 
слово(м). во ѿчихъ ꙗдрѣ(х) неѿстѹпно

8 тѣмⸯ бо ѹстрои ѿць34 видимѹю 
сїю тв(а)рь. ꙗко(ж) рече прр(о)кь. 
словесе(м) гнимь нбса ѹтврьдиша 
сѧ. и дхмь ѹстъ его всѧ сила и(х). 

тѣма бо ѹстрои ѡць видимꙋю тварь. 
ꙗ(к)же рече прр(о)къ. слово(м) г(с)нимь 
нбса ѹтврьдиша(с). и дхомь ѹстъ его 
всѧ сила его35.

9 требезначалⸯнаго же того сѹщьства. 
пресъвръшенаѧ сила. несъставныѧ 
ѹпостаси. ѿца премдр(с)ти36 
видимыи37 миръ. ѿ своего 
сѹщьства истаго бесплътныѧ силы 
свѣтлостїю ѹкрашь.

требезначалнаго того бжества38. 
пресверьшена сила несоставныꙗ 
ипостаси. ѡча прмдрость. неви(д)мыи 
миръ ѿ своего сѹщества бесплотныꙗ 
силы. свѣтлостию ѹкрашь.

10 поставї ѧ39 слѹжителѧ си40 вторыѧ 
ѹстрои къ41 прьвомѹ свѣтѹ. и 
на тѣ(х) почиваѧ. хвали(м) есть 
трестыми глсꙑ всег(д)а42.

ставъ слѹжителѧ. ѹстрои43 въторыꙗ 
перьвомѹ свѣтѹ. и на тѣ(х) почиваю. 
трестыми гласы хвалимь ѥ(с) присно44.

11 ѿ тѣ(х) же бѣ единомѹ чинѹ 
строитель поставленъ бмь. иже 
гръдынею своею и высокоꙋмїе(м)45 
възнесъ сѧ46 рече,

ѿ тѣ(х) же бѣ единъ земномѹ чинѹ 
строитель поставленъ бгомъ. иже 
горъдынею своею. и ѹмомъ злымъ 
превознесъ сѧ. рече

33 живѧи всѣ(х) : бжѫ всѧ Мих2 
34 тѣмⸯ бо ѹстрои ѿць : тѣмь ѹбо ѿць ѹстрои V25, Соф
35 его : и(х) Мих2
36 ѿца премдр(с)ти : отча премѹдрость S72, ѿчаꙗ прѣмѹдро(с) V25, Соф
37 видимыи : невидимыи S72, V25, Соф
38 бжества : сѹщества Мих2
39 поставї ѧ : състави S72, V25
40 си : om. S72, V25
41 ѹстрои къ : въ S72 (U), ѹстрои S72 (R), ѹстроивъ V25, Соф
42 всег(д)а : вынѹ S72, om. V25, Соф 
43 бесплотныꙗ силы свѣтлостию ѹкрашь ставъ слѹжителѧ ѹстрои : свѣтлостию 

ѹкрашь состави бесплотныꙗ силы слѹжителѧ ѹстроивъ Мих2
44 присно : вынѹ Мих2
45 высокоꙋмїе(м) : ѹмомъ высокыимъ S72, V25, Соф
46 възнесъ сѧ : прѣвъзнесъ сѧ S72, V25, Соф
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12 поставлю пр(с)тлъ мои47 на облацѣ(х).  
и бѹдѹ подобенъ вышнемѹ.

поставлю пр(с)тлъ свои на ѡблацѣ(х) и 
бѹдѹ подобенъ вышнемѹ.

13 да того48 ради ѿврьженъ49 бы(с) 
и-сана50 своего, и бжїѧ свѣтлости 
лиш(и) сѧ. и бы(с) тмѣ начальникь.

и того ради изверьженъ ѥ(с) ѿ сана51 
своего. и свѣтлости52 лиши сѧ. бы(с) 
тмѣ начальникъ. 

14 и съ ѿстѹпльшими53 с ни(м) агглы 
своего бо54 вл(д)кы ѿстѹпл(ь)ше. 
бѣсъми нарекоша сѧ по своеи волобѣ 
(!).55 

и со ѿстѹпными с ни(м) агглы. и своего 
влкы ѿстѹпьше. бѣсми премениша(с) 
по своеи имъ злобѣ.

15 потомⸯ же бгъ въсхотѣ 
сътворити мира сего. видимѹю 
сїю тварь,56 ꙗкоже стое писанїе 
послѹшьствѹе(т).57 искони58 
сътвори бгь нбо и землю. нъ 
невидима бѣ землѧ и неѹстроена 
преж(д)е, 

пото(м) пакы бъ видимѹю тварь59 
мира сего. восхотѣ створити ꙗкоже 
стое писание послѹшествуеть глѧ. ꙗ(к) 
исперьва створи бъ нбо и зе(м)лю. но 
неви(д)ма и неѹтворена60 бѣша.

16 и рече бгь. да бѹде(т) свѣ(т). и 
нарече бгь свѣ(т) днемь.61 а тмѹ 
нарече нощь, свѣто(м) бо оберⸯши62 
прьваго дне. 

и ре(ч) бъ. да бѹ(д)ть свѣ(т), и бы(с) 
свѣ(т). и нарече бъ свѣ(т) днь. а тмѹ 
нарече нощь. свѣто(м) же ѡброши 
перьваго дни.

47 мои : свои S72, V25, Соф
48 того : сего V25, Соф
49 ѿврьженъ : изверженъ S72, V25, Соф
50 и-сана : ѿ сана S72.
51 ѿ сана : изъ сана Мих2
52 свѣтлости : Мих2 add. бжиꙗ
53 ѿстѹпльшими : отъстѹпⸯными S72, V25, Соф
54 бо : om. S72, V25, Соф
55 волобѣ : воле бѣ L47 (E), воли бѣ L47 (G); имъ злобѣ S72, V25, Соф 
56 въсхотѣ сътворити мира сего видимѹю сїю тварь : видимѹю сїю тварь мира сего 

въсхотѣ створити S72, V25, Соф
57 послѹшьствѹе(т) : S72, V25, Соф add. глаголѧ
58 искони : ꙗко исⸯпръва S72, V25, Соф 
59 тварь : сиѫ ѹтварь Мих2 
60 неѹтворена : неѹстроена Мих2 
61 днемь : день S72, V25, Соф
62 оберⸯши : ѡбьврⸯши V25, Соф 
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17 въ въторыи же днь сътвори 
тврьдь63, и нарече ю нбо.64 и сътвори 
на неи хлѧби нб(с)ныѧ. ѿ них же 
дож(д)еве снѣзи.65

во вторыи(ж) днь твердь створи. неб(с)
ем сѧ нарекъ. и постави воды на неи 
превышьнѧ. ѹимъ ѿ водъныихъ 
составъ. ѿ ни(х) же сходѧть дож(д)
ове.66 хлѧби нб(с)ныꙗ.

18 и повелѣ бгь събрати сѧ водѣ вⸯ 
соньмь единь. и ꙗвити сѧ сѹши. и 
нарече бгь сѹшѹ землю. а съставы 
во(д)ныѧ нарече море. 

и повелѣ бъ собрати сѧ водѣ въ 
сне(м)67 единъ и ꙗвити(с) сѹши. и 
нарече бъ сѹшѹ землю. а составы 
водныа наре(ч) море.

19 и68 въ третїи же дн(ь) повелѣ бгь69 
и-себе изнести70 травѹ сѣменитѹ. 
и скоты и птица на роды71, и всѧ 
плѣжѹщаѧ гады72.

въ третїи же днь повелѣ73 извѣсти 
ись себе травѹ сѣменитѹ. и скоты 
на роды птица и пресмыкающаꙗ сѧ 
по земли.

20 въ четвертыи же днь сотвори бгь 
свѣтила нб(с)ныѧ. слнце и мць и 
ѕвѣз(д)ы нб(с)ныѧ74 и повелѣ имъ 
свѣтити вь днь и вⸯ нощь. 

въ четверьтыи(ж) днь створи бъ 
свѣтила нб(с)наꙗ. слнце и м(с)ць и 
зъвѣзды. повелѣвъ имъ сиꙗти во 
дни и въ нощи. 

21 въ пѧтыи днь повелѣ вода(м) 
извести и-себе всѧко животное. 
рыбы и киты75 и гады.

въ пѧтыи(ж) днь повелѣ бъ водамъ 
изнести ись себе всѧко животно. рыбы 
же и пьтица и гады.

22 а въ шестыи днь. взе(м) бгь ѿ 
землѧ прьсть. съз(д)а члка по 
образѹ своемѹ и76 подобїю.

И въ шестыи днь. въземъ бъ ѿ землѧ 
перьсть. созда члка по по(д)бию.77

63 сътвори тврьдь : твръдь створи S72, V25, Соф
64 и нарече ю нбо : и небесемъ нарече ю S72, V25, Соф
65 и сътвори на неи хлѧби нб(с)ныѧ ѿ них же дож(д)еве снѣзи : и постави на неи воды 

превышнѧа отъ нихⸯже сходѧть хлѧби небесныѧ и дождеве S72, V25, Соф
66 дож(д)ове : Мих2 add. и
67 сне(м) : сборъ Мих2
68 и : om. S72, V25, Соф
69 бгь : S72, V25, Соф add. земли.
70 изнести : извести S72, V25, Соф.
71 и скоты и птица народы : и скотны народы и пⸯтица S72, и скоты по родѹ ихь и 

птице V25, Соф
72 плѣжѹщаѧ гады : плѣжѹщаѧ и пресмыкающаꙗ сѧ S72, V25, Соф
73 повелѣ : Мих2 add. земли 
74 нб(с)ныѧ: om. S72, V25, Соф 
75 и киты : om. S72, V25, Соф
76 и : S72, V25, Соф add. по
77 по по(д)бию : по ѡбразѹ своемѹ и по(д)бию Мих2
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23 и дѹнѹ на лице его, дхъ живъ. и 
быстъ члкь вⸯ дшѹ живѹ.78

и дѹнѹ на лице его дѹхновенье живо 
и бы(с) члкъ въ дшю живѹ. и нарече 
имѧ емѹ адамъ.

24 и постави его по(д) собою ꙗко црѧ 
земны(м) веще(м). рекъ емѹ тобѣ 
да работае(т) свѣтъ и тма. слньце и 
м(с)ць землѧ и море. ѕвѣрїе и скоти. 
га(д) и птицѣ, твои стра(х) и трепе(т) 
да бѹде(т) ре(ч) на(д) всѣми.79

и постави его80 по(д) собою ꙗко царѧ 
земны(м) веще(м).81 рекъ емꙋ тобѣ да 
работаютъ свѣ(т) и тма. слнце и м(с)
ць. землѧ и море. звѣрие и скоти. гади 
и пьтица. твои страхъ и трепетъ надо 
всѣми да бѹдеть.

25 и насади бгь породѹ на въстоцѣ. 
и вⸯведе тѹ члвка и заповѣда емѹ 
глѧ ѿ всего дрѣва да ꙗси.82 а отъ 
сего дрѣва не ꙗдита. ни прикасаита 
сѧ емъ да не ѹмрѣта. видѣвь 
же проныривыи врагъ. чвка тако 
любима бмь. покѹси сѧ многыми 
лестьми смирити83 его. и сътворити 
его84 престѹпьника. еже и съвръши 
лестною завистью.85

и насадивъ бъ породѹ на въстоцѣхь.86 
въведе тѹ члка. и заповѣда емѹ.  
глѧ. ѿ всего древа ꙗждь.87 а ѿ сего 
древа не ꙗдита. ни прикасаита сѧ  
емѹ88 да не ѹмрета. видѣвы же 
проныривыи бѣсъ члка тако89 любима и 
почтена бгомъ. покѹси [с]ꙗ многыми 
лестьми превабити его. и створи[ти]  
и престѹпника завистию еже90  
сътвори. 

26 въскочи бо91 въ ѕмїю и въспенⸯ сѧ 
лѹкавьство(м) възъгла въ ѹхо, 
къ злѣи съвѣтници евѕѣ.92 и ре(ч) 
чьто ва93 заповѣда бгь ꙗсти.94

въскочи въ змиꙗ. и въспенъ сѧ95 
лѹкавьствомь. возъглавъ96 золъ 
свѣтъ. незлобиви сѹще ѥ(с)ство. 
пребабѣ нашеи еввⸯзѣ. и ре(ч) что вамъ 
заповѣда бъ ꙗсти ти чьто. 

78 живѹ : S72, V25, Соф add. и нарече имѧ емѹ адамъ
79 да бѹде(т) ре(ч) на(д) всѣми : над всѣми рече да бѹдеть S72, V25, Соф
80 его : и Мих2
81 веще(м) : бывъша Мих2
82 ѿ всего дрѣва да ꙗси : отъ сего древа и отъ сего снѣдь ꙗдита S72, V25, Соф
83 смирити : смрьти прѣдати S72, V25, Соф
84 его : и S72, om. V25, Соф
85 еже и съвръши лестною завистью : завистию. еже сътвори. S72, V25, Соф
86 въстоцѣхь : въстоцѣ и Мих2
87 ѿ всего древа ꙗждь : ѿ сего древа ти ѿ сего снѣж(д)ь Мих2
88 емѹ : om. Мих2
89 тако : того Мих2
90 еже : же и Мих2
91 въскочи бо : въскочивъ бо врагъ S72, V25, Соф
92 евѕѣ : S72, V25, Соф add. сѹщи естьствомъ злѣ
93 ва : вамъ L47 (G E); вама S72
94 ꙗсти : S72 add. и что не ꙗсти U, ти что R; V25, Соф add. и что
95 въспенъ сѧ : воспънѹ сѧ Мих2
96 возъглавъ : возъгла въ ѹхо Мих2
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27 она же рече. ѿ сего ти97 ѿ сего 
велѣлъ бгь ѧсти нама.98 а еже99 
посрѣдѣ раѧ томъ рече не коснѣта 
сѧ. ни100 мозѣта вⸯкѹсити его да 
не óмрета.

ѡна же ре(ч). ѿ сего ти ѿ сего древа 
ꙗдита ре(ч). а еже древо101 посредѣ раꙗ. 
то то(м). ре(ч) не прикасаита сѧ. и не 
въкѹшаита его. да не ѹмрета. 

28 ѿвѣщавⸯ же дїѧволъ рече еи, ни 
ѹбо. не ѹмьрета смертїю. нъ ег(д)
а102 вⸯкѹсита ѿ него. бѹдета ꙗ(к)103 
бгь разѹмѣюва104 добро и зло.

ѿвѣщавъ же диꙗволъ ре(ч) еи. ни 
ѹбо не ѹмрета смертию. но паче аще 
въкѹсита ѿ него. то бѹдета ꙗко и 
бъ. разѹмѣвающа добро и зло. 

29 она же ꙗко слабѣиши сѹщи. и 
мыслїю105 раж(д)ьзаема, ѕмїевъ 
съвѣ(т) въспрїемⸯши. пристѹпи къ 
дрѣвѹ разѹмномѹ,

ѡна же ꙗко слабѣиши сѹщи. и 
жльдиѫ106 паче раж(д)агаема. змиевъ 
свѣтъ приемⸯши. пристѹпи ко древѹ 
разѹмномѹ. 

30 и видѣвⸯши красотѹ его и вьземⸯши 
снѣсть ѿ него. и дастъ мѹжꙋ 
своемѹ съ собою, ти107 ꙗко 
вькѹсита. разꙋмѣста абїе ꙗко нага 
еста.

и видѣвъши красотѹ въ зракъ108 
его и въземⸯши. снѣсть ѿ него. дасть 
и мѹжѫ своемѹ съ собою. и ꙗ(к) 
въкѫсиста. разѹмѣста. абие ꙗ(к) нага 
еста. 

31 взѧ(т) бо сѧ ѿ нею свѣ(т) благ(д)
тныи.109 и начаста съшивати 
листвїе смоковное. и сътвориста си 
препоѧсанїе.110

възѧтъ бо сѧ ѿ неꙗ свѣтъ 
бгодатьныи.111 и разѹмѣста ꙗ(к) 
нага еста. и начаста листвие(м) 
смоковьны(м) творити си прѣпоасанїа.

97 ти : и S72 (U), Соф 
98 велѣлъ бгь ѧсти нама : древа ꙗдита S72, V25, Соф
99 еже : S72, V25, Соф add. есть

100 не коснѣта сѧ ни : не прикасаита сѧ и не S72, V25, Соф
101 древо : Мих2 add. есть
102 ег(д)а : паче аще S72, V25, Соф
103 ꙗ(к) : акы S72 (U), ꙗко S72 (R), ꙗко и V25, Соф
104 разѹмѣюва : разѹмѣвающа S72, V25, Соф
105 мыслїю : желанїемь S72 (U), жльдею S72 (R), жеж(д)ею V25, Соф
106 жльдиѫ : жалостию Мих2
107 ти : и S72, V25, Соф 
108 въ зракъ : възраста Мих2
109 благ(д)тныи : S72, V25, Соф add. и разѹмѣста ꙗко нага еста
110 и начаста съшивати листвїе смоковное и сътвориста си препоѧсанїе : и начаста 

листвїемъ смокⸯвинⸯнымъ творити си прѣпоꙗсанїа (V25, Соф себе прѣпоꙗсаниѥ) S72, 
V25, Соф

111 бгодатьныи : блгодьныи Мих2
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32 о семъ облъче ѧ112 в ризы кожаны. 
и издринѹѧ ѧ вонъ из раѧ смртїю 
осѹдивъ. и рече адамꙋ понеже послѹша 
глсъ жены своеѧ.113 и прѣстꙋпль 
заповѣ(д) мою снѣсть ѿ дрѣва. отъ 
негоже ти не повелѣ(х) ꙗсти. проклѧта 
землѧ в дѣлѣ(х)114 твои(х).

и ѡблече115 ꙗ бъ въ ризы кожены. и 
изринѹ ꙗ вонъ116 из раꙗ. смртию 
ѡсѹдивъ и ре(ч) адамѹ. поне(ж) 
послѹша гла жены твоꙗ. и прѣстꙋпи117 
заповѣдї моꙗ. снѣдоста118 ѿ древа. ѿ 
него(ж) ти не велѣ(х) ꙗсти. то проклѧта 
землѧ да буде(т) въ трѹдѣ(х) твои(х). 

33 трьнїе и осотъ да възрасте(т) 
тебѣ119 и вⸯ потѣ лица твоего да120 
ꙗси хлѣбъ121 и смртїю да ѹмреши, 
ꙗко землѧ122 еси и123 въ землю 
пакы поидеши124.

терньнїе и ѡс[о]та125 да прозѧбнеть  
ти. ти да въ потѣ лица твоего ꙗси 
хлѣбъ твои, и смртию да ѹмреши. и 
ꙗко(ж) ѿ землѧ еси. въ землю пакы 
да идеши.126 

34 и ѿтолѣ бы(с) тѣло се127 наше 
сльзно. и старости повинⸯно.128 
смрти и тлѣнїю.

ѿтоле бы(с) тѣло се наше слъзно и 
старости повиньно. смрти же и тли129 
и стр(с)темъ. 

35 и нападоша емь130 лѹкавнїи ти 
бѣси. мноѕеми лестьми131 бѕи сѧ 
нарицающе и привидѣниѧ творѧще. 
овъ132 въ снѣхъ, овъ133 ꙗвѣ.

и нападаемы печали.134 лѹкавьнїи 
ти бѣси лестьми мерьсками бози сѧ 
наричающе. привидѣниꙗ творѧща. ѡво 
во снѣхъ ѡво ꙗвѣ. 

112 о семъ облъче ѧ : и облъкъ ꙗ богъ S72, V25, Соф
113 своеѧ : твоеа S72, V25, Соф
114 в дѣлѣ(х) : да бѹдеть въ трѹдехъ S72, V25, Соф 
115 ѡблече : ѡблѣкъ Мих2
116 ꙗ вонъ : om. Мих2 
117 прѣстꙋпи : прѣстꙋпивъ Мих2
118 снѣдоста : и снѣде Мих2 
119 да възрасте(т) тебѣ : да прозѧбнеть ти S72, V25, Соф
120 да : om. S72 
121 хлѣбъ : S72, V25, Соф add. твои
122 ꙗко землѧ : ꙗкоже отъ землѧ еси S72, V25, Соф
123 и : om. S72 
124 поидеши : да идеши S72.
125 ѡс[о]та : волъчець Мих2 
126 идеши : поидеши Мих2 
127 се : om. S72, V25, Соф
128 повинⸯно : S72, V25, Соф add. и
129 тли : тлѣнїю S72, V25, Соф 
130 нападоша емь : нападають паче S72 (U), нападу имь паче S72 (R), нападоше ѥмѹ 

паче V25, Соф
131 мноѕеми лестьми : мръзъкыими лестьми S72, V25, Соф
132 овъ : ово S72, V25, Соф 
133 овъ : ово S72, V25, Соф
134 нападаемы печали : нападоша на нь паче Мих2 
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36 и тако сведоша члвка с пѹти 
исьтинⸯнаго. да юже135 емѹ сⸯтворь 
тварь136 бгь в р(а)ботѹ предасть. 
тѹ онъ бгы нарече. слньце и м(с)
ць. ѕвѣз(д)ы и137 водѹ и огнь. 
конечнее же и плѣжѹщїи гадъ.

и тако совлекоша члка с пѹти истова.138 
да ꙗже емѹ бѣ тварь в работѫ 
створена бгомъ. то ѡнъ бгы прозва ꙗ. 
слнца и м(с)ца и звѣзды водѫ и ѡгнь. 
ѡсетныи139 полъжѹщии гадъ. 

37 и вьсемѹ томѹ поработив сѧ140 
изнеможе. и паде ꙗко мртвъ. не 
могы ѹгодити.

и всемѹ томѹ поработив сѧ изнеможе. 
и паде ꙗко мртвъ. не могы141

38 ѹмл(с)дивⸯ же сѧ гь бгь нашь іс 
хс.142 не може ѕрѣти рода члча. в 
толико зло вⸯпадша. нъ пѹсти 
емѹ143 на исцѣленїе. законъ 
написавъ. и прр(о)кмь давъ даръ 
цѣлебныи.

зрѣти въ толико зло въпадшаго. но 
пѹсти емѹ на помощь и на исцѣленїе. 
законъ написавъ. и пррко(м) давъ 
дара цѣлебнаго. 

39 рекъ144 не сътворите си иного бга 
развѣ мене. ни на небеси. ни на 
земли. ни вⸯ вода(х).

и рекъ. не створите собѣ иного развѣи 
мене.145 ни на нбси ни на земли. ни въ 
вода(х). 

40 азъ бо есмь гь бгь вашь. из небы(т)
ѧ въ бытїе сътвори(х) в(с)а. и даю 
дыханїе всѧкои плъти146. славꙑ 
ре(ч) моеѧ ѹбо иномѹ147 не да(м).

азъ бо есмь г(с)ь бъ вашь. из небытиѧ 
въ бытїе створеи всѧ.148 и даꙗ дыханїе 
всѣмъ. славы моеꙗ ѹбо иномѹ не 
да(м). ни изволенїи мои(х) дѣло(м)149 
неприꙗзнины(м). 

135 да юже : дающе S72 (U), да ѹже S72 (R), да ѥже V25, Соф
136 сⸯтворь тварь : тварь сътворивъ S72, тварь створи V25, Соф
137 ѕвѣз(д)ы и : и звѣзⸯды S72, V25, Соф
138 истова : истиньнаго Мих2 
139 ѡсетныи : послѣднее же и Мих2 
140 томѹ поработив сѧ ... то мьнѣ сътворите (73): om. Соф
141 не могы : не могы ѹгодити. и ѹмилосрдивъ же сѧ г(с)ь нашь и бь не може Мих2
142 іс хс : om. S72, V25
143 емѹ : S72, V25 add. на помощь и
144 рекъ : и рекъ S72, V25
145 не створите собѣ иного развѣи мене : не створите си ѡбраза по(д)бна мнѣ нѣ(с) бо 

иного ба развѣи мене Мих2
146 плъти : вещи S72, V25
147 ре(ч) моеѧ ѹбо иномѹ : ре(ч) иномѹ S72, V25
148 всѧ : всѧческаа Мих2
149 дѣло(м) : тѣломъ Мих2
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41 и не възмогоша пр(о)рци, ни150 
патрїархи въз(д)вигнѹти члка на 
исцѣлѣнїе. многыми стра(с)тми151 
ѹꙗзвена и ꙗко мерьтва лежаща 
прелщенїе(м) бѣсовьскы(м)152.

но ни сими ѹбо словесы. ни инѣми 
вѧщьшии того не возмогоша пррци. 
ни законодавець моиси. ни инъ 
ни которыи(ж)153 ѿ патриархъ. 
воздвигнѹти члка ко исцѣлению. 
мнозими стр(с)тьми сѹща ѹꙗзвена и 
ꙗ(к) ѡбѹморена лежаща 

42 не трьпѧ же мл(с)тивы гь бгь нашь 
своего съз(д)анїѧ154 ѕрѣти злы(м) 
бѣсо(м) повинѹвⸯша сѧ. и тѣми 
подавлѧема. и въсхотѣ своими 
ще(д)ротами155 на избавленїе наше.

да се тлѣнїе156 самъ мл(с)рдыи 
члколюбець. сыи г(с)ь бъ нашь. не 
могы зрѣти созданїа своего злымъ 
бѣсомъ повинѹвъше(с). и тѣми 
подавлѧеми.157 абие ѹстрои всѧ158 
щедротами своими на избавление наше. 

43 и преклонь нбса сниде акꙑ159 дож(д)
ь. прообразованыи дрѣвле гедеонови 
рꙋно(м).

и преклонивъ небеса сниде ꙗко и дож(д)
ь. проѡбразованыи древле гедеѡнѹ 
рѹномъ. 

44 и вниде слово160 въ чрѣво 
непорочьныѧ ч(с)тыѧ161 двы. не 
ѿ плъти ни ѿ кръви заченⸯ сѧ. 
но бесѣменⸯно и безⸯначално имѣѧ 
рж(с)тво162. безъ ѿца на земли,

слово непорочьныа двы и прч(с)ыа.163 
не ѿ плоти и ни ѿ крове заченъ сѧ 
но бесⸯсѣменьно, и безначально164 
родьство165 имѣа. ѿ ѡца безъ 
мтре на нбси преж(д)е. второе же 
родьство неизъгланьно на(с) ра(ди)166 
приемлеть167 бе-сѣмене ѿ двы прч(с)
тыꙗ безъ ѡца на земли. 

150 ни : и никтоже ѿ S72, V25
151 стра(с)тми : S72, V25 add. сѹща.
152 бѣсовьскы(м) : om. S72, V25
153 ни которыи(ж) : ни единъ же Мих2
154 своего съз(д)анїѧ : създанїа своего S72, V25
155 и въсхотѣ своими ще(д)ротами : абїе ѹстреми сѧ щедротами своими S72, V25
156 да се тлѣнїе : послѣднее же Мих2
157 тѣми подавлѧеми : тѣмъ подобие(м) Мих2
158 абие ѹстрои всѧ : ѹстреми сѧ абие Мих2
159 акꙑ : ꙗко S72, V25
160 и вниде слово : слово вⸯниде S72, V25
161 ч(с)тыѧ : и пречистыѧ S72, V25
162 имѣѧ рж(с)тво : рожетво имѣѧ S72, V25
163 непорочьныа двы и прч(с)ыа : въ чрѣво непорочныꙗ и прчтыꙗ двцѫ Мих2
164 и безначально : om. Мих2
165 родьство : рж(с)тво Мих2
166 ра(ди) : дѣльма Мих2
167 приемлеть : приꙗ Мих2
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45 и168 не ищи ѹбо на нбсе мтре 
безначаленъ бо есть изъ169 ѿца, 
ни на земли емѹ не пытаи170 ѿца. 
неизреченⸯно бо есть зачатїе его.

не ищи ѹбо емѹ на нбси мтрь 
безначаленъ бо ѥ(с) ѿ ѡца ни на земли 
емѹ171 ищи ѡца. неизреченно бо зачатие 
его. 

46 слово сыи бжїе въ е(с)ствѣ172 
свое(м). волею плъть бы(с) и всели 
сѧ вⸯ ны. и бы(с) тъчїю173 бгь и 
члкь.

слово бо сы бжие. во ипостаси своеи 
волею плоть бы(с). и всели сѧ въ ны. 
и бы(с) въкѹпѣ сѹгѹбъ ѥ(с)ство(м) 
бъ и члкъ. 

47 не възгⸯнѹша бо сѧ174 въ тлѣнїи 
лежаща члка. нъ ꙗко и ризѹ на сѧ 
възⸯвлѣче пло(т) члчю. и175 обнови 
банею пакыбытїискою, рекше стымь 
крщенїе(м). 

не возъгнѹша бо сѧ престѹпление(м) 
въ тлѣнїи176 лежаща человѣка. но 
ꙗко и ризѹ на сѧ възвлѣче. плоть 
члчѧ. и бж(с)твомъ ѡбновивъ177 
банею бытеискою.178 сирѣчь179 стымъ 
крщение(м) 

48 омывати повелѣ сквръны180 
дшевныѧ. и нб(с)ною хризмою 
помаза раны181 наша. и исцѣлї ѧ 
свои(м) бж(с)тво(м)182. и на веселїе 
нб(с)ныѧ силы позва. рекыи ра(д)
уите сѧ съ мною. ꙗко обрѣто(х)183 
изгыбшее ми ѡвча. престꙋпленїе(м) 
ми184 заповѣди.

ѡмывати повелѣ стр(с)ти дшевьныꙗ. 
и неб(с)ноѫ хризмою185 помазаꙗ 
стр(с)ти наша.186 нб(с)ныꙗ силы 
позва рекъ. радѹите(с) со мною 
ꙗко ѡбрѣтъ изгыбъшее ми ѡвьча 
престѹпление(м).187

168 и : om. S72, V25
169 изъ : отъ S72, V25
170 не пытаи : ищи S72, V25 
171 емѹ : Мих2 add. не
172 е(с)ствѣ : ѵпостаси S72, V25
173 тъчїю : въкѹпѣ естьствомъ S72, V25
174 сѧ : S72, V25 add. престѹпленїемъ
175 и : S72, V25 add. божествомъ своимъ
176 въ тлѣнїи : во истлѣни Мих2 
177 ѡбновивъ : ѡбнови ю и Мих2
178 бытеискою : пакыбытеискою воскреси и Мих2
179 сирѣчь : рекъше Мих2
180 сквръны : страсти S72, V25
181 раны : страсти S72, V25 
182 свои(м) бж(с)тво(м) : om. S72, V25
183 обрѣто(х) : обрѣтъ S72 
184 ми : om. S72, V25
185 хризмою : мастию Мих2
186 наша : Мих2 add. и ицѣли и на веселие на 
187 престѹпление(м) : Мих2 add. тѣмже братиꙗ 
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49 да такого мл(с)рьда имꙋще вл(д)
кѹ бра(т)е. потⸯщим сѧ добрыими 
дѣлы. да некли ѹго(д)ни емѹ 
ꙗвимъ сѧ. не ра(д)уеть бо сѧ о 
паденїи грѣховнѣ(м). нъ о покаѧнїи 
наше(м) веселит сѧ.

Такого мл(с)рдаго вл(д)кѹ и бга имѧще. 
братїе.188 потщи(м) сѧ добрыими дѣлы 
ѹгодни емѹ ꙗвити сѧ. не ра(д)уеть 
бо сѧ ѡ падении грѣховнѣмъ. но ѡ 
покаꙗни нашемъ веселит сѧ. 

50 тѣмⸯже не таи(м) ѹбо съгрѣшенїи189 
наши(х). нъ исповѣдающе сѧ 
исцѣленїе имъ ѿ ба прїиме(м).

тѣмъ же не таи(м) ѹбо прегрѣшени 
наши(х). но исповѣдающе ꙗ исцѣление 
ѿ ба приемлемъ. 

51 са(м) бо рече190 вл(д)ка не трѣбѹю(т) 
з(д)равїи врачѧ нъ болѧщїи. 
не прїидо(х) бо рече призва(т)191 
праве(д)никь, нъ грѣшны(х) на 
покаѧнїе.

ре(ч) бо самъ. не требѹють здравии 
врача, но болѧщїи. тѣмъ же не придо(х) 
призвати праведьникы. но грѣшьникы 
на покаꙗние. 

52 оле чюдо бра(т)е, врачь нб(с)ныи 
позывае(т) ны. былїе расьтворивъ. 
рекше стое крщенїе. и покаѧнⸯными 
сльзами ѿмываѧ грѣхы192 наша.

воле193 братїе. врачь нб(с)ны позывает 
ны. врачьство створь194 стое крщенїе и 
покаинами слезами ѿмываꙗ соблазны 
наша. 

53 да не потаи(м) ѹбо врѣдовъ. 
рекше грѣховъ195 наши(х). ни с 
ними ѹмираи(м) ꙗже всѧ бгь 
вѣстъ. очи бѡ гни196 тмами темъ 
свѣтлѣиши197 слнца. а како ли того 
можеши таити198. его же дыханїе и 
зракъ вⸯ тобѣ есть.

да не потаи(м) ѹбо вредовъ. сирѣчь199 
грѣхъ200 наши(х). ни с ними ѹмирае(м). 
ꙗкоже всѧ бъ вѣсть. ѡчи бо бжии 
тьмами тьмы свѣтлѣиши слнца. а 
како ли хощеши того таити. его же 
дѹхновение и зракъ въ тебѣ ѥ(с). 

188 братїе : om. Мих2 
189 съгрѣшенїи : прегрѣшенїи S72, V25
190 са(м) бо рече : рече бо самъ S72, V25 
191 не прїидо(х) бо рече призва(т) : тѣмⸯже не придохъ рече призвати S72, V25
192 грѣхы : съблазны S72, V25
193 воле : то ѹже Мих2 
194 врачьство створь : цѣленїе расътворивъ Мих2 
195 рекше грѣховъ : рекⸯше съблазны S72, сьблазнь V25
196 гни : божии S72, V25
197 свѣтлѣиши : S72, V25 add. еста
198 можеши таити : таити ихъ можеши S72 (U), можеши того таити ꙗ S72 (R), 

можеши таити ꙗ V25
199 сирѣчь : рекъше Мих2 
200 грѣхъ : согрѣшенїихъ Мих2 
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54 еда бо ꙗко з(д)ѣ сѧ201 таимъ. 
то мни(м) ли202 и тамо ѹтаитї 
ѧ. идѣже ꙗвѧт сѧ дѣла наша и 
словеса. и помышленїѧ. 

да аще ѫ зде таимъ. то непьщѹимо203 
ли тамо ѹтаити ю. издеже204 ꙗвѧт сѧ 
дѣла наша и словеса и помышлениꙗ. 

55 на страшнѣ(м) сѹдищи. идѣже нази 
пре(д)стане(м). кѹпно205 богатїи 
и ѹбѕїи. раби и свобо(д)нїи. цри 
и велⸯможе. и противѹ дѣло(м) 
свои(м) кож(д)о прїиметь. ли цр(с)
тво ли осѹж(д)енїе.

на страшьнѣмъ сѹдищи. идѣже вси 
нази прѣ(д)стане(м). бгати и ѹбози. 
раби и свободни. црие и сильни противѹ 
дѣломъ кож(д)о приемлюще. ли цр(с)
тво. ли ѡсѹж(д)ение.

56 ꙗко(ж) бо сꙋ(т) ѿра(д)нѣише206 
грѣси. такоже ѿра(д)ныи мѹкы 
тамо. ꙗкоже стое писанїе ѹчит ны 
глѧ. инако сѧ мчать блѹ(д)ници. а 
дрѹгое ꙗко прелюбодѣици207.

ꙗко(ж) бо сѹть ѿрадни208 грѣси. тако 
ѿраднѣиша209 мѹкы тамо. ꙗкоже 
стое писанїе ѹчит ны глѧ. инака сѧ 
мѹчатъ блѹдници. а дрѹгое ꙗко 
прѣблѹдници.

57 любодѣици210 же сѹ(т) иже мноѕѣмь 
женитва(м) прилѣпници. и бес 
покаѧнїѧ ѹмирающе и инако пакы 
татїе. а дрѹго ꙗко разбоиници и 
пїѧницѣ.

прѣблѹдници же сѹтъ мнозѣмъ 
женитвамъ прилѣпьници. и бес 
покаꙗниꙗ ѹмирающе. инако пакы 
татие. а дрѹгое ꙗко разбоиници, и 
пиꙗница. 

58 тѹ бо ѹже не бѹде(т) лⸯзѣ211 
помощи. ни ѿцю снви. ни братѹ 
брат(ꙋ). ни рабѹ г(с)динѹ.

тѹ бо ѹже не бѹдеть212 помощи ни 
ѡць снѹ. ни братъ братѹ. ни рабъ 
г(с)нѹ.

59 нъ аще бѹде(м) покаѧли сѧ. и213 
мл(с)тню сътворили нищи(м), или с 
транⸯнꙑѧ вⸯвели в до(м) свои. то

но аще бѹдемъ зде покаꙗли сѧ. или 
мл(с)тынѧ створили нищи(м). или 
страньны въвели въ домы своꙗ. то

201 еда бо ꙗко з(д)ѣ сѧ : да аще ꙗ зде S72, и аще ꙗ зде V25
202 ли : S72, V25 add. ꙗ
203 непьщѹимо : мнимо Мих2 
204 издеже : идѣже Мих2 
205 пре(д)стане(м) кѹпно : кѹпⸯно вси прѣдстанѣмъ S72, кѹпно прѣ(д)станемь V25
206 ѿра(д)нѣише : отрадни S72, V25
207 прелюбодѣици : прѣблѹдници S72, V25
208 ѿрадни : хѹж(д)ьшии Мих2 
209 ѿраднѣиша : хѹж(д)ьшаа Мих2 
210 любодѣици : прѣблѹдници S72, V25
211 не бѹде(т) лⸯзѣ : не лⸯзѣ S72 (U), не будеть льзѣ S72 (R), не бѹдеть како V25
212 не бѹдеть : не бѹдеть не мощи Мих2 
213 и : или S72, V25
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весели пре(д)стане(м) о деснѹю 
пр(с)тола бжїѧ. възирающе 
неиздреченⸯныѧ радости. юже си з(д)
ѣ бѹдѹ(т) приобрѣли. покаанїе(м) 
и мл(с)тынею.

весели пре(д)ъстане(м) ѡ деснѹѫ пр(с)
тла бжиꙗ. възирающе неизречьньныꙗ 
радости. ꙗже си зде приѡбрѣтъше 
покаꙗние(м) [и] мл(с)тынею. 

60 покаанїе бо есть свѣтилникь дши. 
то бо далъ есть на(м) на исцѣленїе 
дшевны(м) врѣдо(м).

покаꙗние бо ѥ(с) свѣтильникъ дши. 
то бо дасть214 намъ бъ на исцѣленїе 
дшевны(м) вредомъ. 

61 и215 тѣм бо разбоиникꙋ216 ѿврьзе 
раи217. токмо едино слово рекшѹ. 
помѧни мѧ ги въ цр(с)твїи си.

тѣ(м) бо разбоиникѹ ѿверьзе хс 
породѫ. мала словеса218 рекъшѹ токмо. 
помѧни мѧ г(с)и во цр(с)тви твое(м).219

62 тѣмъ и блѹ(д)ныи снъ прїѧтъ 
бы(с). възⸯпи220 бо кⸯ бгѹ. оче 
съгрѣши(х) на нбо и пре(д) тобою. 
и221 ѹже нѣсмь достоинъ нарещи 
сѧ снъ твои. престѹпи(х) бо222 
твоѧ повелѣнїѧ.223 сътвори мѧ ꙗко 
единого ѿ наемьникь твои(х).

тѣмъ блѹдныи снъ прїꙗтъ бы(с). 
возпивъ къ бѹ, ѡче согрѣши(х) на нбо 
и пре(д) тобою. ѹже нѣсмь достоинъ 
нарещи(с) снъ твои престѹпивъ твоꙗ 
велѣниꙗ. но створи мѧ ꙗ(к) единого ѿ 
наимьни(к) твои(х). 

63 тѣм бо224 блѹ(д)ница просвѣти сѧ. 
омывающи ноѕѣ ісвѣ и власы225 
отирающи.

тѣ(м) блѹ(д)ница просвѣти(с) 
ѡмывати226 нозѣ їсовѣ. и власы своими 
ѡтирающи. 

64 тѣ(м) мытоимець прїатъ бы(с). въ 
цркви стоѧ не смѣѧше очїю на нбо 
възⸯвести. нъ бїѧше въ прьси своѧ 
глѧ. бже оцѣсти227 мѧ ѿ грѣ(х) 
мои(х). 

тѣмъ мьздоимець приꙗтъ бы(с). иже 
во цркви стоꙗще228 не смѣаше на нбо 
очию возвести. но биꙗше въ перьси 
глѧ. бже прости мѧ ѿ грѣ(х) мои(х).

214 дасть : далъ Мих2 
215 и : om. S72, V25
216 разбоиникꙋ : S72, V25 add. христосъ
217 раи : породѹ S72, V25
218 мала словеса : мало слово Мих2 
219 твое(м) : си Мих2 
220 възⸯпи : възⸯпивъ S72, V25
221 и : om. S72, V25
222 престѹпи(х) бо : престѹпивъ S72, V25
223 повелѣнїѧ : S72, V25 add. но
224 бо : om. S72, V25
225 власы : S72, V25 add. своими
226 ѡмывати : ѡмывающи слезами Мих2 
227 оцѣсти : прости S72 
228 стоꙗще : стоꙗ Мих2 
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65 тѣми(ж) словесы и мы длъжни есмы 
въпити бра(т)е кⸯ бгѹ непрестанⸯно. 
сльзами омывающе грѣхы своѧ. 
посто(м) дшѹ свою и тѣло 
очищающе. мл(с)тынею и млитвою 
дшевныѧ229 свѣща въжигающе.

тѣмиж(д)е словесы долъжни есмы и мы 
братїе. возъпити къ бѹ непрестаньно. 
слезами ѡмывающе грѣхы своꙗ. 
посто(м) дша и телеса ѡчищающе. мл(с)
тынею и млтвою дшевьныꙗ свѣща 
въжигающе. 

66 ꙗко(ж) рече гь. да бѹдѹ(т) чрѣсла 
ваша препоѧсана. и свѣтилници ваши 
горѧще. рекше добраѧ ваша дѣла.

ꙗко(ж) ре(ч) г(с)ь.230 бѹдѹть чресла 
ваша препоꙗсана. и свѣтильници ваши 
горѧще. сирѣчь231 добраꙗ дѣла.232 

67 и вы рече подобни233 блгы(м)234 
рабо(м). иже ж(д)ѹть полѹнощи и 
до кꙋроглашенїѧ235 га своего. ког(д)
а прїиде(т) съ брака.

бѹдете ѹбо по(д)бни добры(м) рабомъ. 
иже ждѫть до полѹнощи неѹсыпающе 
до кѹроглашенїꙗ г(с)на своего. когда 
придетъ с брака же.236 

68 блжни бо рече гь. раби ти сѹ(т)237. 
ꙗже прише(д) гь обрѧще(т) ѧ 
тако238 творѧщѧ волю239 его.

блжени бо. рече гь. сѫть раби ти. ꙗже 
прише(д) г(с)ь. ѡбрѧщеть творѧще 
повелѣние его

69 аще ли рече(т) злыи240 рабъ въ ср(д)
ци свое(м). ме(д)лить241 гнъ мои 
прїити. ти242 начнеть ѹпивати сѧ и 
спати.243 приде(т) же гь его вⸯ днь. 
въ нⸯже не вѣстъ244. и в ча(с). въ 
нже не чаеть245.

аще ли ре(ч) злыи рабъ во ср(д)ци 
свое(м). нѹдить246 мои г(с)ь прити. 
ти247 начнеть пити, и ѹпивати(с). 
придеть(ж) г(с)ь его въ днь егоже не 
ѹвѣдѣ248 и въ ча(с) егоже не разѹмѣ. 

229 дшевныѧ : S72 add. си
230 г(с)ь : Мих2 add. да 
231 сирѣчь : рекъше Мих2 
232 дѣла : Мих2 add. и вси ѹбо 
233 вы рече подобни : бѹдѣте ѹбо подобни S72, и вы бѹдѣте ѹпо(д)облѥни V25
234 блгы(м) : добрыимъ S72, V25 
235 кꙋроглашенїѧ : петлоглашениꙗ V25
236 же : om. Мих2 
237 раби ти сѹ(т) : сѹть раби ти S72, V25
238 ѧ тако : om. S72, ꙗ V25 
239 волю : повелѣнїе S72, V25 
240 злыи : S72, V25 add. тъи
241 ме(д)лить : кьснить V25 
242 ти : и S72, V25 
243 ѹпивати сѧ и спати : спати и ѹпивати сѧ S72, V25 
244 въ нⸯже не вѣстъ : егоже не ѹвѣдѣ S72, ѥгоже не вѣсть V25 
245 въ нже не чаеть : во нⸯ же не начаа сѧ S72, ѥгоже не чаѥть V25 
246 нѹдить : мѹдить Мих2 
247 ти : и Мих2 
248 не ѹвѣдѣ : не вѣсть Мих2 
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70 и аще неготова обрѧще(т) его249. 
и емъ растешет и на полы250. и 
положи(т) чѧсть его251 с лицемѣры 
земⸯными. тꙋ бѹде(т) плачь 
рече гь252 и скреже(т) зѹбо(м)  
лютъ.

и аще ѡбрѧщеть е(г)253 неготова. абие 
емъ и растѧшеть и полⸯма. и часть его 
поверьжеть с лицемѣри земными. тѹ 
бѹдеть рече г(с)ь плачь и скрежеть 
зѹбо(м).

71 сѹ(т) же ѹбо и ннѣ мноѕи 
лакомств(о)мъ омрачени. не 
възⸯдръжаще сѧ ни ѿ чего(ж), 
нъ глють почто ми есть бгь далъ 
бога(т)ство по обилїю. да ми его 
нѣ(с) ѧсти ни пити.

сѹтъ же ѹбо и нинѣ мнозии. 
лакомъствомъ ѡмраченїи. не 
воздерьжаще(с) ни ѿ чсоже. но  
глть254 то почто ми далъ бъ  
бгатьство по ѡбилию. да его не пиꙗ ни 
ꙗмъ. 

72 нъ тѣ(м) мы рече(м) того дѣлѧ 
бгь далъ ти е(с) имѣнїе255 да 
хвалѹ бгѹ въз(д)аси имъ256. и 
растворишї257 е добрѣ а не скотьскы 
в немь пребывае(ш). ѹпивающе 
сѧ258 и неподобнаѧ дѣла творѧще259. 
нъ да кръмиши имъ алчьныѧ и 
жѧ(д)ныѧ. нагыѧ и бѣдныѧ.260 
странⸯныѧ и сироты.261

но тѣмъ ре(ч)мъ далъ ти ѥ(с) бъ  
да хвалѹ емѹ воздаемъ. ти да  
строиши е добрѣ а не скотьскы 
въ не(м) живеши. ѹпиваꙗ сѧ. и 
непо(д)бнаꙗ творѧ. но да коръмиши 
имъ алъчющаꙗ. жадъныꙗ нагыꙗ. 
страньныꙗ сирыꙗ. 

249 неготова обрѧще(т) его : обрѧщеть его неготова сѹща S72, V25 
250 и емъ растешет и и на полы : абїе имы растешет польма S72, и абиѥ ѥмь растешеть 

и польма V25 
251 и положи(т) чѧсть его : и часть его поверже S72 (U), и часть его повержеть S72 (R), 

и честь ѥго поврьжеть V25 
252 плачь рече гь : рече господь плачь S72, плачь V25 
253 и аще ѡбрѧщеть е(г) : и аще и ѡбрѧщеть Мих2 
254 Оттук Мих2 продължава в 113. Съкратеният текст е заместен от фразата: бъ 

мл(с)тивъ есть, да имать мѧ простити. ни ни тако братиꙗ не мозѣмъ лишати сѧ цр(с)тва 
нб(с)наго, но

255 того дѣлѧ бгь далъ ти е(с) имѣнїе : далъ ти есть богъ имѣнїе того дѣлѧ  
S72, V25 

256 бгѹ въз(д)аси имъ : емѹ въздаѧ имъ S72, ѥмѹ въздаѥмь V25 
257 растворишї : и строиши S72 (U), ти да строиши S72 (R), и да строиши V25 
258 пребывае(ш) ѹпивающе сѧ : живеши ѹпитаваѧ сѧ S72 (U), живеши ѹпиваꙗ сѧ 

S72 (R), да живеши ѹпиваѥ сѧ V25
259 творѧще : творѧ S72, V25
260 и бѣдныѧ : om. S72, V25
261 сироты : сирыѧ S72, V25
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73 тѣ(х) бо ра(д) имѣнїе дано бы(с) 
тебѣ. а не собою приобрѣте. 
тѣмⸯже своего емѹ даж(д)ь. да ти 
велика мьз(д)а262 бѹде(т). иже бо 
тѣмъ сътворите рече гь. то мьнѣ 
сътворите.

тѣхъ бо ради дано ти бы(с). а не собою 
е приѡбрѣте. тѣмъже своего емѹ 
даж(д)ь. да тѣмъ польза бѹдетъ. еже 
бо тѣмъ творите. ре(ч) г(с)ь. то мнѣ 
творите. 

74 то бо е(с) ꙗко на нб(с)и скрыти еже 
тѣ(м) дати. тꙋ бо того ни чрьвїе263 
ꙗдѧ(т). ни та(т)е крадѹ(т). нъ тамо 
сѹгѹбо обрѧщемь е264. нетлѣнⸯно и 
вⸯ вѣкы265 пребѹдѹще.266 

то бо ѥ(с) ꙗко скрытїе зде. еже тѣмъ 
дати. и где же то ни черьвие. ни молие 
ꙗдѧтъ. ни татие крадѹть. но ѡнамо 
сѹгѫбо ѡбрѧще(м) нетлѣньно и въ 
вѣкы пребѹдѹще. 

75 ꙗкоже ре(ч) гь. не ѹподобите сѧ267 
невѣрны(м). глюще. почто онъ тако 
творѧ ти268 бога(т) естъ, и добрѣ 
живе(т). то что269 тобѣ тѣ(м) есть. 
кож(д)о бо пожне(т) еже и всѣе(т).270

ꙗ(к)же рече. не по(д)бите сѧ ѹбо 
невѣрьнымъ. глющи(м). то почто 
ѡнъ тако творѧ. ти блгодать ѥ(с) и 
добрѣ живеть. то каа тобѣ тѣмъ есть. 
кож(д)о бо пожнеть еже восиꙗвъ

76 того бо ѹбо живѹща271 з(д)
ѣ злѣ. жде(т) бгь обращенїѧ 
его. и покаанїѧ сльзна. аще ли272 
без покаанїѧ ѹмре(т). то онамо 
прїиме(т) мꙋкѹ вѣчнѹю противѹ 
свои(м) дѣло(м).273

того же ѹбо живѹщаго зде злѣ ждеть 
бь ѡбращениꙗ емѹ и покааниꙗ. да аще 
без него ѹмреть то ѡнамо прїиметъ 
мѹкѹ вѣчнѹѫ противѹ дѣломъ 
свои(м).

77 нъ ты сътвори права теченїѧ274 
ногама своима. да възмеши275 
ѹбѣжати всѣ(х) злъ.

но ты права твори теченїа ногама 
своима. да возможеши ѹбѣжати 
всѣхъ злъ

262 мьз(д)а : полⸯза S72, V25
263 ни чрьвїе : S72, V25, Соф add. ни молеве. 
264 е : om. S72, V25, Соф
265 вⸯ вѣкы : om. V25, Соф
266 пребѹдѹще : пребывающе S72 (U), пребудуще S72 (R), V25, Соф прѣбывающеѥ 
267 не ѹподобите сѧ : не подобите сѧ ѹбо S72, V25, Соф
268 ти : и S72 (U), V25, Соф
269 что : каꙗ S72
270 и всѣе(т) : въсѣавъ S72 (U), V25, Соф, будеть всѣꙗлъ S72 (R) 
271 живѹща : живѹщаго S72, V25, Соф
272 аще ли : да аще S72, V25, Соф
273 свои(м) дѣло(м) : дѣломъ своимъ S72, V25, Соф
274 сътвори права теченїѧ : права створи теченїа S72, права течениꙗ сътвори V25, Соф
275 възмеши : възможеши S72, V25, Соф
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78 Послѹшаи276 га іса ха277. что278 вⸯ 
законѣ повелѣ279 творити и хранити. 
ре(ч) бо ти не ѹбии не ѹкради 
прелюбы не сътвори.280 и лⸯжи 
послѹ(х) не бѹ(д). чⸯти ѿца своего 
и мтрь. и възлюби ближнѧго ꙗко 
и сам сѧ. ближнїи же есть всѧкъ 
правовѣрныи хр(с)тїѧнинъ.

послѹшати (!) ѹбо ба. что ти въ 
законѣ написавъ. повелить творити и 
хранити. ре(к). не ѹбии, не ѹкради. не 
прелюбы створи не лⸯжи послѹ(х) бѹди 
чти ѡца свое(г) и мтрь. ти возлюби 
ближнѧго си ꙗ(к) самⸯ сѧ. ближнїи же 
ѥ(с) всѧкъ правовѣренъ или всѧкъ 
тогож(д)е ѥ(с)ства сы. 

79 ꙗко(ж) гь рече, всѧкомѹ просѧщемѹ 
ꙋ тебе даи. и хотѧщаго ѹ тебе заѧти 
не ѿврати281. нъ бꙋдѣте мл(с)тви 
ꙗко(ж) и ѡць вашь нбсныи мл(с)
тивъ есть.

ꙗкоже г(с)ь рече всѧкомѹ просѧщемѹ 
ѹ тебе даи и хотѧщаго ѹ тебе заꙗти 
не ѿвращаи но бѹдите мл(с)тиви ꙗ(к)
же и ѡць вашь небе(с)ныи мл(с)р(д)ъ 
ѥ(с).

80 то что(ж) есть бра(т)е в тѣ(х) 
заповѣде(х)282 тѧжⸯко. егоже не 
може(м) сътворити.

то что ѥ(с) въ тѣ(х) заповѣде(х) бра(т)
е тѧжько. егоже не мо(ж)мъ створити. 
идеже не проси ѹ на(с) ничсоже но рече 
ꙗко(ж) хощете тако творѧть ва(м) 
члци. тож(д)е и вы имъ творите. 

81 ꙗко(ж) бо комѹж(д)о нѣ(с) люба 
обида, ни та(т)ба, ни при какоиже 
вещи.283 то ни дрѹгѹ того творите. 
рече бо гь в ню(ж) мѣрѹ мѣрите 
възⸯмѣрит сѧ ва(м). рекⸯше дасть 
сѧ комѹж(д)о по дѣло(м) его или 
добро или зло.

да ꙗко(ж) ѿ на(с) комѹж(д)о нѣ(с) 
люба ѡбида. ни при какоиже вещи. ни 
татьба то ни дрѹгѹ творите того. въ 
нѧже мѣрѹ мѣрите ре(ч) гь намѣри(т) 
сѧ вамъ сирѣ(ч) комѹж(д)о противѹ 
дѣломъ. 

82 тѣмьже потщим сѧ бра(т)е. по(д)
вижѹще дрѹгъ дрꙋга къ ч(с)
тотѣ. и пощенїю дх(о)вномѹ. да 
претѧгне(т) вь мѣрилѣ(х) блг(с)
ть злобѹ нашѹ. злоба бо аще и 
мала бꙋде(т). то велико[у тѧго]тѹ 
има(т) в себе.

тѣмъ(ж) по(д)вигнем сѧ бра(т)е 
тъщаще дрѹ(г) дрѹга къ чистотѣ и 
пощению дховнѹ. да прѣтѧгнеть въ 
мѣрѹ блг(с)ть злобѹ нашѹ. злоба 
бо аще и мала бѹдетъ. то великѹ 
тѧгость имать в себѣ. 

276 послѹшаи : S72, V25, Соф add. ѹбо
277 іса ха : om. S72, V25, Соф
278 что : S72, V25, Соф add. ти
279 повелѣ : написавъ повелѣ S72, V25, Соф
280 прелюбы не сътвори : не прелюбы створи S72, V25, Соф
281 ѿврати : отъвращаи S72, V25, Соф
282 бра(т)е в тѣ(х) заповѣде(х) : в тѣх заповѣдехъ братїа S72, V25, Соф 
283 ни та(т)ба, ни при какоиже вещи : ни при какоиже вещи ни татⸯба S72, ни при коѥиже 

вещи ни татьба V25, ни при коѥиж(д)о вещи ни татьба Соф
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83 да того ра(д) сꙋгѹбо добро 
сътворѧи. еда284 что твориши га 
ра(д). ли постъ. ли мл(с)тыню. ли 
покаанїе. ли смѣр(н)їе. ли млитвѹ.

да того ради сѹгѹбо добро стварѧи. 
егда что твориши ба ра(ди). любо постъ. 
любо мл(с)тынѧ. любо покланѧние. 
любо смирение. любо млтвѹ. 

84 молѧще(ж) сѧ не лихоглете ре(ч) 
гь. ꙗко(ж) и поганїи. се же есть 
лихогланїе. ꙗко(ж) есть ꙋ бга 
просити ли власти285 ли сана велика. 
ли враго(м) одолѣнїѧ, ли бга(т)
ства погыбающаго. всѣ(х) бо тѣ(х) 
невѣрьнїи просѧ(т).

молѧ же сѧ. ре(ч) г(с)ь. не лихоглите 
ꙗкоже погании. се ѥ(с) лихогланїе. еже 
ѥ(с) ѹ бга просити. ли кнѧжиꙗ. ли 
сана великаго. ли врагомъ ѹдоленїꙗ. ли 
бг(с)тва погыбающаго. всѣ(х) бо тѣхъ 
невѣрьнїи просѧть.

85 нъ просите ре(ч) цр(с)тва бжїѧ и 
прав(д)ы его. да и та всѧ подадѧ(т) 
сѧ ва(м). вѣсть бо оць вашь нб(с)
ныи. ꙗко трѣбѹ(т)е си(х).286

но просите ре(ч) цр(с)твиꙗ бжиꙗ. и 
правды его. да та всѧ дадѧт сѧ ва(м). 
вѣсть бо ѡць вашь неб(с)ныи. ꙗко 
требѹете всѣ(х) си(х). 

86 слышавⸯ же бга нарицающа сѧ тобѣ 
ѿцмь оца нб(с)ны(м). по(д)вигни сѧ287 
ѹго(д)наѧ сътворити емѹ. имиже 
спо(до)биши сѧ нарещи сѧ снъ емꙋ. 

слышавъ же ба нарицающа(с) ѡца 
нб(с)наго. по(д)вигне(м) сѧ ѹгоднаꙗ 
створити емѹ. 

87 покаанїе(м) и сльзами. тѣ(м) бо 
прїѧтъ бы(с) блѹ(д)нꙑи снъ 
мл(с)тынею и посто(м), тѣма 
бо очищаю(т) сѧ грѣси наши. 
смиренїе(м) и ч(с)тотою. тѣма бо 
възходи(т) тѣло и дша на нб(с)а. 
кротостїю и любовїю нелицемѣрною. 
тѣм288 бо покрывае(т) сѧ множьство 
грѣховъ наши(х).

покаꙗние(м) и слезами. тѣ(м) бо прїатъ 
древле блѹдныи снъ ѡставление [и] 
постѡ(м). тѣмь бо ѡчищают сѧ грѣси. 
постомъ. смиренїемъ и чистотою. 
тѣмⸯ бо возносите воиспрь на нбса 
дшю и тѣло. кротостию и любовию 
нелицемѣрьною. тѣма бо покрывает сѧ 
множество грѣхъ наши(х).

88 и таковыѧ блжать бжїѧ ѹста 
глюще.289 блжни смиренїи дхмь. 
блжни плачющеи сѧ. блжни кротⸯци. 
блжни алчюще и жаж(д)ꙋще прав(д)
ы. блжни смирѧюще290 ꙗко ти снове 
бжїи нарекѹт сѧ.

таковыꙗ бо бжиꙗ ѹста блжать. глща. 
блжени смирении дхомъ. ꙗко тѣ(х) 
ѥ(с) црьство нб(с)ное. блжени кротьци. 
ꙗко ти снве бжии нарекѹт сѧ.

284 еда : егда S72, V25, Соф
285 власти : кнѧжїа S72, V25, Соф
286 си(х) : S72, V25, Соф add. всѣх
287 по(д)вигни сѧ : подвигнимъ сѧ S72 (U)
288 тѣм : тѣма S72, V25, Соф
289 блжать бжїѧ ѹста глюще : божїа ѹста блажать глаголюща S72, V25, Соф
290 смирѧюще : миротворⸯци S72, V25, Соф 
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89 сїѧ добрыѧ дѣтели слышавⸯше 
бра(т)е. иже глаша291 бжїѧ ѹста. 
и таковыѧ сны себѣ292 сътворⸯша. 
по(д)вигнѣм сѧ и мы тѣ(м) 
дѣло(м) ѹподобити сѧ. а не ѿпасти 
злобою того снвьства.

сиꙗ добрыꙗ дѣтели слышавъше  
бра(т)е. ꙗже изрекоша бжиꙗ ѹста. и 
таковыꙗ собѣ сны створиша. по(д)
вигнем сѧ и мы тѣмъ дѣло(м) 
ѹпо(д)бити(с) а не ѿпасти ѿ того  
снвъства. 

90 нигдѣ(ж) бо не блжи(т) 
прѣбывающи(х) въ пїѧньствѣ. 
и въ всѧкои злобѣ всег(д)а.293 
нъ сны рж(с)твѹ огньномѹ  
нариче(т).

нигде же бо не блжить пребывающи(х) 
во пиꙗньствѣ. ѡво всѧкои злобѣ 
беспрестани. но сны рож(д)ествѹ 
ѡгненомѹ наре(ч)ть. 

91 ре(ч) бо чрьвь и(х) не ѹсне(т) и 
огнь ихъ не ѹгасае(т). и поидѹ(т) 
рече сътворⸯшеи благаѧ вⸯ жизнь 
вѣчнѹю. а сътворⸯшеи злаѧ въ 
огнь вѣчныи.

ре(ч) бо. червь бо ихъ не ѹмираеть. 
и ѡгнь не ѹгасаеть. и поидѫть  
рече створьшеи блгаꙗ въ жизнь 
вѣчнѹю а створьшеи злаꙗ во ѡгнь 
вѣчныи. 

92 да на кыи ѹспѣ(х) бѹде(т) на(м)294 
бра(т)е жи(т)ѧ сего врѣменⸯнаѧ 
сласть. ꙗко бо и295 ды(м) изⸯчезае(т) 
и ꙗко стѣнь преходи(т). и ꙗк(о) 
вода мимотѣкае(т).

да на кыи ѹспѣхъ намъ хощеть быти 
братїе житиꙗ сего временьнаа сласть. 
еда ꙗко сѣнь прѣходитъ и ꙗко вода 
мимотѣка есть.

93 его(ж) ѹмирающе сⸯ собою не може(м) 
ѿнести. ни понѣ ѿходѧще296 не 
раз(д)аемъ его хвѣ бра(т)и. рекше 
нищимъ. то грѣ(х) его въземⸯше с 
ни(м) ѿтиде(м). а имѣнїе инѣмъ 
стане(т).297

егоже съ собою ѹмирающе [не можемъ 
ѿнести]. того аще не раз(д)аемъ х(с)вѣ 
братїи сирѣчь нищимъ. то грѣ(х) его 
въземъше с ними возпие(м). а инѣмъ 
имѣние ѡстанеть

94 клѣвеща на сънискавⸯшаго е злѣ. 
глѧ се члкь неправдо[ю]298 мѧ 
събра. лⸯжами клеветами. татⸯбами 

клеветаꙗ на (с)нискавьшаго злѣ. глѧ 
сеи члкъ хыщение(м) собра. лъжами 
своими клеветами. клѧтвами разбои. 

291 иже глаша : ꙗже изрекоша S72 (U), V25, Соф, ꙗже изочтоша S72 (R)
292 сны себѣ : себѣ сыны S72
293 всег(д)а : престани S72 (U), беспрестани S72 (R), бес престаниꙗ V25, Соф
294 бѹде(т) на(м) : хощеть намъ S72 (U), хощеть намъ быти S72 (R), V25, Соф 
295 ꙗко бо и : еже ꙗко S72, V25, Соф
296 ни понѣ ѿходѧще : да понѣ отъходѧще аще S72, да понѣ ѿходеще почто V25, Соф
297 стане(т) : останеть S72, V25, Соф
298 неправдо[ю] : хыщенїемъ S72, V25, Соф
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разбое(м) клѧтвами.299 и се единъ 
съ грѣхы300 ѿиде. а събранаѧ его 
всѧ з(д)ѣ301 остаю(т).

се единъ со грѣхы токъмо ѡтидеше а 
здѣ всѧ ѡстають. 

95 ѡць бо не поможе(т) снви 
ѹмирающѹ. ни бра(т)ъ братꙋ ни 
мти дⸯщери. дѣти останѹ(т) и 
бра(т)ѧ.302 дрѹжина и сврьстници 
остаю(т). а дѣла едина не ост(а)
нѹ(т).

ѡць бо не поможеть снѹ ѹмирающѹ. 
ни братъ братѹ. ни мти дщери. дѣти 
ѡстають. дружина [и] сверьстници 
ѡстають. а дѣла едина не ѡстають

96 нъ поемше дшѹ въ ѹготованое 
мѣсто поведѹ(т). идѣже 
пребывае(т) ж(д)ѹщи вѣчнаго 
въскрешенїѧ. ег(д)а приде(т) снъ 
бжїи въ славѣ своего бж(с)тва. 
сѹдити хотѧ живы(м) и мртвы(м).

но поемьше дшѹ во ѹготованьное 
мѣсто поведѹтъ. идѣже пребываеть. 
жⸯдѫще вѣчнаго воскршениꙗ. егда 
придетъ снъ бжии во славѣ своего 
бж(с)тва. сѹдити хотѧ живы(м) и 
мртвы(м). 

97 живи же сѹ(т) праве(д)ници. тѣ(х) 
бо дша вⸯ рѹкѹ бжїю сѹ(т) и не 
има(т) коснѹти сѧ ихъ мѹка. а 
мртвыѧ мѣни(т) грѣшникы. иже 
сластьми житїѧ сего ѹдалишѧ 
сѧ.303 и повинⸯни мѹцѣ сътвориша 
сѧ.

живи же сѹть праведници. тѣ(х) дшю 
въ рѹкѹ бжию сѹть. и не имать 
коснѹти сѧ ихъ мѹка. а мртвыꙗ 
мѣнить грѣшныꙗ. иже житїа сего 
сластьми ѹдавиша(с). и повиньни 
мѹцѣ створиша(с). 

98 да того ра(д) прїиде(т)304 с нбсе 
обои(м) хотѧ въз(д)ати по305 
дѣло(м). приде(т) бо ꙗко млънїи 
страшьно306 съ славою неизреченⸯною. 
пре(д)текѹще(м)307 бесплътны(м) 
чино(м).308

да того ради грѧдеть с нбсе. ѡбоимъ 
хотѧ воздати противѹ дѣломъ. 
придеть бо ꙗко млонїи страшьна. со 
славою неизреченьною пре(д)текѹще(м) 
пре(д) нимъ [чиномъ бесплътнымъ]. 

299 клеветами татⸯбами разбое(м) клѧтвами : татⸯбами клеветами клѧтвами разбои 
S72, татⸯбами клѥветами клетвами разбоѥмь V25, Соф

300 съ грѣхы : съ грѣхы точїю S72, тьчию сь грѣхы V25, Соф
301 а събранаѧ его всѧ з(д)ѣ : а з(д)ѣ всѧ събранїа его S72, V25, Соф
302 бра(т)ѧ : S72 (U) add. останѹ, S72 (R), V25, Соф add. ѡстають.
303 ѹдалишѧ сѧ : ѹдавишѧ сѧ S72, V25, Соф
304 прїиде(т) : грѧдеть S72, V25, Соф
305 по : противѹ S72, V25, Соф
306 страшьно : страшна S72, страшнаꙗ V25, Соф
307 пре(д)текѹще(м) : S72 add. пред нимъ
308 бесплътны(м) чино(м) : чиномъ бесплотнымъ S72, V25, Соф
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99 и абїе ѿ страха его нбо въстрѧсет 
сѧ. и землѧ въсколѣблет сѧ. 
ѕвѣз(д)ы спадѹ(т). и без(д)на 
исⸯсѧкнетъ. слнце помр(ь)кне(т). и 
лѹна преложит сѧ въ кръвь. нбса 
съвию(т) сѧ акы свитокъ. аггли 
пре(д)текѹ(т) страшⸯно(м) гл(с)мь 
въпїюще. и ѹбꙋжающе спѧщаѧ ѿ 
вѣка праве(д)ныѧ и грѣшныѧ.309 и 
абїе съ трѣпето(м) въстави(т)310 
землѧ телеса члча.311 ꙗково(ж) 
кож(д)о прїемше.

и абие ѿ страха его нбо вострѧсет 
сѧ. землѧ восколеблеть(с). звѣзды 
испадѹть. без(д)ны исѧкнѹть. слнце 
померькнеть. лѹна прѣложит сѧ въ 
кровь. нбса свиют сѧ въ свитокъ. аггли 
пре(д)текѹть. страшьны(м) гла(с)мь 
вопиюще и ѹбѫж(д)аѫще спѧщаа ѿ 
вѣка. праведьныꙗ и неправедныꙗ. и 
абие с трепето(м) ставить землѧ тѣло. 
ꙗковоже кож(д)о приемъши. 

100 и вниде(т) пакы каѧж(д)о 
дша въ свои съставъ. грозьно 
трѣпещѹщи, и не ѹзри(т) кож(д)
о прьваго бога(т)ства. ни слѹгъ 
слѹжащь312 нъ дѣла тъчїю на 
выѧ(х) висѧща, ꙗко брѣмѧ313 
тѧ(ж)ка. и въпль горекъ ѿ всѣ(х) 
исходѧщь.

и въниде[т] пакы каꙗж(д)о дша во 
свои составъ. грозно трепещѹщи. и не 
ѹзрить кож(д)о перьваго бгатьства. 
ни слѹгы пре(д)стоꙗща. но дѣла на 
выꙗ(х) точию висѧща. ꙗко бремене 
тѧжька. и вопль горекъ ѿ всѣ(х) 
исходѧща.

101 кож(д)о бо възъпїе(т) глѧ. ѡ горе 
мнѣ окаанномѹ. како прѣльсти мѧ 
пѹстошныи онъ свѣтъ. идѣже 
хѹда бога(т)ства и злы похоти 
наслаж(д)ь сѧ. лиши(х) сѧ вѣчныѧ 
славы.

кож(д)о бо возопиеть глѧ. Ѡ горе 
[мнѣ] ѡканьномѹ. како прельсти 
мѧ пѹстошьныи ѡнъ свѣтъ идеже 
хѹдаго бг(с)тва. и злы похоти наслажь 
сѧ. лиши(х) сѧ вѣчныꙗ славы. 

102 и се ннѣ сѹдѹ повиненъ пре(д)
стою. и огньнѣи мꙋцѣ. о неи же по 
всѧ дни слыша стыѧ книгы чтомы. 
и не имѧ(х) вѣры. нъ смеѧхъ сѧ 
окаанныи глѧ. азъ ли хочю ѹнїи 
чади сеѧ быти. нъ да сѧ наслаж(д)
ѹ похоти вѣка сего.

се нинѣ сѹдѹ повиньнъ пре(д)
стоꙗ и ѡгньнѣи мѫцѣ. ѡ нѣмьже  
слыша стыꙗ книгы по всѧ дни  
чтомы не ехъ вѣры. но смѣꙗхⸯ сѧ 
глѧ ѡканьныи. азъ ли хощѹ ѹнии 
чади всеꙗ быти. но да сѧ наслаж(д)ѹ 
похоти вѣка сего.

309 грѣшныѧ : неправедныѧ S72, V25, Соф
310 въстави(т) : състави(т) S72, V25, Соф
311 телеса члча : тѣло S72, тѣлеса V25, Соф
312 слѹжащь : пре(д)стоꙗщь S72, прѣ(д)стоѥщихь V25, Соф
313 брѣмѧ : брѣмѧна S72, V25, Соф
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103 ннѣ же они постници и 
страньнопрїемници. стоѧтъ о 
дѣснѹю бга неизⸯреченными вѣнⸯци 
ѹкрашаеми ꙗко снове бꙋ. аз же314 
окаанныи лютѣи мѹцѣ осѹж(д)
енⸯно315 пре(д)стою.

нине же они постници и страньно-
приимьци стоꙗть ѡ деснѹю бга. 
неизреченьными вѣньци ѹкрашаеми 
ꙗко снве бѹ. а азъ ѡканьныи лютѣи 
мѹцѣ пре(д)стоꙗ.

104 не мнѣ(х) бо ꙗко ꙗвлена имѹ(т) 
дѣла моꙗ быти.316 пре(д)ъ селицемь 
народо(м), ихже ннѣ на выи моеи 
вси взираю(т).

не мнѣхъ бо ꙗко ꙗвлена имѹтъ быти 
дѣла моѧ. пре(д) селицѣмъ народомъ. 
ихъ(ж) нинѣ на выи възираютъ. 

105 си и ина глющемь грѣшьнико(м). 
и317 разлѹча(т) ѧ аггли318 противѹ 
дѣло(м) ихъ. ꙗко(ж) разлѹчаеть 
пастырь овьца ѿ козлищь. и 
поставѧ(т)319 праве(д)ныѧ о 
дѣснѹю бга. а грѣшникы о шѹюю 
его.

си вси и по(д)бьнаꙗ си(м) грѣшнико(м) 
глющи(м). разълѹчить ю агглъ 
противѹ дѣломъ ихъ. ꙗко(ж) 
разлѹчаеть пастырь ѡвьца ѿ козлищь. 
и поставить праведникы ѡ деснѹю 
бга. а грѣшникы ѡ шѹюꙗ. 

106 и рече(т) црь сѹщи(м) о дѣснꙋю 
его. прїидѣте бл(с)внїи ѿца моего, 
прїимѣте ѹготованⸯное ва(м) цр(с)
тво. вси320 бо о мнѣ вⸯсе житїе 
свое стѧжасте. алчюще и жаж(д)
ѹще. наготѹ прїемлюще, вⸯ пѣнїи 
и вⸯ постѣ и мл(с)тынѧми о мнѣ 
веселѧще сѧ.

и ре(ч)ть црь сѹщи(м) ѡ деснѹю его. 
придѣте бл(с)венїи ѡца моего примете 
ѹготованное ва(м) цр(с)твие. вы бо ѡ 
мнѣ все житие свое стѧжасте. алъчюще 
и жаж(д)ѫщеи. наготѹ приемлюще. 
въ пѣсне(х) и въ постѣ(х). и мл(с)
тынѧми веселѧще сѧ. 

107 тѣмⸯже321 съ мъною ннѣ цр(с)тва 
нб(с)наго насладите сѧ. алⸯченъ бо 
бѣ(х) и напитасте мѧ. жа(д)на322 
напоисте мѧ. странна прїасте мѧ323. 
нагъ и одѣсте мѧ.

тѣмь(ж) нинѣ цр(с)твиꙗ насладите 
сѧ. алъченъ бо бѣ(х) и напитасте 
мѧ жаденъ и напоисте мѧ. страненъ 
приꙗсте мѧ. нагъ ѡдѣсте мѧ. 

314 аз же – usque ad finem om. Соф
315 осѹж(д)енⸯно (sic!) : осѹжденъ S72, V25, Соф
316 дѣла моꙗ быти : быти дѣла моѧ S72, V25, Соф
317 си и ина глющемь грѣшьнико(м) и : си и подобнаѧ сим грѣшникомъ глаголющемъ 

S72, V25, Соф
318 разлѹча(т) ѧ аггли : разлѹчить ꙗ аггелъ S72, V25, Соф
319 поставѧ(т) : поставить S72, V25, Соф
320 вси : вы S72, V25, Соф
321 тѣмⸯже : S72, V25, Соф add. нынѣ
322 жа(д)на : жаденъ и S72
323 странна прїасте мѧ : страненъ и прїасте мѧ S72, om. V25, Соф
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108 тог(д)а ѿвѣщають емѹ праве(д)
ници глюще, ги ког(д)а тѧ 
видѣхо(м) алчьна или жа(д)на, 
или нага и болⸯна324. послѹжихо(м) 
тобѣ. ѿвѣщ(а)325 црь рече(т) 
имъ. право глю ва(м), поне(ж) 
сътвористе тѣмъ ѹбогыи(м) 
брат(м) мои(м) мнѣ сътвористе.

тогда ѿвѣщають емѹ праве(д)нии 
глюще. г(с)и. когда видѣхом тѧ алъчна, 
или жадна. или нага. и послѹжихо(м) 
ти. и ѿвѣщавъ црь ре(ч) имъ. поне(ж) 
створисте тѣмъ брато(м) моимъ 
ѹбогымъ. то мнѣ створисте. 

109 пото(м) рече(т) сѹщи(м) о шѹюю 
его. идѣте ѿ мене проклѧтии 
немл(с)тивїи въ огнь вѣчныи, 
ѹготованⸯныи дїаволѹ и агглмь 
его. поне(ж) того ѹгодїѧ творѧсте. 
въ смѣсѣ и въ пїѧньствѣ, и 
непокаавⸯше сѧ пребысте. прїимѣте 
ꙗже си ѹготовасте по изволенїю 
вашемѹ.

тогда речеть сѹщимъ ѡ шѹѫ его. 
идѣте ѿ мене проклѧтии. идѣте ѿ 
ме(н) нем(с)тивїи во ѡгнь вѣчьныи 
ѹготованыи диꙗволѹ и агглѡмъ 
его. понеже того въгодиꙗ створисте 
во смѣсѣ и въ пиꙗньствѣ. и 
непокаꙗвъше(с) пребысте. примете ꙗже 
ѹготовасте. по изволению вашемѹ.

110 Се слышѧще бра(т)е. коль страшна 
и грозна мчнїѧ ж(д)ѹть на(с). 
и понѣ ѿ ннѣ326 въспрѧне(м). и 
ѹдръжим сѧ ѿ зла. прежнѧа327 
грѣхы исповѣдающе и кающе  
сѧ и(х). а не дрѹгы(х) 
притворѧюще.328

се слышаще братие. коль страшна 
и грозна мѹчениꙗ ж(д)ѫтъ на(с). 
но понѣ ѿсели восъпрѧнемъ и  
ѹдерьжимⸯ сѧ ѿ зла готовыꙗ грѣхы 
исповѣдающе и кающе сѧ ихъ. а не 
прѣтварѧюще дрѹгы(х). 

111 слышасте бо что прїемлю(т)329  
неч(с)тивїи. иже не покают сѧ з(д)
ѣ. да члка ли сѧ стыдѧ330 таиши 
грѣхы брате. и с ними хощеши 
въ смрть ити. и по смрти въ 
вѣчнѹю мꙋкѹ. а бга сѧ не боиши 
ни стыдиши. а чрѣсъ законъ его 
ходѧ. 

слышасте бо. что приемлють неч(с)тиви 
и грѣшнии. иже не покают сѧ зде. да 
человѣка ли сѧ стыдѧ таиши грѣхы 
своꙗ брате. и с ними хощеши въ смрть 
ити. и по смрти въ мѹкѫ вѣчнѹю. а 
бга сѧ не стыдиши и не боиши. а чресъ 
законь ходѧ. 

324 болⸯна : om. S72, V25, Соф
325 ѿвѣщ(а) : и отъвѣщавъ S72, V25, Соф
326 ѿ ннѣ : ѿселе S72, V25, Соф
327 прежнѧа : готовыѧ S72, V25, Соф
328 не дрѹгы(х) притворѧюще : не притварающе дрѹгыхъ S72, V25, Соф
329 прїемлю(т) : S72, V25, Соф add. тамо
330 сѧ стыдѧ : сѧ постꙑдѧ S72 (P), V25, Соф
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112 иже331 словеса твоѧ и помышленїѧ 
въ дл(а)ни съдрьжи(т). и пре(д) 
безⸯчисльныими агглы и члвкы 
обличити тѧ има(т). и вѣчнѣи 
мѹцѣ предати противѹ дѣло(м). 
того дѣлѧ грѣховьныи нравъ 
дїаволѹ приверⸯгьше егоже сѹть.332

иже и словеса твоꙗ и помышлениꙗ во 
длани сдержить. и пре(д) бесчислеными 
агглы и члкы ѡбличити тѧ имать. 
и вѣчнѣи мѹцѣ предати. противѹ 
дѣломъ. но сиꙗ ньравы поганьскыꙗ. 
диꙗволѹ ѿверьгъше егоже ѥ(с).

113 ѹбыстрим сѧ на мл(с)ть бжїю. 
днь дни чистѧще посто(м) и мл(с)
тынею.333 и добрыими дѣлы свѣща 
си въжигающе.

ѹбыстрим сѧ на мл(с)ть бжию334 
чистѧще сѧ335 мл(с)тынею и постомъ. 
и добрыими дѣлы336. свѣща си337 
въжигающе. 

114 и да пребывае(м) вынѹ ж(д)ѹще 
его и да слышимь338 стыи то339 
гла(с) глющь. се жени(х) грѧде(т). 
изидѣте въ срѣтенїе емѹ. славѧще 
ха340 съ ѿцмь и съ сты(м) 
дхѡ(м).341

да пребываемъ вынѹ жадающе342 
его. и да ѹслышимъ стыи тои гла(с) 
глющь. се женихъ грѧдеть изидите 
въ срѣтение. славѧще его со ѡцемь и 
стымъ дхмъ. нинѣ, и при(с) и в вѣкы 
вѣкомъ. ами(н).343

331 иже : иже и S72 (U P), иже R, ѥже и V25, Соф
332 того дѣлѧ грѣховьныи нравъ дїаволѹ приверⸯгьше егоже сѹть : но сїа нравы 

поганьскїа дїаволѹ отъвръгⸯше его же сѹть S72, V25, Соф
333 посто(м) и мл(с)тынею : милостынею и постомъ S72, V25, Соф
334 ѹбыстрим сѧ на мл(с)ть бжию : бѹдемъ быстри къ мл(с)тивомѹ бѹ Мих2
335 чистѧще сѧ : Мих2 add. по всѧ дни
336 дѣлы : дѣꙗнии Мих2 
337 си : своꙗ Мих2 
338 слышимь : ѹслышимъ S72, V25, Соф
339 то : тъи L47 (E), тои L47 (G), тъи S72 (U), и тъ S72 (R), тъ S72 (P), тыи 

V25, Соф
340 ха : ѥго S72 (R P), V25, Соф; om. S72 (U) 
341 дхѡ(м) : L47 (G), S72, V25, Соф add. нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ (аминь 

G R P).
342 жадающе : жьдѹще Мих2 
343 нинѣ и при(с) и в вѣкы вѣкомъ ами(н) : om. Мих2; версията завършва вместо 

това с две изречения от Златоустовата Homilia v de paenitentia.



87

Литература

Амфилохий 1875: Амфилохий, архим. Описание Воскресенской Новойерусалим-
ской библиотеки. Москва: Синодальная Типографiя, 1875.

Ангелов, Куев, Кодов 1970: Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. Изд. 
Б. Ангелов, К. Куев, Хр. Кодов. София: Издателство на БАН, 1970.

ВМЧ 1899: Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом  
Макарием. Ноябрь, дни 13–15. Санкт-Петербург: изд. Археограф. комиссией, 
1899.

Георгиева 2003: Златоструй от XII век. Увод и научно разчитане на текста  
Т. Георгиева. Силистра: РИТТ, 2003.

Георгиева 2008: Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и съдбата на неговите 
редакции в България и Русия. – В: Преславска книжовна школа, т. 10, 2008, 
с. 250–257.

Горский, Невоструев 1884–1886: Горский, А., К. Невоструев. Описание Ве ликих 
Четьих Миней Макария митрополита Всероссийского. – В: Чтения в Импе-
раторском обществе истории и древностей российских, 1884, № 1, I–XIX, 
с. 1–65; 1886, № 1, с. 66–184.

Грашева 1982: Стара българска литература. Т. 2. Ораторска проза. Съставител-
ство и редакция Л. Грашева. София: Български писател, 1982.

Иванова 1978: Иванова, Кл. Няколко наблюдения върху книжовното наследство 
на Климент Охридски. ІІІ. Литературният източник за финала на съкратения 
вариант от Словото за Света Троица. – Старобългарска литература, кн. 3, 
1978, с. 103–112.

Иосиф 1882: Иосиф, иером. Опись рукописей перенесенных из библиотеки Иоси-
фова монастыря в библиотеку Московской Духовной академии. Москва: Изд. 
Императорскаго Общества Исторiи и Древностей Росийских при Московско-
мъ Университетѣ, 1882.

Иосиф 1892: Иосиф, архим. Подробное оглавление Великих четьих-миней все-
российского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей 
библиотеке (ныне Синодальной). Москва, 1892.

Леонид 1887: Леонид, архим. Сведения о славянских пергаминных и бу мажных 
рукописях, поступивших из книгохранилища Свято-Троицкой Сергиевской 
лавры в библиотеку Троицкой духовной се минарии в 1747 г. (ныне находящи-
хся в библиотеке Московской ду ховной академии). Вып. 2. Москва: Изд. Им-
ператорскаго Общества Исторiи и Древностей Росийских при Московскомъ 
Университетѣ, 1887. 

Милтенов 2013: Милтенов, Я. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, 
създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и изво-
роведско изследване. София: Авалон, 2013.

МСДЯ: Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по пи-
сьменным памятникам. Т. 1–3. Санкт-Петербург: Изд. ОРЯС РАН, 1893–1903.

Петров 1897: Петров, Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в горо-
де Киеве. Вып. 2. Собрания рукописей Киево-Печерской Лавры, Киевских мо-
настырей Златоверхо-Михайловского, Пустынно-Николаевского, Выдубицко-
го и женскаго Флоровского и Десятинной церкви. Москва, 1897.



88

Протасьева 1970: Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания 
(не вошедших в описание А. В. Горского и К. А. Невоструева). Ч. І. Москва: 
ГАУ, 1970.

Сване 1971: Сване, Г. Климент Охридски и неговото Слово о свѧтѣи троици. – Език 
и литература, 1971, 26, № 5, с. 41–56.

СК 1984: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. 
XI–XIII вв. Москва: Наука, 1984.

СК 2002: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, 
странах СНГ и Балтии. ХIV век. Вып. 1. Москва: Индрик, 2002.

Славова 2013: Славова, Т. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий 
до княз Борис-Михаил. София: ПАМ Пъблишинг, 2013.

Срезневский, Покровский 1915: Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание 
рукописного отделения библиотеки Императорской ака демии наук. 1. Руко-
писи. Т. 2. Петроград: ИАН, 1915.

ССб 2015: Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 3. Гръцки 
извори. Гръцки текст и изследване: П. Янева. Славянски текст, прегледан и 
сверен допълнително: А. Минчева, Цв. Ралева, Ц. Досева, П. Янева. София: 
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015.

Станчев, Попов 1988: Станчев К., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и твор-
чество. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1988.

Стоянов, Кодов 1964: Стоянов, М., Хр. Кодов. Опис на славянските ръко писи в 
Софийската народна библиотека. Т. 3. София: Наука и изкуство, 1964.

Тихомиров 1968: Описание Тихомировского собрания рукописей. Москва: Наука, 
1968. 

Туницкий 1904: Туницкий, Н. Л. Слово о св. Троице, о твари и о суде Климента 
Словенского. – Известия ОРЯС, 9, № 3, Санкт-Петербург, 1904, с. 201–232.

Турилов, Фомина 2000: Турилов А. А., М. С. Фомина. Слово Иоанна Зла тоуста  
„О Святой Троици и о твари, и о суде Божьем“. – Древ няя Русь. Вопросы меди-
евистики, 2000, кн. 1–2, с. 110–118.

Ульяновський, Кошіль 2008: Ульяновський В., Кошіль О. Старожитня бібліо-
тека Михайлівського Золотоверхого монастиря. Київ: Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник, 2008. 

Федер 2008: Федер, У. Кънѧжии изборьникъ за възпитание на канартикина. Т. 1. 
Увод и показалци; Т. 2. Текст. Велико Търново: Университетско издателство 
„Св. св. Кирил и Методий“, 2008.

Фомина 1993: Фомина, М. С. Древнейшие списки сборника Зла тоструя в ранней 
славянской письменности. – Труды Отдела древ нерусской литературы, 1993, 
т. 47, с. 34–53.

Христова 1994: Христова, И. Речник на словата на Климент Охридски. София: 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1994.

Христова-Шомова, Петков, Тотоманова 2008: Климент Охридски. Слова и служ-
би. Съст. И. Христова-Шомова, П. Петков, А.-М. Тотоманова. София: Универ-
ситетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008.

Aitzetmüller 1958–1975: Aitzetmüller, R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. 
Bd. 1–7. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1958–1975.

Aldama 1965: de Aldama, J. A. Repertorium pseudochrysostomicum. Paris: Centre 
national de la recherche scientifique, 1965.



89

BHG: Bibliotheca Hagiographica Graeca. Т. 1–3. Ed. F. Halkin. (Subsidia Hagiographica 
8a). Brussels, 1957. Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae. Ed. F. Halkin. 
(Subsidia Hagiographica 47). Brussels, 1969. Novum Auctarium Bibliothecae 
Hagiographicae Graecae. Ed. F. Halkin. (Subsidia Hagiographica 65). Brussels: 
Société des Bollandistes, 1984.

CPG: Clavis patrum graecorum. 1. Patres antenicaeni. Cura et studio M. Geerard. 
Turnhout, 1983. 2. Ab Athanasio ad Chrysostomum. Cura et studio M. Geerard. 
Turnhout, 1974. 3. A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum. Cura et studio 
M. Geerard. Turnhout, 1979. [3A]. A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum. 
Addenda volumini III a Jacques Noret parata. Turnhout, 2003. 4. Concilia, catenae. 
Cura et studio M. Geerard. Turnhout, 1980. 5. Indices, initia, concordantiae. Cura 
et studio M. Geerard et F. Glorie. Turnhout, 1987. [6]. Supplementum. Cura et studio 
M. Geerard et J. Noret. Adiuvantibus F. Glorie et J. Desmet. Turnhout: Brepols, 
1998.

PG: Patrologiae cursus completus, series graeca. Ed. J.-P. Migne. Paris, 1857–1866.
Thomson 1982: Thomson, F. J. Chrysostomica palaeoslavica. A preli mi nary Study of the 

Sources of the Chrysorrhoas (Zlatostruy) Col lection. – Cyrillomethodianum, 1982, 
№ 6, с. 1–65.

Доц. д-р Явор Милтенов
Секция за история на българския език
Институт за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН
бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, 
1113 София, България
yavormil@yahoo.com

Assoc. Prof. Yavor Miltenov, PhD
History of Bulgarian Language Department
Institute for Bulgarian Language 
“Prof. Lyubomir Andreychin” at BAS
52 Shipchenski prohod Blvd., Bl. 17, 
1113 Sofia, Bulgaria
yavormil@yahoo.com


