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1. Въведение
Настоящата дипломна работа Eлектронно издание с речник на „Троянската
притча” представлява опит за преобразуване на среднобългарския текст и речника
към него от хартиен в компютърен вариант с помощта на корпусната лингвистика.
Като се има предвид важността на текста за много лингвистични дисциплини и вече
навлезлите компютърни технологии ние преобразуваме „Троянската притча“ в
лесно достъпен формат и изработваме различни приложения, с които ще
спомогнем за лесното търсене, анализ и обработка на произведението. Начинът на
изработване на корпуса има за цел да спомогне работата както на специалисти по
лингвистика, така и на хора, които се интересуват от старобългарската литература.
Текстът на “Троянската притча” e анотиран с помощта на маркиращия език
XML и съставя цялостен езиков корпус. Към него е прибавен речник, също в XML
среда, който съдържа лемите на всички словоформи от текста, като всички части на
речта са дефинирани и преведени на български език. Към корпуса е разработен и
приложен търсещ механизъм, с помощта на който може да се търси по свободен
текст и по лема, а резултатите от търсенето препращат към речника за по-подробна
информация. Цялостото описание на целия процес на съставяне на структурата на
корпуса може да видите в работата по-долу в глави Принципи на съставяне на корпуса
и Принципи на съставяне на речника в писмената работа.
Дипломната работа е част от проекта “Компютърни и интерактивни средства
за исторически езиковедски изследвания” на Катедрата по кирилометодиевистика
към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Част от предварителните
проучвания за изграждане на този корпус е и настоящата работа.Поради тази
причина в дипломната работа се набляга повече на техническата част, за да може да
се покажат богатите възможнисти на маркиращите езици.
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2. Троянската притча
2.1.

Манасиева хроника

Манасиевата хроника е български средновековен писмен паметник, преведен
от византийския писател Константин Манасий и обхваща събития от сътворението
на света до управлението на Алексий I Комнин. Оргиналният текст е писан в мерена
реч. Преводът е направен по заповед на цар Иван Александър през XIV век и не е в
мерена реч. Той съдържа 19 добавки, свързани с българската история. Има запазени
5 негови преписа :
Московски препис, който е българска редакция и е наи-стария запазен

–

препис на летописа. Намира се в Сборника на поп Филип от п от 1345 година, днес в
Москва;
–

Ватикански препис, който се състои от 206 пергаментови листа. Той е

единственият илустриран с оригинални миниатюри. Този препис се съхранява във
Ватиканската библиотека.
–

Тулчанския препис е българска редакция от XVI-XVII век, който се

съхранява в ръкописната сбирка на Румънската академия на науките в Букурещ.
–

Хилендарския препис е сръбска редакция и се съхранява в Хилендарския

манастир.
–

Новгородски препис от XVII век също е в сръбска редакция, днес в Санкт

Петербург.
Всеки един от тези текстове има разлики както с оригинала, така и с
останалите преписи, защото преписвачите са добавяли по нещо от себе си.
Паметниците се различават по изказа на преписвача, по особеностите в граматиката,
по различния начин на оформление – шрифт, разположиние на страницата,
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големина на буквите, цветово оформление и др.

2.2.

Ватикански препис на Манасиевата хроника

Ватиканският препис на Манасиевата летопис е един от най-важните и найчесто изследваните. Това се дължи както на граматическите особености в текста,
които дават важни сведения за старобългарския език и за дисциплините, които го
изучават, така и на многобройните илюстрации, които го украсяват и представляват
голям интерес за изследователите на българската история. Среднобългарският език
на тази хроника е много богат материал за изследванията на особеностите на езика
ни и на прехода от старобългарски към новобългарски език.
Ватиканският препис на Манасиевата летопис е тръгнал от нашите земи през
втората половина на XIV век по време на турското завоевание. Много паметници са
били унищожени по онова време, само някои са спасени от бягащите. Една от тези
ценности е украсеният с миниатюри препис на среднобългарския текст на
Манасиевата летопис, предназначен за цар Иван Александър. Тя се съхранява във
Ватиканската библиотека и е обозначена като Codex Vaticanus slav. II. Ръкописът се
състои от 206 листа, които са разпределени в 26 тетради (всяка тетрада има
обикновено по 8 листа). Писан е през средата на XIV век в Търново. Той е богато
украсен

от

множество

миниатюри,

от

които

сега

са

запазени

само

69.

Непосредствено след упоменаването на Троянската война е вмъкната и Троянската
притча към която са добавени 19 приписки от византийски и вероятно домашни
първоизвори, засягащи главно българската история.
Ватиканският текст на Манасиевата хроника е датиран около

1350 година

(около 5г. след Московския). В него откриваме няколко добавки, които липсват в
Московския. Той съдържа Манасиевата стихотворна хроника в прозаичен превод и
Троянската притча. Тя се намира след разказа на Манасий за Троянската война и
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показва по-различен изказ и съдържание от разказа на Манасий. Тази причина ни
навежда на мисълта, че Троянската притча е добавена скоро след превеждането на
хрониката само заради еднаквата тематика на произведенията (Троянската притча
липсва в Московския препис ).
Марин Дринов първи от българските учени се запознава с ръкописа през 1870
г. Той оценява голямата стойност на ръкописа и приписките към него, като много
ценни за българската история и за проучването на нашия език, а миниатюрите като
важен извор за изучаването на материалната култура на българите от тази епоха.
Анализът на езиковите особености на превода на текста ни позволяват да
датираме създаването му - писан е към 1344 – 1345г. в Търново.
Преписът е издаден фототипно от Иван Дуйчев през 1962 г. (Дуйчев 1962).

2.3.

Троянската притча

Троянската война е важно историческо събитие, което има трайно присъствие
в литературата. Легендарната война, водена заради Хубавата Елена все още
вдъхновява

творците,

а

Омир

е

първият,

който

възпява

събитията

от

Средновековието, но тази тема вълнува хората и до днес.
В старобългарската литература също присъстват разкази за Троянската война,
които съществуват независимо един от друг. До наше време са достигнали четири от
тях, един от които се намира в Манасиевата хроника, без да е част от нея. Той, за
разлика от другите три текста, пристига от запад и е повлиян от латинската
литература и от хърватския му препис – това е Троянската притча. Названието му е
дадено от Фр. Миклошич (1871) и е прието от по-късните изследователи на повестта.
Троянската притча най-вероятно е възникнала като компилация или
преразказ от по-стари извори в Далматинското крайбрежие. Р. Маринкович доказва,
че основно значение има среднобългарската редакция, която пази най-много черти
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на първообраза. В жанрово отношение творбата носи белезите на рицарския роман,
но в него присъстват и черти на типичното средновековно белетристично съчинение
– актуализират се антични теми и сюжети, заети както от литературата, така и от
легендарни източници.
За Троянската притча знаем, че е среднобългарски литературен паметник от
XIV век. Тя се е отличавала за времето си с интересната тема, която е в основата на
произведенеието. По времето на създаване на творбата са се пишели множество
жития, похвални слова, сказания и др., които са изпълвали литературата с духовно
съдържание. А темата за Троянската война, както и една друга тема – за Александър
Македонски, са внесли разнообразие в литературните теми.
Темата за Троянската война е била любима на всички писатели през
Средновековието. А Българите са били първи сред славяните, които са се запознали
с тази история от Малаласовата хроника (Йоан Малала е византийски хроникьор,
който във „Всемирна хроника“ пише за Велика България) от X век по времето на цар
Симеон. След него цар Иван Александър заповядва да се преведе хрониката на
Константин Манасий, която съдържа разказ за Троянската война. Днес има няколко
запазени преписа, но най-важните от тях са Московския, заради старинния си текст
(от 1345-та година) и Ватиканския, заради уникалните си миниатюри. Известни са
четири редакции на Троянската притча, които имат сходен характер и един
първоначален извор :
–

първият се намира във Ватиканската Манасиева хроника, издаден от

Миклошич (1871) и е наречен Троянска притча – среднобългарски препис от XIV век;
–

вторият е в Румянцовия хронограф – руско-българска редакция от XVII век;

–

третият се намира в сборник от Кукуличевата библиотека – чакавско-

хърватска редакция от XV век;
–

четвъртия се намира в същия сборник в Кукуличевата библиотека – кайкавско-

хърватска редакция от XV век.
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След редица изследвания се установява, че Троянската притча не е възникнала
първоначално в българска среда, а е вариант на хърватски текст, тъй като в нея
откриваме доста хърватизми. От успоредния преглед на българската, чакавската и
кайкавската притча виждаме виждаме колко си приличат трите текста (най-вече
българската и чакавската). Сравнението е направено от Беньо Цонев :
I пример:
Кайкавски : Бѣше едан крал ҆ именем Приеш, бѣше веле богат
Чакавски : Бѣше крал ҆ ( нѣколко думи нѣма ) ... и бѣше велми богат
Български : Бѣше въ пръвое врѣмѧ единъ крал, иже сѧ зовѣше именемъ Пришедъ краль и бѣше зѣло
богатъ
II пример:
Кайкавски : И едан дан поче ловити.
Чакавски : И въ ники д ҆н ҆ поче ловити.
Български : И поиде въ нѣкои днц ловъ ловити,

2.4.

Важността на текста за съвременните изслвдователи и
читатели

Средновековната книжнина повдига няколко основни проблема, на които се
опитваме да намерим отговор с всяко едно произведение. Многобройните
проучвания на различни автори и историци ни доказват важността на Троянската
притча за различни дисциплини, свързани с литературата и историята на България.
Достоверността на историческите сведения прави текста важен за нуждите на
историографията ни, за определяне на културната, икономическа и обществена
обстановка на времето.
От текста на Троянската притча извличаме схема на модел на обществото,
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която съществува в съзнанието на преводача.

Чрез нея разбираме как е била

построена йерархичната струтура в Троя. В текста ясно езиково са обособени царете
и членовете на семейството. Тази особеност е отбелязана от Радмила Маринкович в
нейното изследване над Троянската притча (При[деш]ъ краль, краль Оилꙋша, Ламедонъ
кралъ,

Шарикоуша

кралъ,

Г(оспо)д(и)не

кралю).

Обърнато

е

внимание

и

на

хонорификативната система спрямо лицата жени – съпругите и дъщерите на краля
са титулувани като „госпожи“, както и пророчиците („госпожа Хекуба“,“госпожа
Касандра“), за разлика от селяните, за които е било срамно да се обръщат към
жените си по име.
Троянската притча, като паметник, който не е свързан с църковните текстове,
ясно показва народния език на времето, в което е писана. Тя е и богат източник за
изследване на лексикални и граматически особености на езика. Езиковите
особености на текста спомагат за изясняването на езиковите процеси, датировката на
ръкописа и хронологическата последователност на преписите и преводите.
Троянската притча е много добър езиков модел за изследване на литературата през
Средновековието. Паметникът е богато използван от изследователите и на
съвременния български език. Радка Влахова, например, пише за някои особеност на
хонорификативната система в старобългарски и среднобългарски език като се
позовава на примери от притчата – за мъжко-женската форма на названията за лица
жени, за наименованията на професии и звания само за м.р. Такива названия се
отнасят до наименованията на професии
( доцент) – само формата за м.р.
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(„инженер, архитект, летец), звания

3. Компютърни средства за съставяне на корпуси
3.1.

Пътища за съставяне

Корпусът като лингвистичен ресурс представлява набор от текстове в
електронна форма, които могат да се обработват с различни програми. Те служат за
лингвистични

изследвания

(на

различни

езикови

употреби),

статистически

заключения, както и за съставянето на различни речници.

Корпусите се

характеризират с целенасочена и добре документирана структурна организация,
което позволява лесното търсене в тях, както и балансирност при разпределението
на текстовете в общата структура спрямо употребата в изследваната езикова
общност. Те са основен обект на изследване и езикови ресурси на корпусната и на
компютърната лингвистика. Появата на модерните технологии дава възможност
компютърните корпуси да включват милиони пълнозначни думи, придружени от
лингвистичен анализ, обикновено означаван като анотиране, благодарение на което
корпусите да могат да бъдат ефикасно представяни, лесно достъпни и обработвани
посредством стабилни програми за лингвистично инженерство.
Корпусите са различни в съответствие с условията, които трябва да
удовлетворяват. За изпълнение на нашите цели корпусите се характеризират с добре
подбрани компоненти съобразени с определен набор от критерии. Тези критерии за
проектиране може да са много лесни и непретенциозни, или много сложни.
Корпусът може да бъде предназначен да представлява определен езиков проблем
или група от проблеми, а може и да показва цялото богатство на езика с всичките му
особености.
Корпусите могат да бъдат различни по състав както по вид, така по големина
и по цялостност на текста. Те могат да са набор от текстове за попълване на
библиотека (на определен автор, група автори, на определен период от време, жанр
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и др. ), текстове за изследване особеностите на езика, а може и да са съчетание на
двете. В зависимост от това каква е целта на корпуса се съставят критерии, по които
се подбират текстовете, които да попълнят корпуса. Също така се определя какъв ще
е вида на корпуса - той може да бъде "затворен" или "отворен" корпус, чийто състав
може да се промени с течение на времето.
Езиковите корпуси, повлияни от тези насоки, се самоопределят като набор от
текстове, които се свързват по определени правила в едиината структура на един
корпус. Може да оприличим корпусите на книги (сборници с разкази, събрани
съчинения, сборници със стихотвирения) като имаме предвид подредбата на
текстовете по определен начин.
За съставянето на вътрешната структура на текстовете в корпуса чрез
използването на параметри има два алтернативни подхода. Единият подход е да се
използват вече съществуващи таксони (изпозвани за обработката на друг текст или
вече създадени елементи за класификация, използвани за множество), а другият е да
се разработят специфични за приложението набор от структури и система с
функции, които да удовлетворявят всички нужди на конкретния корпус.
Езикoвите корпуси често включват аналитични кодировки или анотации,
предназначени за подпомагане на езика. Аналитичното анотиране е от значение в
много области, не само в корпусната лингвистика. То представлява анализ на
езиковите особености на текста, с изключение на граничните случаи, така както са
официалните конструктивни елементи на текста (напр. нейното разделяне на глави
или параграфи) и описателна информация за контекста (на обстоятелствата
производството си, своя жанр, или средно).
Други форми на езиковото анотация може да се прилагат на няколко нива в
текста. Анотирането може да бъде свързано с всяка дума или знак, или с групи
символи. Начинът по който са генерирани и приложени тези анотации към текста
може да бъде изцяло автоматичен, изцяло ръчен, или смес. Лекотата и точността, с
която може да бъде автоматизиран анализа може да варира в зависимост от нивото,
11

на което е приложена анотацията. Използваният метод следва да бъде документиран
в тълкувания елемент в рамките на кодирането.
Корпусите са важни за лингвистите не само със съдържанието на текста си, а и
с богатия граматичен материал, който помага по различен начин на изследователите
на текста. Много лингвисти ги използват, за да си набавят примери за защита на
хипотезите си. А това че корпусите позволяват в тях много бързо да се търси по
различни критерии (по различни фонетични, морфологични и синтактични
особености, но също така и брой думи или словоформи, срещани в текста ) дава
възможност чрез качествения анализ корпусите да се използват и за количествени
изследвания. Допълнителна информация за текста можем да намерим и в
метаданните, които също могат да бъдат критерии за сравнение между различни
видове текст или различни речеви групи.
За по-мащабни проекти за корпуси ще е необходимо да се определи група от
елементи (за нашата работа ще използваме TEI елементи), съответстващи на
очакваните нужди на проекта, тези механизми включват възможност за изключване
на избраните видове елементи, добавяне на нови типове елементи, както и промяна
на имената на съществуващите елементи.

3.2.

За уеб технологиите, използвани в тази работа

TEI
Инициативата за кодиране на текстове (TEI) е един от най-известните модели,
които служат за съставяне на корпуси от текстове и електронни библиотеки.
Консорциумът TEI има за цел да кодира всички семантично значими аспекта на
литературните текстове, както старите, които предхождат XML технологиите, така и
новосъздадените. За тази цел изготвят и поддържат определен набор от правила за
дигитализирането на художествени и лингвистични текстове, които са много гъвкави
и дават свобода на съставителите на корпуси да моделират схемата според техните
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нужди (вж. за най-новата версия Burnard, Bauman 2007). Могат свободно да добавят и
да премахват елементи и по този начин да съставят различни модули, които след
подходящата комбинация оформят желаната схема. Има само няколко модула от
особена важност, които винаги трябва да присъстват в схемата. Това са :
- TEI-основен модул – съдържа целия корпус TEI кодирани, състоящ се от
глава на корпуса и един или повече TEI елемента, всеки от които съдържа едно
заглавие на текста и текст.
- ядро - съдържа декларации на елементи и атрибути, които се използват в
почти всички видове документи.
- метаинформация – съдържа декларациите и атрибутите на метаданните.
- структура на текста – декларира основни структурни елементи, необходими в
дигитализирането на текстове.
- TEI схема – Всеки TEI документ е оформен по определена TEI схема. Тя може
да е взета точно като образец, а може и да е променена като са и добавени или
отнети някои модули, които не са задължителни за нея. Тази схема може да е
вътрешна (имплицитна) за документа, но в повечето случаи е външна (експлицитна)
и трябва да се посочи местоположението и експлицитно или чрез препратка.
- TEI класове – Това е система от класове, която систематизира различните
елементи въз основа на сходство ( attribute class и model class). Класовете могат да
наследяват свойства от други класове. Елемент от даден клас, който е подклас на друг
клас, притежава свойствата и на двата класа.
- TEI заглавка – Това е важна и задължителна част от всеки TEI документ, която
съдържа информация за описанието на документа. Състои се от няколко основни
сегмента:
 описание на документа <fileDesc>

- съдържа пълното библиографско

описание на целия компютърен документ, както и информация за източника
на електронния документ;
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 описание на кодирането <encodingDesc> - дава информация за връзката на
електронния

текст

и

източника/източниците

му

(нормализацията

на

транскрипцията на текста, за нивата на кодиране, за начина, по който са
описани случаите на многозначност в текста, и други подобни)
 текстов профил <profileDesc> - включва класификационна и контекстуална
информация за текста като например темата, обстоятелствата на написването
му, авторите, участвали в изготвянето му, и т.н.
 хронология на поправките <revisionDesc> - съдържа хронологични данни
за промените, правени по документа в хода на съставянето на електронния
текст.

XML
eXtensibleMarkupLanguage – разширяем маркиращ език
XML е метаезик (т.е. език, който може да служи за описание на други езици),
използван за създаване на специализирани маркиращи езици и на синтаксиса, на
който те трябва да следват (граматиката на езиците). Води началото си от SGML, или
Standard Generalized Markup Language, чиято олекотена версия представлява, и е
създаден от World Wide Web Consortium (вж. Goldfarb 1990, Bray et al. 2008).
XML документите поддържат стандартно Unicode изискванията. Това означава
на практика, че документите могат свободно да смесват различни писмени системи и
при това те ще бъдат разпознати от съвременните интернет технологии.
За да са добре оформени трябва да се спазват някои правила:
• да съдържа единствено правилно кодирани знаци спрямо Unicode.
• да не се появява нито един от специални символи в синтаксиса като "<" и "&" ,
освен при изпълнение на техните маркиращи роли.
• елементите тагове, които са малки и с главни букви, в началото и в края на
бележките трябва да съвпадат точно.
• има един елемент „ядро“, който съдържа всички останали елементи.
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XML е език, който има много разширения, които описват допълнителни
синтични правила, които са в тясна връзка със семантиката на етикетите и по
това се различават от общите XML правила. Те са описани чрез специално
създадените XML схеми, които определят валидността на всеки един XML
документ.
Най-старата схема за XML език е Document Type Definition (DTD),
наследена от SGML. Тя е пример за схема или граматика, включена в XML 1.0
стандарта. В този вариант на схемата се ограничава набора от елементи, които
могат да бъдат използвани в определен документ, броят и редът на
приложимите към тях атрибути към тях, редът, както и възможните
взаимоотношения

взаимоотношения

между

по-високите

в

йерархията

елементи (родител) и техните разклонения (деца).

XSLT
Extensible Stylesheet Language Transformations –
декларативен език за трансформиране на документи
XSLT e декларативен език на World Wide Web Consortium (Clark 1999, Kay 2007).
Използва се за преобразуването на XML документи в други документи, базиран на
XML. Оригинала на документа не се променя, а на базата му се изработва нов
документ, представен като HTML документ (Ragget, Le Hors, Iacobs 1999) или като
обикновен текст. Най-често се използва за визуализиране на HTML и XHTML
(Pemberton 2002) документи в уеб страници. Също така спомага за превод на
съобщения на XML между различните схеми.
Обработката на XSLT документа включва :
• един или повече изходни XML документи;
• един или повече модули с XSLT стилови модели;
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• процесор за XSLT шаблоните;
• един или повече крайни документи.
XSLT на базата на правилата, които съдържа в себе си, преобразува
документите в подходящ формат съобразно нуждите на потребителя.

XPath
XPath, the XML Path Language – език за адресиране на възли
XPath е дефинирана от World Wide Web Consortium (W3C) и е част от XML
приложенията (Clark, DeRose 1999; Berglund et al. 2010). Още от името на езика
разбираме каква е основната му функция – да проправя пътеки. XPath има за цел да
показва пътя до определена точка в XML документа, като тази точка може да е възел
(последна) или от нея да следват нови разклонения (клони) в дървовидната
структура на документа. Също така Xpath може да се използва за изчисляване на
стойността от съдържанието на документа на XML.
В монента има два варианта на Xpath :
- XPath 1.0 е широко разпространен и се използва както самостоятелно, така и
вграден в езици като XSLT и други подобни.
- XPath 2.0 е най-новата версия на езика, която има много повече
спецификации от предходната. Тя е много по-богата система със значително
разширен набор от функции и оператори. XPath 2.0 е всъщност една част от XQuery

XQuery
X query language – език за заявки на документи
XQuery е език за бързо и коректно търсене на заявки в документите на XML,
разработен от XML Query работна група към W3C (Boag et al. 2010). XQuery
осигурява средства за извличане и обработка на данни от документи, XML или дръги
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източници на данни, които могат да се разглеждат като XML данни, като
релационни бази данни или офис документи. Той води началото си от език за
търсене в XML, наречен Quilt (Robie et al. 2000), който на свой ред ползва похвати от
няколко други езика. Основната му градивна единица е изразът, който е стринг от
Unicode символи.
Приложения на XQuery :
- извличане на информация от база данни за използване в уеб услугата.
- генериране на обобщените доклади за данните, съхранявани в базата данни на
XML.
- търсене на текстови документи в мрежата за информация и съставяне на
резултатите.
- избор и трансформиране на XML данни, които да XHTML да бъдат публикувани в
Интернет.
- дърпане данни от бази данни, които се използват за прилагане интеграция.
- разделянето на XML документ, който представлява няколко операции в множество
документи

XHTML
eXtensible HyperText Markup Language
XHTML е език от семейството на XML- базираните езици, който наследява
HTML- езикът на който най-често се пишат страниците в интернет. Той е базиран
изцяло на XML- езикът, който наследява SGML. Чрез използването на имена,
XHTML документи могат да осигуряват възможност за разширяване чрез включване
на фрагменти от други XML- базирани езици като Scalable Vector Graphics (Ferraiolo
et al. 2009) и MathML (Carlisle 2010).
Има три официални DTD- та за XHTML версии :
• XHTML 1.0 Strict включва елементи и качества, които не са били маркирани в
остарялата HTML 4.01 спецификация.

17

• XHTML 1.0 Transitional включва представителни елементи (като център и
шрифт), изключени от строгата версия на HTML 4.01 Transitional .
• XHTML 1.0 Frameset дава възможност за определяне на FRAMESET документи
- обикновена уеб функция в края на 1990-те.

CSS
Cascading Style Sheets – език за описание на стилове
Основната функция на CSS е да представя документи, написани на езици за
маркиране, поддържани от World Wide Web Consortium (Bos et al. 2010). Най-често се
използва за HTML документи, но може да се приложи върху всеки XML документ.
CSS дава възможност сам да определиш как да изглеждат елементите в твоя HTML
документ – шрифт, размер, цвят, фон и др. . CSS кодът се състои от последователност
от стилови правила, всяко от които представлява селектор, последван от свойства и
стойности. Функцията на селекторите е да покажат за кои елементи на HTML
документа се отнасят зададените характеристики. Има различни видове селектори,
които подпомагат за динамичността на страницата. Само с помощта на CSS могат да
бъдат направени изкачащи менюта, хипервръзки, които при посочване променят
цвета си и др.
Съществуват 3 основни нива на езика CSS, като третото все още не е одобрено
като препоръка за масово използване изцяло. За всяко едно от тях е разработен
специален тест, чрез който може да се провери дали даден web браузър поддържа
съответната ниво на езика. Всяка следващо ниво разширява възможностите на езика.
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4. Обработка и дизайн на корпуса
4.1. Предварителна обработка

Корпусите, както вече казахме, са съвкупност от текстове, събрани,
структурирани и обработени по определени критерии. Има два пътя за съставяне на
корпуси, които се определят по начина на извличане на информацията. Единият
начин е текста, за който вече говорихме, но има и още един и това е човешката реч
(говора), която се записва фонетично, за да се запазят особеностите и разликите и с
книжовната норма. Ние сме избрали нашият корпус да е съставен само от един текст
– писмен паметник от среднобългарския период („Троянската притча“). Като
следваме стъпките за изработване на корпуса сме поставили текста в XML среда, за
да го обработим. Първо решаваме как ще е най-добре да сегментираме текста, за да
може да се обработва лесно след това – разделяме го на лексеми. Изработваме
формални правила (DTD файл), който прилагаме за маркирането на всички езикови
единици в корпуса (stand-off annotation). При тази анотация правилата съществуват
отделно от текста и ние прилагаме т. нар. inline markup. След това анотираме и
речника към текста, също в XML среда и свързваме текста и речника с хиперлинкови
връзки. След като текста и речника към него са обработени (анотирани) в XML среда
изработваме търсачка, която да е в помощ на потребителите на корпуса.

4.2. Дизайн
Дизайнът също е важен за корпуса, въпреки че не винаги му се отдава нужното
значение. Той е външният вид, в който е облечена цялата информация и по тази
причина трябва да е добре структуриран и да отговаря на нуждите и изискванията
на аудиторията, към която е насочен този корпус. Решаващ фактор за
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конструирането на даден корпус е целта, за която ще се използва. Тя определя какви
регистри и варианти ще бъдат представени в него.
Мултицелевите корпуси се стремят да обхванат колкото се може по-голяма
аудитория и по тази причина съдържат текстове, представители на различни
жанрове, а при специализираните корпуси има поставена цел , която ограничава
текстовете само до един дял или дялово семейство. Корпусите могат да се ограничат
както в жанра, така и в броя на текстовете. Най-разпространени са ограничените
корпуси (с точно фоксирана бройка – не може нито да се махат, нито да се добавят
материали), но има и

неограничени, които позволяват

отстраняване или

присъединяване на един или няколко документа.
Многоезичните корпуси комбинират два или няколко езика, за да изследват
превода и да направят контрастивен анализ, езиково обучение и др. За разлика от
тях паралелните корпуси комбинират един и същи текст в изходния му език и
превода му. Не само преводи, но и текстове на една и съща тематика, писани
независимо един от друг в два или повече езика, могат да бъдат включени в
паралелен корпус. Настоящата работа описва паралелен корпус занимаващ се с
текста на „Троянската притча“ и речника към нея.
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5. Принципи за съставяне на корпуса
Темата на моята дипломна работа Eлектронно издание с речник на „Троянската
притча” представлява изграждането на корпус. Той е написан на маркиращия език
XML и на неговите приложения. Съобразен е с правилата за съставяне на корпуси на
Консорциума TEI.
Текстът, който се съдържа в този корпус е „Троянската притча“ намиращ се в
„Манасиевата хроника“ и речник към него, публикувани от

И.С.Дуйчев в

„Среднеболгарский

в

перевод

хроники

Константина

Манасий

славянских

литературах“. Среднобългарският е обработен така, че като поставиш курсора на
мишката върху която и да е дума да се появява прозорче с лемата на димата и
кратката и граматическа характеристика, а когато натиснеш върху думата те
препраща към речника, където можеш да видиш по-подробна характеристика на
думата, други нейни форми, които се срещат в текста, превод на думата. Корпусът
съдържа и два превода на текста. Трансформацията в HTML документи се
осъществява с помощта на XSLT и CSS документи.

5.1 Метаданни
Корпусът е съставен в съответствие с XML версията 1.0, използвана е
кодировката UTF-8. Документът е оформен по образеца на документа DTD на
консорциума TEI. Основният модул, обхващащ целия електронен корпус, е <TEI>.
Той съдържа информация за XML схемата, спрямо която е съставен документът –
тази на World Wide Web Consortium (W3C), както и за езиците, използвани в корпуса,
посочени чрез атрибута xml:lang.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei_bulg_hist.dtd">
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

5.2. Заглавка
Заглавката на корпуса, обозначена с <teiHeader> е основен и задължителен
елемент в документа, защото съдържа описателна и декларативна информация за
документа. Тя се състои от няколко части:
1. <fileDesc> - пълно библиографско описание на електронния документ.
Състои се от три задължителни елемента и четири незадължителни елемента.
Някои от задължителните елементи са обозначени с наставката Stmt (statement),
чиято функция е да обхващат група специализирани елементи, даващи поструктурирана информация:
– <titleStmt> (title statement) – групира информация за заглавието на работата
и автора/ите и. Включва елементите <title> - пълното заглавие на текста, и
<author> - името на автора/ите.
– <publicationStmt>

(publication

statement) –

групира

информация

за

публикуването или разпространяването на електронния текст. Включва
елемента <date> - датата на публикуване на текста.
– Описанието на документа включва и елемента <sourceDesc> - описанието
на източника на даден дигитализиран текст, т.е. библиографска справка
или описание като “born digital” за текстове, съществуващи само в
електронен вид.
– <editionStmt> (edition statement) – групира информация, свързана с едно
издание на теста.
– <extent> - описва приблизителния размер на текстовете, така както са
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съхранени в някои носители.
– <seriesStmt> (series statement) – групира информацията по поредицата, ако
има такава, на които публикацията подлежи.
– <notesStmt> ( notes statement)

- събира заедно всички бележки, които

предвиждат информация за даден текст е допълнение на тези вписани в
други части на библиографските описания.
– <sourceDesc> (source description) – описва източника, от който текста е
получен електронно или е създаден, обикновено е библиографско
описание в случаи на дигитализиране на текст или фраза като „дигитален
по рождение“ за текст, който няма предишен живот.

<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Untitled Document</title>
<author>didka_r ruseva</author>
</titleStmt>
<editionStmt>
<edition>
<date>2010-07-21T11:44:33.64</date>
</edition>
</editionStmt>
<publicationStmt>
<authority/>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>Written by OpenOffice</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
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2. <revisionDesc> - хронология на поправките на текста. Включва елемента
<change>,

обозначаващ

конкретна

поправка/промяна

на

даден

вариант

на

документа, към който допълнителна информация дават атрибутите who – указващ
автора/ите на конкретната поправка, и from-to – времевия интервал, в който е
нанесена поправката

<revisionDesc>
<change>
<name/>
<date>2010-08-25T08:15:24</date>
</change>
</revisionDesc>

5.3. Тяло на корпуса
В тялото на корпуса се съдържа макроелемента <text>, а в него може да има
текст от всякакъв вид, независимо дали единен или съставен от повече части.
Неговият поделемент е <body> и съдържа цялостното тяло на даден единен текст.
Елементът <body> се състои само от едно <div> (text division) – широко
приложим етикет за сегмент от текста, съдържащ част от началото, средата или края
му. Това <div> включва елемента <head> (heading) – това е заглавието на текста,
какато няколко елемента <p>, които обособяват отделните абзаци.
<text>
<body>
<div>
<head>ПОВѢСТИ О ИЗВѢСТОВАННЪІИХ ҆ ВЕЩЕИ, ЕЖЕ О КРАЛЕХЪ
ПРИЧѦ, </head>
<p>И О РОЖДЕНИХ ҆ И ПРѢБЪІВАНИХ ҆</p>
<p>...<p>
</div>
<body>
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<text>
Всеки <p> сегмент се състои от отделните думи на среднобългарския текст,
обозначени с <w> (word). Етикетът обозначава думата като граматично понятие.
Всеки елемент <w> притежава четиринадесет атрибута, съдържащи същинската
анотация на настоящия текст:
− lemma – обозначава лемата, която е основната форма на анотираната дума ;
– type – обозначава граматичната категория на думата, като стойностите
могат да бъдат : v/ nom/ adv/ adj/ conj/ part/ partic/ praep/ pron/ int.
− lemmaRef (lemma reference) – осъществява връзката между думата в текста и
лемата

в

речника

(в

случая

dict)

–

стойността

му

е

“dict.xml#insert_lemma_here”, съвпада с тази на атрибута lemma и със
стойността на атрибута xml:id на всеки елемент <entry> в речника;
– gender – означава категорията род и има за стойности : f/ m/ n/ underspec/
mixed/ indecl.
– number – означава категорията число и ма за стойности: du/ pl/ sg/ mixed/
indecl/ underspec.
– case – означава категорията падеж и има за стойности : nom/ gen/ dat/ acc/
instr/ loc/ voc/ acc-gen/ mixed/ underspec/ indecl.
– definitness – означава категорията определеност и има за цел да обозначи
дали думата има определителен член и какъв е той.
– form – означава категорията клас и има следните стойности : expanded/
non-expanded/ underspec/ indecl.
– person – означава категоривта лице и има за стойности : 1/ 2/ 3.
– tense – означава категорията време и има за стойности : pres/ aor/ imperf/
mixed/ underspec/ indecl.
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– aspect – означава категорията вид на глагола и има за стойности : perf/
imperf/ mixed/ underspec/ indecl.
– voice – означава категорията залог и има за стойности : act/ pass/ mixed/
underspec/ indecl.
– mood – означава категорията наклонение и има за стохности : ind/ imper/
cond/ opt/ mixed/ underspec/ indecl.
– subtype – означава категориата подвид и има за стойности : nom/ gen/ dat/
acc/ instr/ loc/ voc/ acc-gen/ mixed/ underspec/ indecl.
Всяка една от различните типове думи притежава по няколко от описаните
по-горе категории:
-

nomen – съществително – род, число, падеж, определеност:

<w lemma="пръвъ" type="n" gender="n" number="sg" case="acc">пръвое</w>
<w lemma="врѣмѧ" type="n" gender="n" number="sg" case="acc">времѧ</w>
<w lemma="кралъ" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">крал ҆</w>

–

adiectivum – прилагателно – род, число, падеж, клас :

<w lemma="морскьіи" type="adj" gender="f" case="acc">морскьіѫ </w>
<w lemma="лѣпъ" type="adj" gender="f" number="sg" case="nom">лѣпъ</w>
<w lemma="великьіи" type="adj" gender="n" case="nom">великое</w>

–

verbum – глагол – лице, число, време, форма, вид, залог, наклонение :

<w lemma="тицати" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">течаше</w>
<w lemma="оброкъ" type="v" person="3" number="sg" tense="aor" >обрѣте</w>
<w lemma="ловити" type="v" subtype="inf">ловити</w>

–

adverbum – наречие – неизменяема част:

<w lemma="велми" type="adv">велми</w>
<w lemma="вѧще" type="adv">вѧще</w>
26

<w lemma="бащинъ" type="adv" gender="f" number="sg" case="loc">бащинѣ</w>

–

pronomen – местоимение – лице, число, падеж, род, членуване, вид :

<w lemma="его" type="pron" gender="n" case="gen">его</w>
<w lemma="съи" type="pron" gender="n" case="dat">семоу</w>
<w lemma="томъ" type="pron" gender="m" case="loc">томъ</w>

–

coniunction – съюз – не се мени :

<w lemma="и" type="conj">и</w>
<w lemma="нѫ" type="conj">нѫ</w>
<w lemma="а" type="conj">а</w>

–

particula – частица – не се мени :

<w lemma="не" type="partic">не</w>
<w lemma="сѧ" type="partic">сѧ</w>
<w lemma="о" type="partic">Ѡ</w>

–

praeposition – предлог – не се мени :

<w lemma="да" type="praep">да</w>
<w lemma="с" type="praep">с</w>
<w lemma="отъ" type="praep">ѡⷮ</w>

–

interiectio – междуметие – не се мени :

<w lemma="о" type="int">Ѡ</w>
<w lemma="о" type="int">о</w>
Това са примери за анотиране на едно изречение от текста:
<w lemma="быти" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">Бѣше</w>
<w lemma="въ" type="praep" subtype="acc">вь</w>
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<w lemma="пръвъ" type="n" gender="n" number="sg" case="acc">пръвое</w>
<w lemma="врѣмѧ" type="n" gender="n" number="sg" case="acc">времѧ</w>
<w lemma="единъ" type="pron" subtype="undef" gender="m" number="sg"
case="nom">единъ</w>
<w lemma="кралъ" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">крал ҆</w>,
<w lemma="иже" type="pron" subtype="rel" gender="m" number="sg"
case="nom">иже</w>
<w lemma="зъвати сѧ" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">
<w lemma="сѧ" type="pron" subtype="rel" case="acc">сѧ</w> зовѣше</w>
<w lemma="имѧ" type="n" gender="n" number="sg" case="instr">именемъ</w>
<w lemma="Придешъ" type="n" subtype="pers" gender="m" number="sg"
case="nom">При[деш]ъ</w>
<w lemma="кралъ" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">краль</w>,
<w lemma="и" type="conj">и</w>
<w lemma="быти" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">бѣше</w>
<w lemma="ꙁѣло" type="adv">ꙁѣло</w>
<w lemma="богатъ" gender="m" number="sg" case="nom">богатъ</w>,
<w lemma="и" type="conj">и</w>
<w lemma="поити" type="v" person="3" number="sg" tense="aor">поиде</w>
<w lemma="въ" type="praep" subtype="acc">въ</w>
<w lemma="нѣкыи" type="pron" subtype="undef" gender="m" number="sg"
case="acc">нѣкои</w>
<w lemma="дьнь" type="n" gender="m" number="sg" case="acc">д(ь)нь</w>
<w lemma="ловъ" type="n" gender="m" number="sg" case="acc">ловъ</w>
<w lemma="ловити" type="v" subtype="inf">ловити</w>,
<w lemma="понеже" type="conj">понеже</w>
<w lemma="драго" type="adv">драго</w>
<w lemma="и" type="pron" subtype="anaph" gender="m" number="sg" case="dat" >
моу</w>
<w lemma="быти" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">бѣше</w>
<w lemma="ловити" type="v" subtype="inf">ловити</w>,
<w lemma="и" type="conj">и</w> доиде
<w lemma="на" type="praep." subtype="acc">на</w>
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<w lemma="морскьіи" type="adj" gender="f" case="acc">морскьіѫ </w>
<w lemma="отокь" type="n" gender="m" case="acc">отокьі</w>,
<w lemma="и" type="conj">и</w>
<w lemma="оброкъ" type="v" person="3" number="sg" tense="aor" >обрѣте</w>
<w lemma="единьіи" type="pron" gender="m" number="sg" case="nom">единъ</w>
<w lemma="отъ" type="praep." subtype="gen">ѡ</w>
<w lemma="отокь" type="n" gender="m" number="sg" case="acc">отокъ</w>
<w lemma="лѣпъ" type="adj" gender="f" number="sg" case="nom">лѣпъ</w>
<w lemma="и" type="conj">и</w>
<w lemma="красньіи" type="adj" gender="m" number="sg" case="nom">красенъ</w>
<w lemma="велми" type="adv">велми</w>
<w lemma="оу" type="praep">оу</w>
<w lemma="кои" type="pron" gender="m" number="sg" case="gen">коего</w>
<w lemma="отокь" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">ѡтока</w>
<w lemma="отъ" type="praep." subtype="gen">ѡ</w>ⷮ
<w lemma="единьіи" type="pron" gender="f" number="sg" case="acc">единѫ</w>
<w lemma="страна" type="n" gender="f" number="sg" case="gen">странъі</w>
<w lemma="тицати" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">течаше</w>
<w lemma="великьіи" type="adj" gender="n" case="nom">великое</w>
<w lemma="море" type="n" gender="n" number="sg" case="nom">море</w>,
<w lemma="и" type="conj">а</w>
<w lemma="отъ" type="praep." subtype="gen">ѡ</w>ⷮ
<w lemma="дроугъіи" type="pron" gender="f" number="sg" case="nom">дроугъіѫ</w>
<w lemma="страна" type="n" gender="f" number="sg" case="gen">странъі</w>
<w lemma="тицати" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">течаше</w>
<w lemma="рѣка" type="n" gender="f" number="sg" case="nom">рѣка</w>,
<w lemma="кои" type="pron" gender="f" number="sg" case="nom">коа</w>
<w lemma="именовати сѧ " type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">
<w lemma="сѧ" type="partic">сѧ</w>
<w lemma="именовати" type="v" >именоваше</w></w>
<w lemma="Кашантоуша" type="n" subtype="geogr">Кашантоуша</w>
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<w lemma="рѣка" type="n" gender="f" number="sg" case="nom">рѣка</w>,
<w lemma="и" type="conj">а</w>
<w lemma="отъ" type="praep" subtype="gen">ѡ</w>ⷮ
<w lemma="третии" type="pron" gender="f" case="gen">третиѧ</w>
<w lemma="страна" type="n" gender="f" number="sg" case="gen">странъі</w>
<w lemma="тицати" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">течаше</w>
<w lemma="тои" type="pron" gender="m" number="sg" case="nom">того</w>
<w lemma="отокь" type="n" gender="m" number="sg" case="gen">отока</w>
<w lemma="море" type="n" gender="n" number="sg" case="acc">море</w>,
<w lemma="кои" type="pron" gender="n" number="sg" case="nom">кое</w>
<w lemma="зъвати сѧ" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">
<w lemma="сѧ" type="pron" subtype="rel" case="acc">сѧ</w> зовѣше</w>
<w lemma="Пелешинъ" type="adj" gender="n" number="sg"
case="nom">Пелешино</w>
<w lemma="море" type="n" gender="n" number="sg" case="acc">море</w>,
<w lemma="и" type="conj">а</w>
<w lemma="отъ" type="praep" subtype="gen">ѡ</w>ⷮ
<w lemma="четврътьіи" type="pron" gender="f" number="sg" case="gen">четврътьіѫ</w>
<w lemma="страна" type="n" gender="f" number="sg" case="gen">страньі</w>
<w lemma="тои" type="pron" gender="m" number="sg" case="gen">того</w>
<w lemma="отокь" type="n" gender="m" number="sg" case="gen">отока</w>
<w lemma="стоати" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">стоаше</w>
<w lemma="лѫгъ" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">лѫгъ</w>,
<w lemma="иже" type="conj" >еже</w>
<w lemma="зъвати сѧ" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">
<w lemma="сѧ" type="pron" subtype="rel" case="acc">сѧ</w> зовѣше</w>
<w lemma="Доудома" type="n" subtype="geogr" case="nom">Доудома</w>
<w lemma="лѫгъ" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">лѫгъ</w>,
<w lemma="и" type="conj">а</w>
<w lemma="отъ" type="praep." subtype="gen">ѡ</w>ⷮ
<w lemma="пѧтъіи" type="pron" gender="f" number="sg" case="gen">пѧтъіѧ</w>
<w lemma="страна" type="n" gender="f" number="sg" case="gen">страньі</w>
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<w lemma="тои" type="pron" gender="m" number="sg" case="gen">того</w>
<w lemma="отокь" type="n" gender="m" number="sg" case="gen">отока</w>
<w lemma="стоати" type="v" person="3" number="sg" tense="imprf">стоаше</w>
<w lemma="жиндолъ" type="n" gender="m" number="sg" case="nom">жиндолъ</w>,
<w lemma="на" type="praep." subtype="acc.">на</w>
<w lemma="кои" type="pron" gender="m" number="sg" case="loc">коемъ</w>
<w lemma="расти" type="v" person="3" number="pl" tense="imprf">растѣхѫ</w>
<w lemma="цвѣть" type="n" gender="m" number="pl" case="nom">цвѣти</w>
<w lemma="многоразличньі" type="adj" gender="m" number="pl" case="nom">
многоразличнии</w>.
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6. Принципи на съставяне на речника
Втората основна част от обекта на изследване на настоящата работа е
електронен речник. Той е свързан с корпуса „Eлектронно издание с речник на
„Троянската притча””. Съдържа набор от леми, или основни форми, на
словоформите, от които е изграден корпусът. Речникът също е изграден по
правилата на TEI Консорциума и е написан на маркиращия език XML. В него са
използвани два езика – среднобългарски и български. Лемите в речника са
имплицитно свързани със словоформите в корпуса.

6.1. Метаданни и заглавка
Тъй като речникът е изграден в синхрон със същите TEI принципи, по които е
разработен и корпусът, метаданните и заглавките им съвпадат, и подробна
информация за тях може да бъде намерена в Принципи на съставяне на корпуса под
точки Метаданни и Заглавка.
Както и в корпуса, основният за всеки правилно оформен TEI документ
елемент и тук е <TEI>, съдържащ информация за XML схемата на документа и
езиците, използвани в него:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei_bulg_hist.dtd">
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<!--...-->
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
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<title>Речник на Троянската притча</title>
<author>Димитрина Русева</author>
</titleStmt>
<editionStmt>
<edition>
<date>2010-07-21T11:44:33.64</date>
</edition>
</editionStmt>
<publicationStmt>
<authority/>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p></p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<revisionDesc>
<change>
<name/>
<date></date>
</change>
</revisionDesc>
</teiHeader>
</TEI>

6.2. Тяло на речника
Конструкцията на речника е аналогична на тази на корпуса от където следва,
че макроелементът,който обхваща тялото на речника е <text>, като поделементът
му, в които е цялостното съдържание на електронния текст е <body> .
- <body> съдържа в себе си 1 сегмент, обозначен с етикета <div> (text division), в
който е вместена цялата информация на речника. В <div> сегмента има поделемент
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<head> (heading), където е записано името на текста, в нашия случай – Речник.

<text>
<body>
<div>
<head>Речник</head>
<entry>
<!-- ... -->
</entry>
<entry>
<!-- ... -->
</entry>
<entry>
<!-- ... -->
</entry>
</div>
</body>
</text>

- В <div> има много елемента <entry> - етикетът, обозначаващ стандартната,
добре структурирана основна речникова единица. В TEI конвенцията има <entry> и
<entryFree> където <entryFree> включва същите елементи, но позволява те да се
комбинират по-свободно, поради което се предпочита употребата на <entry>.

<entry>
<form>
<orth></orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>n</pos>
</gramGrp>
<sense n="1"></sense>
<sense n="2"></sense>
</entry>
В настоящата работа под <entry> е записана всяка лема от текста, предмет на
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изследването. Всеки <entry> елемент е придружен от идентификационен атрибут
xml:id, чиято стойност е идентична със стойността на атрибутите lemma и lemmaRef

на елемента <w> (word) в корпуса. По този начин се свързват словоформите в
корпуса и лемите в речника:
- речник:
<entry xml:id="Веоуша">
- корпус:
<w lemma="Веоуша" type="n" subtype="pers" case="dat">Венꙋши</w>
В речника присъстват единадесет типа основни единици <entry> - отговарящи
на всички части на речта, срещащи се в корпуса.
Всеки елемент <entry> има няколко основни групиращи сегмента:
– <form> (form information group) – елемент, който дава информация за
писмените и говорими форми, под които се среща дадената лема. Той се
описва допълнително от атрибута type.
– елементът <form> се допълва от поделемент <orth> (orthographic form),
който посочва правописната форма на речниковата единица под формата
на заглавие. <orth> притежава атрибута xml:lang, обозначаващ езика, на
който е съответната лема или нейният вариант.

<entry xml:id="арматосати">
<form> <orth xml:lang="cu">арматосати</orth> </form> </entry>
<entry xml:id="арматось">
<form> <orth xml:lang="cu">арматось</orth> </form> </entry>

– <gramGrp> (grammatical information group) – елемент, който съдържа
граматическа иформация на групи от елементи, като например части на
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речта или др.
<gramGrp>
<pos>v.</pos>
</gramGrp>
Тя може да съдържа в себе си някои от следните елементи в зависимост от
вида на лемата:
- <pos> (part of speech) – граматичната категория на лемата, която
показва каква част на речта е думата като си избира от съкращенията :
v/ nom/ adv/ adj/ conj/ part/ partic/ praep/ pron/ int;

<entry xml:id="битисѧ">
<gramGrp>
<pos>v.</pos>
</gramGrp>
<!-- ... -->
</entry>
-

<subs>

(subcategorization)

–

съдържа

субкатегоризационна

информация за граматичната категория, например poss (possesivum) –
указващ притежателно местоимение при <pos>pron</pos> (pronomen),
или да указващ рефлексивен глагол <pos>v</pos> <subc>refl</subc>.

<entry xml:id="битисѧ">
<gramGrp>
<pos>v.</pos>
<subc>refl.</subc>
</gramGrp>
<!-- ... -->
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</entry>
- <colloc> - съдържа данни за разположението на заглавната дума;
В <gramGrp> може да се съдържат и някои от морфологичните елементи,
които се намират във <form> :
– <gen> (gender) – е етикет,който указва какъв е морфологичния род
на лемата. Съдържанието му се избира измежду : f (femininum), m
(masculinum) и n (neutrum).

<entry xml:id="благодѣть">
<gramGrp>
<pos>subst.</pos>
<gen>f.</gen>
</gramGrp>
<!-- … -->
</entry>
– <sense> - елемент, който групира цялата информация за значението на
дадена лема, като например дефиниция, преводни еквиваленти и др. Този
елемент може да е придружен от атрибут за пореден номер n, ако
лексикалната единица има повече от едно значение.

<entry xml:id="битисѧ">
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote> </quote>
</cit>
</sense>
</entry>
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Речникът може да се описват значенията на думите по много различни начини
- чрез синоними, парафрази и др. Тук не е направен опит да се разграничат
различните форми, които смисловата информация може да приеме; всички от тях
могат да бъдат маркирани с използване на елемента <def>
Като специален случай е желателно да се разграничи често предоставянето на
преводни еквиваленти в други езици от други форми на смисъла на информацията.
За тази цел използваме <cit type="translation"> (кои групи превод са еквивалентни на
информацията, свързана като граматическо описание ).
– <cit> (cited quotation) – елемент, принципно съдържащ цитат от друг
документ заедно с библиографска препратка към източника; в речник,
какъвто е настоящият случай, съдържа превод на лемата. Всеки <sense>
елемент съдържа една секция <cit> - за българския превод на лемата.
Характеризира се от два атрибута:
- xml:lang, указващ езика, на който е преводният еквивалент (със стойност “bg”)
- type със стойност “translation”, указващ типа на цитата.
– Всеки <cit> елемент съдържа поделемента <quote> (quotation), който
съдържа дума, фраза или най-общо съдържанието на информацията,
анотирана чрез <cit>. В нашия случай това е превода на думата.

<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>а</quote>
</cit>
</sense>

– В съдържанието на <entry> може да има елемент <xr> (cross-reference
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phrase),

който

има

за

цел

да

препраща

читателя

към

друго

местоположение в същия или друг текст. В нашия речник това се извършва
с помощта на поделемента <ref> (reference), който препраща към друго
място в речника. Защото думата, която е препратена е вариация и се
препраща към основната и форма.

<entry xml:id="Венеоушь">
<form>
<orth xml:lang="cu">Венеоушь</orth>
</form>
<xr>cf. <ref>Оинеушь</ref></xr>
</entry>

6.3. Примери
- съществително име :
- съществително собствено име

<entry xml:id="Веоуша">
<form>
<orth xml:lang="cu">Веоуша</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>subst.</pos>
<subc>pers.</subc>
<gen>f.</gen>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
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<quote>Венера</quote>
</cit>
</sense>
</entry>
- съществително нарицателно име

<entry xml:id="расѫждение">
<form>
<orth xml:lang="cu">расѫждение</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>s.</pos >
<gen>n.</gen>
</gramGrp>
<sense n="1">
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote corresp="расѫждение">разсъждение</quote>
</cit>
</sense>
</entry>
– глагол
– Това е пълен пример на глагол в речника. Той включва :
- <iType> (inflectional class) – показва нефлексивния клас, свързан с
езиковия елемент.
- <case> - съдържа граматична информация, предоставена от речника за
даден вид.
- <cit> - е елемент, който съдържа цитат от друг документ:
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- като превод на думата (translation) :
<cit xml:lang="bg" type="translation">
<cit type="translation" xml:lang="gr">
- като примери към думата (example) :
<cit xml:lang="cu" type="example"
- чрез <quate> се посочва на какъв език е примера :
<cit type="example">
<quote xml:lang="cu">
<quote xml:lang="gr">
- елементът <bibl> посочва от кое място от библията е взет примера.
<entry xml:id="navaditi">
<form>
<orth xml:lang="os">навадити</orth>
</form>
<gramGrp>
<iType value="4conj" xml:lang="cu">
<m function="1p_sg_pres" type="aux">ждѫ</m>
<m function="2p_sg_pres" type="aux">диши</m>
</iType>
<pos>v. </pos>
<subc>pf.</subc>
</gramGrp>
<sense n="1">
<cit xml:lang="bg" type="translation">
<quote>подуча</quote>
<quote>подбудя</quote>
</cit>
<cit type="translation" xml:lang="gr">
<quote><w xml:id="πείθω">πείθω</w>,
<w xml:id="προβιβάζω">προβιβάζω</w>
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</quote>
</cit>
<cit xml:lang="cu" type="example">
<quote>архиереи же и старьци <ref target="#πείθω">навадишѧ</ref>
народы. Да испросѧтъ варавѫ. ıс҃а же погоубѧтъ</quote>
<bibl>
<rs type="mss">Codex Sabae</rs>
<rs type="NT">Mt 27:20</rs>
<ref target="">СР 1999:900</ref>
</bibl>
</cit>
<cit type="example">
<quote xml:lang="cu"> она же <ref target="#προβιβάζω"
xml:id="наваждена">наваждена</ref> материѭ своеѭ. даждь ми рече сьде. на мисѣ главѫ иоана
кр҃стителѣ </quote>
<quote xml:lang="gr">ἡ δὲ <ref target="#наваждена">προβιβασθεῖσα
</ref>ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, δὸς μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τήν κεφαλὴν Ἰιωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ.</quote>
<bibl>
<rs type="mss">Mar <ref>Jagić 1883</ref></rs>
<rs type="mss">Zogr <ref>Ягич 1879</ref></rs>
<rs type="NT">Mt 14:8</rs>
<ref>СР 1999:900</ref>
</bibl>
</cit>
</sense>
<sense n="2">
<gramGrp>
<oRef/> на
<case>cum Acc. </case>
</gramGrp>
<cit type="translation">
<quote xml:lang="bg">наклеветя някого</quote>
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<quote xml:lang="bg">оклеветя някого</quote>
</cit>
<cit type="translation">
<quote xml:lang="gr">καταμαρτυρέω</quote>
<quote xml:lang="gr">ἐνδιαβάλλω</quote>
</cit>
<cit type="example">
<quote xml:lang="cu">ныня отъкрываѭтъ младѫ и добрѫ. да насытѧтъ сѧ
доброты ѥѧ. и въ лъжѫ <ref target="#katamartyreoh">навадѧтъ</ref> на н҄ѫ ныня оубо. гладъ не
хлѣбьныи. Ни жѧжда водъная. </quote>
<bibl><rs>Supr., p. 135.5-6</rs></bibl>
<bibl>СР 1999:900</bibl>
</cit>
<cit>
<quote xml:lang="cu"> нѣкотории пристѫпивъше к' немоу. <ref
target="#endiavalloh">навадишѧ</ref> на праведника дометия </quote>
<bibl>Supr, p. 215.8-10</bibl>
<bibl>СР 1999:900</bibl>
</cit>
</sense>
</entry>

– Това е кратък вариант на глагол в речника. Съдържа :
- <iType> (inflectional class) – показва нефлексивния клас, свързан с
езиковия елемент.
- <case> - съдържа граматична информация, предоставена от речника за
даден вид.
<entry xml:id="navaditi">
<form>
<orth xml:lang="os">навадити</orth>
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</form>
<gramGrp>
<iType value="4conj" xml:lang="cu">
<m function="1p_sg_pres" type="aux">ждѫ</m>
<m function="2p_sg_pres" type="aux">диши</m>
</iType>
<pos>v. </pos>
<subc>pf.</subc>
</gramGrp>
<sense n="1">
<cit xml:lang="bg" type="translation">
<quote>подуча</quote>
<quote>подбудя</quote>
</cit>
</sense>
<sense n="2">
<gramGrp>
<oRef/> на
<case>cum Acc. </case>
</gramGrp>
<cit type="translation">
<quote xml:lang="bg">наклеветя някого</quote>
<quote xml:lang="bg">оклеветя някого</quote>
</cit>
</sense>
</entry>
– Това е основния вариант на глагол в речника
<entry xml:id="веселити сѧ">
<form>
<orth xml:lang="cu">веселити сѧ</orth>
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</form>
<gramGrp>
<pos>v.</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>веселя се</quote>
<quote>радвам се</quote>
</cit>
</sense>
</entry>
– прилагателно
<entry xml:id="веселъ">
<form>
<orth xml:lang="cu">веселъ</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>adj.</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>весел</quote>
</cit>
</sense>
</entry>
– наречие
<entry xml:id="въистинѫ">
<form>
<orth xml:lang="cu">въистинѫ</orth>
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</form>
<gramGrp>
<pos>adv.</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote></quote>
</cit>
</sense>
</entry>
– съюз
<entry xml:id="а">
<form>
<orth xml:lang="cu">а</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>conj</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>а</quote>
</cit>
</sense>
</entry>

– частица
<entry xml:id="не">
<form>
<orth xml:lang="cu">не</orth>
</form>
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<gramGrp>
<pos>partic</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>не</quote>
</cit>
</sense>
</entry>

– предлог
<entry xml:id="въ">
<form>
<orth xml:lang="cu">въ</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>praep.</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>в, във</quote>
</cit>
</sense>
</entry>

– местоимение
<entry xml:id="вьі">
<form>
<orth xml:lang="cu">вьі</orth>
</form>
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<gramGrp>
<pos>pron.</pos>
<gen>pers.</gen>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>вие</quote>
</cit>
</sense>
</entry>

– междуметие
<entry xml:id="о">
<form>
<orth xml:lang="cu">о</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>int</pos>
</gramGrp>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="bg">
<quote>о</quote>
</cit>
</sense>
</entry>
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7. Заключение
Настоящата дипломна работа Eлектронно издание с речник на „Троянската
притча” е доказателство за доброто взаимодействие между старобългарските
текстове и компютърните технологии. Тя е пример за подпомагане на миналото да
навлезе в бъдещето, чрез изработване на електоронни прототипи на хартиени
издания на текстове от старобългарската литература. И по този начин ние не само
дигитализираме текста, а заедно с това го маркираме ( анотираме текста в XML среда) и
обработваме чрез различни програми – XSLT, HTML, XPath, XQuery, XHTML, CSS
( повечето от които са помощни програми към XML) . Това ни дава възможност да
разгледаме текста във всичките му аспекти – от гледна точка на лексикологията
(фонетичен, морфологичен, синтактичен, семантичен), на история на българския
език, на старобългарския език, на старобългарската литература и др. А чрез
различните програми, които използваме, изработваме търсещи механизми, с които
да улесним работата на изследователите на текста. Корпусът е направен така, че при
поставяне на мишката върху дадена дума се появява прозорче с граматическите и
характеристики, а когато се кликне върху думататекста те препраща към речник,
който също е поместен в корпуса и е сързан с текста с помощта на интертекстови
вризки.
Нашата работа не е първата, която ще се занимава с анотиране и обработка на
текстове, но проектът “Компютърни и интерактивни средства за исторически
езиковедски изследвания” на Катедрата по кирилометодиевистика към Софийски
университет „Св. Климент Охридски” е първият, който чиято главна цел е да
започне систематична работа по изграждане на уеб-базиран исторически речник на
българския език с корпус от текстове от всичките периоди от развитието на езика.
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9. Съкръщения :
n - nomen
v – verbum
adj – adiectivum
adv – adverbum
conj – coniunction
part – participium
partic – particula
praep – praeposition
pron – pronomen
int – interiectio

f - female
m - man
n - neutral
underspec - underspecified
indecl - indeclinable

du - dual
pl - plural
sg - singular

nom - nominative
gen - genitive
dat - dative
acc - accusative
instr - instrumental
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loc - locative
voc - vocative

pres - present
aor - aorist
imprf - imperfect

ind - indicative
imper - imperative
cond - conditional
opt - optative

act - active
pass - passive

perf - perfect
imperf - imperfect
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10.

Приложения

ПОВѢСТИ О ИЗВѢСТОВАННЪІИХ ҆ ВЕЩЕИ, ЕЖЕ О КРАЛЕХЪ ПРИЧѦ, И О
РОЖДЕНИХ ҆ И ПРѢБЪІВАНИХ ҆

Бѣше вь пръвое времѧ единъ крал ҆, иже сѧ зовѣше именемъ При[деш]ъ краль, и
бѣше ꙁѣло богатъ, и поиде въ нѣкои д(ь)нь ловъ ловити, понеже драго моу бѣше ловити,
и доиде на морскьіѫ отокьі, и обрѣте единъ ѡⷮ отокъ лѣпъ и красенъ велми, оу коего ѡтока
ѡⷮ единѫ странъі течаше

великое море, а ѡⷮ другъіѫ странъі течаше рѣка, коа сѧ

именоваше Кашантоуша рѣка, а ѡⷮ третиѧ странъі течаше того отока море, кое сѧ зовѣше
Пелешино море, а ѡⷮ четврътьіѫ страньі того отока стоаше лѫгъ, еже сѧ зовѣше Доудома
лѫгъ, а ѡⷮ пѧтъіѧ страньі того отока стоаше жиндолъ, на коемъ растѣхѫ цвѣти
многоразличнии. И видѣ то При[деш]ъ кралъ, ꙗко добро есть и начѧ ꙁиздати град҆, и
съꙁизда градъ до старости своеѧ, и нарече имѧ градоу томоу своимъ именемъ, да мꙋ е
имѧ Прижїа градъ. По томъ Прїидешъ крал҆ остарѣ, и роди с(ьі)на своего, именемъ
Оилоуша кралѣ, и порѫчи емоу ꙁиздати градъ, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. | И кои
краль Оилꙋша сътвори сьілное дѣло, вѧще призизда ѡ(ть)ца своего по съмръти егѡ, и що
пакьі съꙁизда Оилоуша кралъ, то именова своимъ именемъ, да моу бѫдетъ имѧ Илиѡнъ
градъ. И по томъ Оилоушъ кралъ рѡди с(ьі)на своего Ламеѡдона, кралѣ великаго, и
порѫчи емоу ꙁиздати градьі, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. И Ламедонъ кралъ великъіи, и
тои именова на свое имѧ градьі своѫ Ламедониа градъ. И по семъ Ламедонъ кралъ
великьіи остарѣ, и роди с(ьі)на своего, именемъ Шарикоуша кралъ, и заповѣда емоу
ꙁиздати градьі, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. По томъ Шарикоуша кралъ сътвори силно
дѣло, вѧще приꙁизда по съмръти о(ть)ца своего, и що бѣ ꙁиздалъ своимъ именемъ, да
моу е имѧ Шарикоушїа град҆. И по томъ Шарикоушїа краль рѡди с(ьі)на Дарданꙋша
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кралѣ, и реч(е) емоу ꙁиждати градъ, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. И Дарданоуша кралъ
сътвори велико дѣло: вѧще приꙁизда по съмръти бащинѣ си, и нареч(е) на свое имѧ
Дарданїа град҆. И по томъ Дарданꙋша кралъ роди с(ьі)на Троилоушѫ кралѣ, и реч(е) емꙋ
|съꙁиздати град҆, а самъ почи ѡⷮ съмрⷭти своеѧ. И по томъ Троилоуша кралъ сътвори велико
дѣло, вѧще призизда ѡⷮ о(ть)ца своего, и нарече Троꙗ градъ. Троилоушь же кралъ роди
Прѣꙗмоуша кралѣ.
И Прѣꙗмоушь краль имѣше женѫ, именемъ Ꙗкоупа г(оспо)жда. И въ единѫ нощь
видѣ сънъ Ꙗкоупа г(оспо)жда, и оужасе сѧ, и въста ѡⷮ съна своего, и проꙗви сънъ мѫжоу
своемоу Прѣꙗмоушоу кралю. И реч(е) емꙋ : "Родихъ главнѧ, и вьзьіде на н(е)бо и, пакьі
вьзвратив сѧ, паде вь море. И излетѣшѫ из морѣ искрьі и падошѫ на Трои, и погорѣ Троꙗ
град҆". И сльішавъ то Прѣꙗмоуша краль и мъіслѣше, що хощеть се бьіти, и призва вьсѧ
прор(о)кьі и вльхвьі, мѫдръцѧ, и болѣръі, и нижнѧѧ люд(и), мальі и великьі, Троадьі
града, да рекѫтъ емоу о сънѣ. И рекошѫ емоу пророци его сие : "Г(оспо)д(и)не кралю!
Родит сѧ ѡⷮ женьі твоеѧ с(ьі)нъ, за коего хощет҆ изгорѣти Троа градъ, и разоритъ сѧ, и не
останеть камень на камени". Сльішавъ то Прѣꙗмоуша кралъ и иде въ полатѫ и реч(е)
женѣ своеи : "Ѡ, Ꙗкоупо г(оспо)жде, егда родиши с(ьі)на, не храни его, |нѫ повели да
оъбижтъ его". И реч(е) емоу Ꙗкоупа г(оспо)жда : "Г(оспо)д(и)не кралю, велми рада есмъ
семоу бьіти". И по томъ, егда роди Ꙗкоупа г(оспо)жда с(ьі)на своего и видѣ его лѣпа и
красна велми, и съмили сѧ м(а)т(е)ри своеи, и не може его погоубитъ, нѫ пови его вь
брачини и с нимъ много добьітка, сребра и злата, и дас(т҆) его единомоу юноши, и рече
емоу нести и поврѣщи его далече ѡⷮ Троѫ града. И створи отрокъ тако. И обрѣте его ѡвчарь
старъ, емоуже бѣ жена родила с(ьі)на, и несе его пастьіръ женѣ своеи и реч(е) еи : "Вьсхрани
ми отрока сего". И бьіс(т҆) тако. И растѣше тако скоро велми. И егда сътвори ꙁ҃ лѣт҆, тогда
идѣхѫ отрочѧти обѣ на поле съ ѡ(ть)цемъ своимъ и играахѫ около добьітка. И
ѡбрѣтенаго отрока нареч(е) Парижь Пастьіревичищь. Парижь сваждааше два вольі, и
бодѣхѫ сѧ, и кои прѣмагааше, томоу виаше вѣнецъ ѡⷮ цвѣтїа, а кои не прѣмагааше
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томоу виаше ѡⷮ сламьі, и полагааше имъ на рогоу. И егда бѣше юноша Париж҆, хождааше
съ добрьіми витезьі и играаше и прѣмагааше их҆ : вь вьсѣкои игрѣ. | И тоу прободе
единого вит(е)ꙁа за щитъ прѣд҆ кралемъ Апридежемъ.
И в то врѣмꙗ женѣше сѧ Фелешь краль, г(оспо)ждѫ им҆ [Те]тишомъ. И призва кь
себѣ Фелешь краль, где чюаше добрьіѫ витезьі и юнакьі, и Парижь Пастьіревичища, и
добрьіѫ г(оспо)ждѫ по хорѣ тои. И оувѣдѣвше то три вильі пророчицѫ, коѫ бѣхѫ
наилѣпѣ[и]шѫѧⷣ вь морскьіихъ отоцѣхъ, и доидошѫ на оно веселие; развѣ единѫ
г(оспо)ждѫ не зва, зане бѣше свадлива, именемъ Диевошькоридиа: где идѣше, все свадѫ
строаше, за то не хотѣхѫ ѧ звати, да моу не бѫдетъ свадьі междоу сватовьі и болѣрьі на
весели ихъ. И ѡна г(оспо)жда мьішлѣаше на ср(ъ)д҆ци своемь, коѫ би могла свадѫ
вьнѐсти тамо за онози незвание. И искова златѫ аблъкѫ, и написа на неи книжна писма, и
она слова г(лаго)лахѫ: "Коꙗ есть ѡⷮ васъ триехъ г(оспо)ждь и прор(о)чицъ полѣпшаа, тои
бѫди прор(о)чи[ци] ⷷ сиа златаа ⷤ аблъка". И даде ѧ отрокоу своемоу, и рече емоу: "Иди и
вьвръзи ѧ вь овощници Фелеша кралѣ". И вьземѣхѫ оуброусьі ѡⷮ стола, | и идѣхѫ добрїи
витезие играахѫ на фарижохъ, а добръіѫ г(оспо)ждѫ грѧдѣхѫ вь овощникь Пелефа
кралѣ. И грѧдѣхѫ напрѣждь три вильі и прор(о)ч(и)цѧ, и обрѣтошѫ онѫ златѫѧ аблъкѫ,
и прочьтошѫ на неи она словеса, иже г(лаго)лахѫ: "Коа есть наилѣпа ѡⷮ васъ три[е]х ⷥ
сестрѣницъ, тои бѫди сиа златаа аблъка". И раскарашѫ сѧ ѡноѧ ради аблъкьі, и
позвахѫ сѧ въ Троѫ прѣдъ Тебоха бога и прѣдъ Ипитера прор(о)ка. И сташѫ прѣд нима, и
вьпросишѫ ихъ, и рекошѫ: "Коа есть ѡⷮ нас҆ наилѣпа, тои даите сиѫ аблъкѫ". И рече имъ
Тебохъ богъ и Ипитеръ прор(о)къ: "Г(оспо)ждѧ, не можемь вамъ ѡ семъ сѫдитъ, нѫ
поидѣте тамо наопѧть прѣд҆ Парижа Пастьіревичища, тамо сѧ е обрѣло и тамо да сѧ и
расѫдитъ".
И възвратишѫ сѧ ѡⷮ Троѧ, и доидошѫ прѣдъ Парижа Пастьіревичища , и рекошѫ
емоу: "Г(оспо)д(и)не, обрѣтохмьі сиѫ златѫѧ аблъкѫ въ ѡвощници Пелеша кралѣ, и
прочьтохмъі на неи книжниих҆ слобесъ, и сико сказоуетъ: "Коа есть ѡⷮ вас҆ лѣпшаа, то|и
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бѫди сиа златаа аблъка". Да повѣждъ нам҆, коꙗ есть ѡⷮ нас҆ наилѣпшаа, тои
прор(о)ч(и)ци даждь сиѫ аблъкѫ златѫѧ". И реч(е) имъ

Парижь Пастьіревичищь:

"Поидѣте, г(оспо)ждѧ, и съвлѣцѣте сѧ", зане бѣше на них҆ бисерие, и злато, и драгое
камение, и свилна роуха. И поидошѫ вь овощникъ Пелеша кралѣ, и съвлѣкше сѧ, продошѫ
в ризах ҆ прѣд него. И начѧть Юнаа говорити Парижоу: "Присѫди мнѣ сиѫ златѫѧ аблъкѫ
и повѣждь мене наилѣпшѫ, и областна есмъ богатьствомъ, да не бѫдет ҆ чл(овѣ)къ
побогать ѡⷮ тебе". И пакьі втора Велѣше г(оспо)жда, еиже имѧ Палешь, реч(е) Парижоу:
"Присѫди мнѣ сиѫ златѫѧ аблъкѫ и повѣждь мене полѣпшѫѧ, и областна есмъ
вит(е)жьствомь, да не бѫдет ҆ храбрѣиша витеꙁа ѡⷮ тебе". И пакьі третїа реч(е), еиже имѧ
Веноуша г(оспо)жда, Парижоу Пастьіревич[ищ]ю: ⷦ "Присѫди сиѫ златѫѧ аблъкѫ и
повѣждь мене наилѣпшѫѧ, областна бо есмь любовиѫ, да ти дамъ добрѫѧ любовъ, да тѧ
любовиѧ имѧть добрьіѫ г(оспо)ждѫ, и да ти дамъ дабрѫѧ г(оспо)ждѫ Еленѫ, ц(а)р(и)цѫ
гръч(ь)скѫѧ, Менелаоуша | ц(а)рѣ женѫ, коа е наилѣпѣиша вь всѣх ҆ гръцѣхъ, какото ѫ
си и пръвое чюлъ. Ѝ да ти дамъ ново имѧ, да ти бѫдетъ имѧ Алеѯандръ Фарижь, и да
ти повѣмъ о(ть)ца и матере. Ѡⷮ(е)цъ ти есть Прѣамоушь краль и м(а)ти Ꙗкоупа
г(оспо)жда Троа града, а нѣси тьі оногози старца с(ъі)нъ". И сльішавъ то Фарижь
Пастьіревичищь и присѫди Венꙋши г(оспо)жди златѫѧ аблъкѫ, и вьзвесили сѧ велми
вьсѣмъ ср(ъ)д ҆цемь своимъ. И како чю и исправи ѡⷮ Веноушѫ г(оспо)ждѫ <...> кралевъ
с(ьі)нъ, и поиде, и вьзѧ прощенїе ѡⷮ старца ѡ(ть)ца своего, които моу сѧ ѡⷮ(е)цъ бѣ
нарекль, и поиде въ Троѫ градъ ⷧ, и приближи сѧ под ҆ Троѫ на рѣкѫ, нарицаемѫѧ
Кашантоуша, и тоу ѡбрѣте [Ои]неоушь ⷨ, г(оспо)ждѫ на неи. И пришедь, реч(е) кь неи:
"Г(оспо)жде [Ои]неꙋшь , люби мѧ, да тѧ любѧ". И ѡⷮвѣща емоу Оинешь: "Ѡ, Алеѯандре
Фарижю, нинѣ мѧ любишь, нѫ прїидеть врѣмѧ и оставиши мѧ". И реч(е) еи Алеѯандръ:
"Ѡ, г(оспо)жде Оинеꙋше, не хощѫ азъ тебе ѡставити, егьі ли тѧ ѡставѧ, тогьі сиази рѣка
Кашантоуша ⷪ вьспѧтъ да потечетъ". И постави с неѧ прьвое любве, | и вьзѧ ѡⷮ неѫ
вѣнецъ, и поиде вь Троѫ. И изьідошѫ противѫ емоу троистии витези, и троискьіѫ
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г(оспо)ждѫ, и самъ Прѣꙗмоуша краль и Ракоупа г(оспо)жда троискаа, и приѫста го и
вьведоста вь полатѫ и веселѣхѫ сѧ вьсѣмь ср(ъ)д҆цемь ѡ немь.
Призва же Прѣꙗмоушь кралъ всѧ прор(о)кьі, и врачевьі, и властелѧ, и нижнѧѧ
люди троискьіѫ и рече: "Кто ми хощетъ помагати вь троискомь дѣлѣ, азъ дамъ емоу три
дольі злата". И сльішаста то два диавола земнаа, и придоста прѣд ҆ кралѣ, и рекоста
емоу: "Мьі хощевѣ створити Троѫ, да нама даси и наю знаи". И начѧста ꙁиздати Троѫ. И
Тебоушь бѣ гѫслъникъ и гѫдѣше въ гѫсли, и ꙁиздаше сѧ Троа, кѫдоу они речахѫ. А
Нептенабоушь именемъ идѣше вь море, и носѣше из морѣ варъ и камение, пригонѧ и водѫ.
И ꙁиздавахѫ Троѫ, кѫдоу, ѡни речахѫ. И егьі съвръшїста вьса дѣло троиское, и придоста
прѣд ҅ Прѣамоуша кралѣ, и рекоста емоу: "Даждь нама наю ѡⷮ вѣтъ, еже на си реклъ". И
сльішавъ то крал ҆ и показа имъ три шѫпьі рѫкоѫ, | и реч(е) имъ: "Да вьі сиѫ дольі
насьіпѧ до краа, сиѫ бо вьі ѡбѣщахъ". И видѣстаѡна, ꙗко ихъ прѣвари, и разгнѣваста
сѧ, и рекоста емꙋ: "Мьі есвѣ створила Троѫ град ҆, мьі хощевѣ и оумьіслити, како го и
расьіпати". И поидоста ѡнѣмзи прор(о)чицамъ, коѫ сѧ разъгнѣвахѫ за ѡнѫзи аблъкѫ, и
начѧшѫ прорицати о злѣмъ дѣлѣ Троѫ града, како бо Троа не стоалъ до врѣмене, нѫ да
сѧ бї разорилъ вь Прѣꙗмошево врѣмѧ. И по сих ҆ ⷫ идѣше Кащранда г(оспо)жда на рекѫ
Шимоишеви, и тоу приближи|сѧ къ неи Ипитерь прор(о)къ и реч(е) еи: "Кащрандро
г(оспо)жде, приди къ мнѣ, да ти повѣмъ вьсѧ таиньі троискьіѫ, що хощет ҆ бьіти, нѫ сѧ
не похвали троискамъ г(оспо)ждамь, како си бесѣдовала съ Ипитеромь прор(о)комь: аще ли
сѧ похвалишь, да хощѫ тѧ сътворитъ, да тѧ не вѣроуѫть". И она прїиде троискьімъ
г(оспо)ждамь, и начѧ прор(о)чьствовати и г(лаго)лати: "Хощетъ поити мои братъ
Алеѯандръ Фарижь въ гръкьі на слоужбѫ къ Менелаоушоу ц(а)рю, и хощеть ѡⷮонѫдоу
довести Еленѫ, ц(а)р(и)цѫ гръчьскѫѧ г(оспо)ждѫ, Менелаоуша ц(а)рѣ женѫ, | коа е
наилѣпа вь всѣх ҆ грѣцѣх ҆, и хощет ҆ сѧ ради погорѣти Троа градъ". И ѡна се говорѣше, а
они еи не вѣроуахѫ. И просѣше сѧ Алеѯандръ Парижь оу ѡ(ть)ца своего Прѣꙗмоуша кралѣ
на вьсѣкъ д(ь)нь, г(лаго)л(ю)щи: "Поусти мене вь гръкьі на слоужбѫ къ Менелаоушоу
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ц(а)рю, и пакьі хощѫ, ѡⷮонѫдоу скоро прїити". А Прѣамоушь крал ҆ не хотѣше его
поустити, и не може его ꙋдръжати, нѫ поусти его вь гръкьі на дворбѫ слоужити
Менелаоушоу ц(а)рю. И направи Алеѯандръ Фариж ҆ корабь свои и вьземъ многочестнаа
роуха, и злата, и б[и]серие и ина многа различна дарованїа, и вьниде самь вь корабль съ
отрокьі своими.
И ѡⷮтринѫ сѧ вь море, и отиде вь гръкьі, и приста под ҆ дворъ Менелаоъшевъ. И
оувѣдѣвъ то Менелае ц(а)рь, и изьіде противѫ емꙋ далече, и цѣлова его, и реч(е) емоу
Алеѯандръ Фариж ҆: "Ѡ г(оспо)д(и)не ц(а)рю, да ꙋвѣс(т )ⷭ ц(а)рство ти, азь не прїидох ҆
слоужити тебѣ злата ради или сребра, ни на иномъ добьітцѣ, нѫ да видѧ, коа ѥс(т ҆)
чьсть на твоемъ дворѣ или коа доволна чьсти двора ц(а)рства ти". И сльішавъ то
Менелае ц(а)рь, и обвесели сѧ ср(ъ)д҆цемь, и, поѫтъ его, вьведе вь полатѫ ц(а)рскѫѧ къ
Еленѣ | ц(а)р(и)ци, и сѣдше на единои трапезѣ, и пиахѫ чръвлена вина триглѣна изь
единѫ чашѫ Менелаоушь ц(а)рь, и Алеѯандръ Фарижь, и Елена ц(а)р(и)ца. И по томь,
егда приемахѫ оуброусъ и омьівалницѫ ѡⷮ стола, тогда написовааше Алеѯандръ Фарижь
чръвенѣм ҆ вономь на бѣломъ оуброусѣ, и тако говорѣше: "Елено ц(а)р(и)це, люби мѧ, да
тѧ любѧ". И Елина ц(а)рѣца оумѣаше книгѫ, а Менелае не познавааше ни слова. И поусти
Менелае ц(а)рь братоу своемоу, Агаменоу ц(а)рю, и реч(е) емꙋ : "Оувѣждь, брате мои,
како ми ѥс(т ҆) б(ог)ъ пособилъ, и хотѧтъ моа дроужина мнѣ слоужити, и бѫди о семь
веселъ". И сльішавь се Агаменъ ц(а)рь, и озлоби сѧ ср(ъ)д҆цемь, и реч(е): "Азъ о семъ
веселъ есмъ, ꙗко есвѣ самодръжца, а о семъ нѣсмъ весель, еже наю дроужина слоужити
намь. Да блюди сѧ того, да не приидет ҆ чюждее добро и вьзметь нашѫ чьсть, и бѫдет ҆
томоу велика ч(ь)сть, а нама велика срамота". И поусти братоу своемоу. Сльішавъ се
Менелае ц(а)рь, и озлоби сѧ ср(ъ)д҆цемъ, и реч(е) : "Како нѣс(т ҆) драга моа чьсть братоу
моемооу".
И на всѣкь д(ь)нь писааше Алеѯандръ чръвенѣмь виномъ на бѣлом ҆ оуброусѣ, а
Елена ц(а)р(и)ца мльчаше. И вь единь д(ь)нъ приІзва Елена ц(а)р(и)ца Алеѯандра въ
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полатѫ и рец(е) емоу тихьіми бесѣдами: "Ѡ Алеѯандре Фарижоу, остави дръзость своѫ ѡⷮ
мене, аще бо оувѣсть г(осподи)нь мои Менелае ц(а)ръ, то хощет ҆ тѧ оуморити злѣ." И
реч(е) еи Алеѯандръ: "Ѡ г(оспо)жде моа Елено, да вѣси, о моеи слоужбѣ нѣс(т҆) инъ оброкъ,
нѫ ми еси тьі оброкъ. Азъ нѣсмь пришелъ да слоужѫ на златѣ или бисрѣ, зане троискаа
полата едина вѧще имать злата и сребра, нежели гръчьскаа дръжава. И егьі би видѣла
троискьіѧ витезьі, не би рекла витези сѫтъ, нѫ г(оспо)д(и)ни и властеле, Да, г(оспо)жде
моа Елено, готовъ есмъ приѫти мѫкьі, нежели длъго мѫчимъ бѫдѫ по твоеи лѣпотѣ". И
реч(е) емꙋ Елена ц(а)р(и)ца: "Ѡ Алеѯандре, не оставлѣмъ тебе вь кривинѣ, нѫ ѥс(т ҆)
под(о)бно рещи таковомоу витезоу, кои видитъ селикѫ лѣпотѫ и любитъ".
Въ д(ь)нъ тъи приде глас ҆ Менелаоушоу ц(а)рю, ꙗко ѡⷮвръже сѧ роусагъ
каакиискьіи, и реч(е) Менелае ц(а)р[ь] ҅ по гръцѣх ҆ силнѫ воискѫ събрати и поити на
палагїискьіх роусагьі. И ꙋвѣдѣ то Алеѯандръ Фарижь, и створи сѧ боленъ, и леже въ
ц(а)рскои полатѣ, и та полата бѣше опѧта роухомъ свилньім ҆, и златом ҆, І и бисром ҆. И
реч(е) емꙋ Менелае поити съ ним ҆ на воискѫ. И рече емоу Алеѯандръ: "Ѡ г(осподи)не
ц(а)рю, немощень есмъ доꙁѣла, да аще станѫ, радъ есмъ послѣдовати ц(а)рствоу ти". И
по сихь отиде Менелае ц(а)рь на воискѫ. И вь нѣкьіи д(ь)нь поведе Елена ц(а)р(и)ца
д(ѣ)в(и)цѧ хоро играти и съ гръчьскьіми г(оспо)ждами по градоу. Видѣвъ то Алеѯандръ
Фарижъ и реч(е) своимъ отрокамъ: "Привезѣте ми бръзѫѧ катръгѫ, и да видѧ знамение
мое, егьі привезете". И примькошѫ егови юнаци бръзьіи корабъ еговъ и двигнеѫшѫ
златьіи хилемъ его на копи. И видѣвъ Алеѯандръ и възѧтъ Еленѫ ц(а)р(и)цѫ под ҆
пазоухѫ своѫ, и влѣзь с неѧ вь бръзьі корабь свои съ отрокьі своими, и ѡⷮринѫ сѧ на море, и
доплоу под ҆, Троѫ градъ, и приста на Шимошевѣ брѣзѣ. И оъвѣдѣвше троистїи витези и
троискьіѧ г(оспо)ждѧ, и не хотѣхѫ изьіти противѫ емоу ни единъ витезъ, ни единъ ѡⷮрокъ,
зане вѣдѣхѫ, колика сѧ ще кръвъ пролиати под ҆ Троѫ за Еленѫ ц(а)р(и)цѫ. И изьіде
противо емоу ѡⷮ(е)цъ его Прѣꙗмоушь кралъ и м(а)ти егова Ꙗкоупа г(оспо)жда, и ѫтъ
Прѣмоушь Алеѯандра за рѫкѫ, а Ꙗкоупа г(оспо)жда Еленѫ ц(а)р(и)жѫ, и вьведошѫ ѧ
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въ полатѫ своѫ.
И сльішавъ Мен[е]лаоушь ⷮ ц(а)рь, ꙗко вьзѧ Алеѯандръ Фарижь Еленѫ ц(а)р(и)цѫ,
и ѡⷮринѫ сѧ вь море, и отиде под ҆ Троѫ, и озлоби сѧ ср(ъ)д҆цемъ велми, и вьзврати сѧ въ
каакїискьіѫ дръжавьі. И оувѣдѣвъ сиа брат ҆ его Агамано ц(а)рь, и, събрав сѧ скоро,
приде къ Менелаоушоу ц(а)рю. И жаловаста велми г(лаго)л(ю)ще: "Колика срамота
двигнѫ сѧ нама". И събравша силнѫ воискѫ поити подъ Троѫ, и приде напрѣд ҆ Аꙗкшь,
Шоломоничевъ сънъ, съ л҃ катръгьі на помощь Мене[ла]оушоу ц(а)рю безъ заповѣди. И по
томь прїиде Паламидешь, Придичевъ с(ьі)нъ, съ л҃ корабли без заповѣди. И по сих ҆ бѣше
един ҆ чл(овѣ)къ мѫдръ, ОУрекшешь именемъ, Лартѣшевичь с(ьі)нъ. И оувѣдѣ то, и
створи сѧ бѣсенъ, и начѧ пѣськъ орати, а соль сѣати, да сѧ толико не причѧстить троискои
кръви. И бѣше дроугьіи чл(овѣ)къ мѫдръ, именемъ Паламедежно, Прїидичевъ с(ьі)нъ,
иже, пристѫпивъ, реч(е) ц(а)рема: "Вьистинѫ е ОУрекшишь мѫдръ чл(овѣ)къ и ѡⷮмѣтает
сѧ таковѫ хитростиѧ, да сѧ не причѧстить троискои кръви. І Да поусти, да връгѫть
с(ьі)на его прѣд ҆ оралом ҆, да аще бѫдетъ бѣсенъ, то прѣорат си щетъ с(ьі)на, аще ли
нѣс(т ҆) бѣсенъ, то съставитъ си щеть воловьі не ѡрати". И поустиста оба ц(а)рѣ Аꙗкша
Соломонича, и оухьіти моу с(ьі)на, и повръже го прѣдъ раломъ, и ОУрекшишъ състави
воловьі не ѡрати. И поведе го Иаиꙗкшишь прѣд ҆ оба ц(а)рѣ, и реч(е) ОУрекшишь кь
ц(а)ремъ: "Волил бих ҆ тицат(и) съ бѣсньімь псомъ по свѣтоу за г҃ лѣта, нежели видѣти
троискьіѫ кръве, колика щеть бьіти за Еленѫ ц(а)р(и)цѫ". Бѣше же и Ацилеешь храбрьіи
паче вьсѣх ҆гръкь, Ферелешевъ с(ьі)нъ. И ѡдѣа сѧ вь жен҆ское рꙋхо и поиде съ
г(оспо)ждами по градѣхъ, еда сѧ тако оутаитъ, да сѧ не причѧститъ троискои кръви; зане
вѣдѣше колика сѧ щет ҆ кръвь пролиати за Еленѫ ц(а)р(и)цѫ. По семъ исчьтоста оба
ц(а)рѣ воискѫ, кораблеи тьісѫща и р҃о и ѡⷮронѫшѫ сѧ вь море, и поидошѫ под ҆ Троѫ, и
присташѫ въ единомъ ѡⷮотокъ – красенъ зѣло, именемъ Абакоумъ – и вь томъ отоцѣ
бѣше едина лѣпа кошоута вильі и прор(о)ч(и)цѧ, именемъ Фелешѫ г(оспо)ждѫ, І коа
обладаше морскьіми влънами и вѣтром, и ꙋбишѫ онѫ кошоутѫ витези Агамена ц(а)рѣ,
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понеже [не] знаахѫ. И ꙋвѣдѣ ти Фелеша г(оспо)жда, и разгиѣва сѧ велми, и поусти
великьіѫ влъньі на море, да погоубить всѧ кораблѧ гръцкьіѫ до конца. И присташѫ въ
томь отоцѣ, и озлоби сѧ Менелае ц(а)рь велми, и призва попа Калкаша, и вьпроси его
г(лаго)лѧ: "Почто бьіс(т ҆) се, и хощемъ погьінѫти въ отоцѣ семь?" И реч(е) емоу попъ
Калкашъ: "Оубиле с[жтъ] ⷯ витези обрѣтше кошоутѫ вильі пророчицѫ Фелешѫ
г(оспо)ждѫ, и прогнвала сѧ е на них ҆, и поустила е влъньі на море, да погоубить вьсѧ
гръчьскьіѫ кораблѧ. А тиези витези сѫтъ Агамена ц(а)рѣ,иже погоубишѫ кошоутѫ
Фелешѫ г(оспож)дѫ, и тако велитъ: " Доколѣ ми не бѫдет ҆ дьщи Агамена ц(а)рѣ
Цвѣтаньі г(оспо)вдѫ прѣлѣпьіѫ, не хощѫ ихъ поусити". И сльіша то Менелае ц(а)рь, и
сказа братꙋ своемоу Агаменоу ц(а)рю. И оувѣдѣвь Агаменъ, озлоби сѧ велми, и не смѣаше
ни единъ прїстѫпити витезъ к немоу, зане бѣ гнѣвен ҆. И пристѫпи к немоу единъ
чл(овѣ)къ наимъдръ вь всѣх ҆ грцѣх ҆, именемь ꙋрекшь, и реч(е): "О ц(а)рю І г(осподи)не,
остави гнѣвъ свои, и поусти за своѫ дъщере Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ, и подаи ѫ за ѡньі
кошоутьі, понеже си пошелъ съ братомь своимъ, да наидешь ч(ь)сть, а срамотѫ да
оставишь. И кои сѧ сѧ двигнѫле гръцкьіѫ воеводьі, и саракинстїи оурове, и каакїистїи, и
палагїистїи, и рагоуилъстїи витези, да сие себѣ сѫтъ наишле съмръть, а тебѣ срамотѫ, и
наишло сѧ е много г(оспо)ждь вь вдовичьство, аще толико не поустишь за своѫ дьщеръ". И
слъшавъ то Агаменъ ц(а)рь, и ѡстави гнѣвъ и срудбѫ своѫ, и поусти за своъ дъщерь
Цвѣтаньі г(оспо)ьдѫ. И ѡⷮпоустиста оба ц(а)рѣ Оурекшиша, Лартѣшева с(ьі)на, и
направи Оуреекшишь свои бръзьіи корабь, кои пробиваше силньіѫ морскьіѫ влъньі и,
доплоувъ, приста подъ дворъ Агамена ц(а)рѣ, и доиде Клѧтомещрици ц(а)р(и)ци, и реч(е)
еи: "Направи своѫ дъщерь и даи ѫ повести под ҆ Троѫ". И реч(е) ц(а)р(и)ца: "Како се
можетъ бьіти, еже повести дьщерь моѫ тамо?" И реч(е) еи: "Ѡ г(оспо)жде ц(а)р(и)це, да
оувѣси, ꙗко ꙋмиришѫ с(ѧ) и съединишѫ с(ѧ) троане съ гръкьі, І и повратишѫ Еленѫ
ц(а)р(и)цѫ без ръвани, и хощемъ дати Цвѣтанѫ, г(оспо)жда нашѫ, за Елеоуша,
Прѣꙗмоушева с(ьі)на, вь Троѫ". И сльішавъ то ц(а)р(и)ца, и обвесели сѧ ср(ъ)д҆цемъ
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велми, и направи своѫ дьщере, и дас(т ҆) ѧ ОУрекшю повесто под ҆ Троѫ. И в нь же д(ь)нь
поведе ѧ, вь тъи д(ь)нь прѣсташѫ всльнениа морю, и вь тьіѫ нощь прииде Пелеша
г(оспо)жда къ Агаменоу ц(а)рю и реч(е) емоу: "Остави ми без боазни своѫ дьщерь вь сем ҆
отоцѣ: азъ бо м(и)л(о)стива еи хощѫ бьіти и хранити доволнѣ". И егда бьіс(т )҆ заꙋтра,
опоишѫ ѧ вино[мъ], и оуспишѫ ѧ, и оставишѫ ѧ, спѧщѫ, и ѡⷮринѫшѫ с(ѧ) гр ⷭчстїи корабле
под ҆ Троѫ на ратъ.
И напрѣд ҆ идѣше Иаиакша, с(ьі)нъ Шоломоничевь, и ОУрекшеша, Лартешев[ъ] ⷱ
с(ьі)н[ъ] ⷲ. И изьіде противѫ имъ прѣмогьіи витезъ Екторъ краль и с нимъ троистїи витези
Анцидешъ, и Етеноръ, и Еношь. И стрѣлѣаше Екторъ краль стрѣлоѫ габилотоѫ и вь едино
поушенїе потаплѣаше три кораблѧ гръцкьіѧ. И щитѣше Иаꙗкшь, Шоломоничевь с(ьі)нъ,
своимъ щитомъ зорѣньімъ и защиІти з҃і корабеи гръч ⷭскьіх ҆ ѡⷮ живого ѡгнѣ Хекторова. И по
томъ изьідошоѫ грцчьстїи витези на ратъ, и изьіде противѫ и Елѣноушь, Прѣꙗмоуш(е)вь
с(ьі)нъ, брать Алеѯандръвъ, и начѧ сѧ бити подь Троѫ, и оурва Елѣноушь Товоурцера,
Дице[оуше]ва с(ьі)на, и лежаше Тибоуцеръ подъ своимъ фарижемъ, кои сѧ зовѣше
Рогафарижь, и лежаше вь троискомъ прасѣ, проблѣдѣвъ ѡⷮ съмрътнаго страха, и близ него
бѣ ОУрекшишь, и не смѣ егѡ отѧти, нѫ го изѧ Аꙗкшь, Шоломоничевь с(ьі)нъ. И по томъ
изьідошѫ гръчьстїи витези и воеводьі под ҆ Трои, и поставишѫ чръвеньі заставьі и бѣльіѫ
тентьі, и сташѫ под ҆ Троѫ. И по[и]де Менелае ц(а)ръ и ОУрекшь на вѣрѣ Прѣꙗмоуша
кралѣ и начѧста говорити Прѣꙗмоушоу кралю вратити наопѧть Еленѫ ц(а)р(и)цѫ без
ръвани, да не за неѧ ради пролѣет сѧ велика кръвъ и мноꙅи витези погьібиѫтъ. И
хѡтѣше краль вратити ѧ. И оувѣдѣ то Алеѯандръ Фарижъ, и доиде, и хотѣше погоубити
Менеалоуша ц(а)рѣ и ОУрекшиша, І аще не би их ҆ Прѣꙗмꙋшь застѫпилъ. И оувѣдѣ то
Аоинеша г(оспо)жда, и доиде на Фари[ж]а Алеѯандра, и начѧ сѧ карати сь нимъ, и реч(е):
"Ѡ Алесандре, помѣни този, егда азь течах ҆ своима босама ногама по мор҅скомоу остромоу
пѣскоу без покрьівала ис твоего плавогривѣстого прꙋсца, и рех ти: ""Алеѯандре Фарижоу,
нинѣ мѧ любишь, а по томъ прїидет ҆ врѣмѧ, како мѧ хощешь оставити". И тьі сѧ мнѣ
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клънѣше: "Не щѫ тебе оставити, егьі ли тѧ ѡставѧ, тогьі сиази рѣка да потече ть]
вьпѧтъ". Тогьі вьзѧ Еленѫ ц(а)р(и)цѫ, а мене еси оставилъ. Да се хощет сѧ еѧ ради
велика кръвъ пролиати под ҆ Троѫ и мнози погьібиѫт ҆. А егьі тьі идѣше въ гръкьі на
дворбѫ Менелаоъ ц(а)рю, тогьі сѧ азъ молѣхъ морскои вилѣ, да оуставитъ морскьіѫ
вльньі, да тьі идеши съ веселемь ср(ъ)д҆цемь. А когьі бих ҆ видѣла, поѫл си Еленѫ
ц(а)р(и)цѫ и идешь, то пакьі ꙋмолила бих ҆ вилѫ, та бихѫ твои корабле потонѫле". И
остави Оинешь г(оспо)жда Алеѯандра, и поиде на Еленѫ ц(а)р(и)цѫ карати сѧ е неѫ, и
реч(е) еи: "Помѣни, егьі то ньі три сѣдѣхомь вь морс҆комъ отоцѣ, и доиде Тезишь витеꙁъ и
възѧ І тебе измеждѫ нас ҆, и по том тѧ е вьзѧлъ Менелаоушь ц(а)рь, а сези си вь третиѧ
постелѧ прѣлюбьі сьтворила, а мене изгнала. Да се хощет сѧ за тебе великаа кръвъ
пролиати." И сльішавь то Менелае ц(а)рь и ОУрекшь, и изьідоста из Троѫ, и доидоста вь
гръцкьіи станъ, и казаста вьсѣмъ, коа им бѣ съмрть общаа ѡⷮ Алеѯандра ѡлѫчена. И
призваста оба ц(а)рѣ попа Калкаша, и начѧста его вьпрашати: "Повѣждь нама, коа сѧ
зданїи трѣбѣ Трои на ръвань, како ли можемъ Троѫ прѣѫти?" И реч(е) имъ попь
Калкашь: "Пръвое трѣбѣ довести Ацилееша, Ферлешева с(ьі)на, а дроугое трѣбѣ привести
Пилоташа, Петичева с(ьі)на, [съ] стрѣлоѫ габилотоѫ, и доколѣ стоить Дѣлона стража на
вьісокомъ кастели и образь Минѣрве г(оспо)ждѫ, и доколѣ стоитъ камень великьі надъ
вратьі, тако сѫтъ прор(о)ч(и)цѧ прорекльі, не может сѧ Троа прѣѫти".
И сльішавь то ОУрекшешъ, и заложи своѫ главѫ на срѧщѫ, и створи ремениемъ
стльбѫ, и завръже ѧ, и влѣзе нощиѧ вь Троѫ < … > Делона стража на вьісѡкомь кастели, І
и вьзѧ образь Минѣрве г(оспо)вдѫ, и доиде на троискаа втара, на их бѣ Реидешь кралъ, и
оубис(т ҆) его, и изведе бѣлого фарижа Реидеша кралѣ, и доиде вь гръч҅скьіи станъ съ
великоѫ чъстиѧ. И вьзвеселишѫ с(ѧ) оба ц(а)рѣ и всѧ воеводьі и оурѡве гр(ъ)цсти. И
поустишѫ Иаиꙗкша, да ищет ҆ Ацилеша. И иска его вь мнозѣхъ мѣстѣхъ, и отоцѣх, и
градѣхъ, и не може го наити, и доиде на единъ ѡⷮ оток ҆, лѣпъ и красенъ велми, кои сѧ
зивѣше Калкадиновь отокъ, и вь томъ отоцѣ бѣше пиргос ҆ красень, и вь томъ призѣ бѣше
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краль, именемь Коета крал ҆, и ꙋ того бѣ кралѣ е҃ дьщерїи и ꙅ҃ Ацилешъ. И вьзврати сѧ под ҆
Троѫ, и исповѣда имъ, ꙗко исках ҆ его по всѣх ҆ градих ҆ и не могох ҆ обрѣсти его. И
ѡзлобиста сѧ оба ц(а)рѣ и вьси вел҅мѫже гръчьсти, и поустиста пакьі ОУрекшеша искати
Ацилееша, и направи ꙋрекшешь свои кoрабль многочьстиьімь бисромь и златомь, и роухьі
златьіми, и красньіѫ юнакьі, и поведе бѣлого фарижа Реидеша кралѣ, І и прѣложи на
немъ свѣтлое ѡрѫжие и щитъ ⷻ, на коем бѣ писано образъ пространного свѣта, сл(ъ)нце и
м(ѣ)с(ѧ)цъ, и звѣздьі, и боурѣ, и лакомьі мечь Ореша кралѣ, кои вьсегда желааше
троискьіѫ кръве. И ѡⷮринѫ сѧ на море, и поиде искати Ацилееша, и приста на тоижде
отокъ, вь немже бѣ Коета краль. И оувѣдѣ то Коета краль, и изьіде противѫ емоу, зане
моу бѣ ближнїи, и вьведе его вь полатѫ, и ѡбѣдовахѫ на еднои трапезѣ. И по ѡбѣдѣ
реч(е) ОУрекшишь кралю: "Ѡ г(о)с(поди)не, да вѣс(т ҆) кралев҅ство ти, поустошѫ мѧ ѡба
ц(а)рѣ и дашѫ дарѡвьі твоимъ дьщерѣмъ, а моимъ сестрамъ, да повели имъ, да
изьідѫт ҆ на морскьіи отокъ да си вьзимаѫтъ, що е коеи драго". И повелѣ краль изьіти
вьсѣмь г(оспо)ж(д)амь из двора на море. И начѧшѫ вьзимати, що коа любить, а
Ацилеешь стоаше, поглѧдоуѫ на фарижа, ꙗко соколь на птицѫ, и минѫ мимо него и
реч(е): "Съи фарижъ под(о)бенъ есть подоброго витеза, и сие орѫжїе на еговѣ широцѣи
плещи, І и съи щитъ на еговѫ крѣпкѫѧ мьішцѫ". И сльішавъ то ꙋрекшишь, и положи
емоу свои рѫцѣ на рамѣ его, и реч(е) къ Ацилеешоу: "Ѡ ꙋбожниа д(ѣ)в(и)це, не оустрашаи
сѧ ѡⷮ Троѫ, ожидаетъ тебе Троа на разорение". И тоу прѣвари ОУрикшешь Ацилееша и
поведе еѓо под ҆ Троѫ. И доидоста на придежьскьіѫ отокьі, и вь томь ѡтоцѣ бѣшѫ витези
Нектора кралѣ, соуличникъ Фелеспонъ съ ними, и хотѣхѫ да погоубѧть Ацилееша ⷠ и
Ꙋрекшеша. И поиде противѫ Ацилеешь на бѣломь фарижи, и оуби Фелепона соуличника и
еговѫ дроужинѫ:

Жеробона витеза, и Скадриѡна, и нечьстиваго Иермѡна. И вьзѧ

Ацилеешь Телес ҆пона соуличника дьщере Бриженда г(оспо)ждѫ, коа бѣше наилѣше вь
троискахъ странах ҆, и поведе ѧ под ҆ Троѫ, и доидоста вь гръчьстїи станъ съ великоѫ
чьстиѧ. И обвеселиста сѧ ѡба ц(а)рѣ, и вси велмѫжи, е и вси оурове гр ҅цтїи, и срацин҅стїи, и
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каакїистїи, и рагоуилъстїи витези. И творѣше брань Некторъ кралъ, и поражааше
множьство гръчьскьіих ҆ витезь на всѣкъ д(ь)нь, и мноІгьіѫ вел҅мѫ[жѫ] погоублѣаше, и
боаше сѧ глас(а) Ацилешева.
И егда бьіс(т ҆) въ некьіи д(ь)нь, и направи сѧ Ацилешь, и поиде под ҆ своѫ
арматосиѧ и своимъ знамениемъ противѫ Ектороу кралю, и ставша сѧ полюбиста сѧ, и
ѫста сѧ за рѫкѫ, и вь тъи д(ь)нь не хотѣста сѧ бити. И бѣхѫ плѣниле гръчьстїи витези
троискьіѫ страньі и привеле бѣшѫ Рижеоуша попа дьщере, Рижеоудѫ г(оспо)ждѫ, коа
бѣше наилѣпшаа въ троискьіхъ странахъ. И видѣвъ ѫ Агамено ц(а)рь лѣпѫ и краснѫ
велми и вьзѧ ѧ себѣ. А Рижеоушь ⷢ бѣ попъ с(ьі)нъ Тебоуха бога. И ꙋвѣдѣ то Тебоух ҆ богъ,
и разгнѣва сѧ велми, и поусти своим ҆ вльшвениемъ великъ неджгъ вь гръчьскѫѧ воискѫ,
и мноꙁи помираахѫ. И вьпроси Ацилешъ Калкаша попа: "Почто разгнѣвѣ сѧ на нас ҆ б(ог)ъ
и хощемъ погьіиѫти?" И реч(е) Калкашь попъ: "Зане е Агамемъ ц(а)ръ Рижеоуша попа
дъщере възѧлъ, а Рижеоушь попъ – с(ьі)нъ ѥс(т ҆) Тебоуха бога". И реклъ е Тебоух ҆ богъ:
"Дондеже не повратѧть Рижеꙋдѫ г(оспо)ждѫ ѡ(ть)цоу еѧ І не хощеть съи недѫгъ
прѣстати ѡⷮ гръчьскьіѫ воискьі". Сльішав же се Ацилешь, шедъ, реч(е) Менелаоушоу
ц(а)рю причѧ сиѫ. И емъ за рѫкѫ Ацилешь Рижеоудѫ г(оспо)ждѫ и възврати ѫ кь
о(ть)цоу е[ѧ] ⷣ. И разгнѣвав же сѧ Агаменъ ц(а)ръ, вьзѧть женѫ Ацилешꙋ, и разгнѣвѣ сѧ
Ацилешь, и не хотѣше изьітьі на рать на Ектора. И поустиста ѡба ц(а)рѣ ОУрекшеша и
Тивоучера къ Ацилешоу и рекоста Ацилешоу: "Г(оспо)д(и)не, остави свои гнѣвь и вьзми
орѫжие, и поиди противѫ Ектороу кралю, да би сѧ оставилъ ⷭ гръцкьіѫ воискьі". Ацилешь
же ничьсѡже ѡⷮвѣщавааше. И поустиста ѡба ц(а)рѣ Ацилешоу Брѣжеидѫ г(оспо)ждѫ, да
разговоритъ его. И наеѧтъ бесѣдовати кь немоу : "Поустила мѧ ста оба ц(а)рѣ, да мѧ
прїимешь на опѧт ҆, и остави гнѣвь, та изьіди под ҆ Троѫ на брань, давно би ѡделѣ[лъ] ⷤ
Некторю кралю". А Ацилешь ничтоже ѡⷮвѣща. И направи сѧ Аиакшь, и поиде на Нектора,
и вьзѧ Аикшь камен ҆. коего не могѫть два витеза двигиѫти, І и наꙗзди, и оудари Ектора
кралѣ. И поклѧкиѫ Екторъ, и < ... > егова фариа на земѧ, и обращ сѧ реч(е) : "Нѣс(т )҆ съи
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оударъ ѡⷮ грьцкьіихъ оударъ, нѫ ес(т ҆) ѡⷮ прижиискьіхъ кръвїи". И вьпроси ѥго : "Кто еси
тьі?" И реч(е) ем[оу] :ⷥ "Азъ есмь Иаиакшь". И Екторъ реч(е): "Право реклъ еси, нѣси тьі ѡⷮ
гръчьскьіх ҆ витезь, нѫ си тьі ѡⷮ прожоскьіѫ кръви, а Ежеона г(оспо)жда мнѣ ес(т ҆) сестра".
И даде моу, Ектороу, своего златого меча, и реч(е) мꙋ : "Опоаши сѧ симь златьімь мечемъ
по орѫжию своемоу, да егда идеши на ръвань, да азъ ѡⷮ тебе не погьінѫ, а тьі ѡⷮ мене". И
поиде Екторъ вь Троѫ. И пришед ҆, реч(е) братоу своемоу Алеѯандроу Фарижоу: "Не тебе
ради ли приде брань сиа на Троѫ, и азъ тебе ради кръвъ своѫ проливамъ? А тьі не
хощеши никогьі съ мноѫ изьіти на ръвань". И реч(е) поити. Да егьі ста заоутра, и направи
сѧ Алеѯандръ, и поиде на брань. И оувѣдѣ Менелаоушь ц(а)рь, ꙗко Алеѯандръ Фариж ҆
идеть на ръванъ, и нарѧти сѧ Менелаꙋшь ц(а)ръ, и поиде противѫ емоу, и наꙗздиста сѧ,
и ꙋрва Менелае Алеѯандра Фарижа, и лежаше въ троискомъ прасѣ. І И вращь сѧ Менелае
ц(а)рь и хотѣше его погꙋбити до конца. И приспѣ Веноуша г(оспо)жда, и створи великѫ
мъглѫ, и не може го ѡбрѣсти, нѫ ꙋбѣже вь Троѫ. И видѣ его Елина ц(а)р(и)жа и реч(е)
емоу: "Ѡ Алеѯандре Фарижоу, вѣдѣ, говорѣх ти, противѫ не исходи Ме[нел]аоушоу 
ц(а)рю, зане бо е похраберъ ѡⷮ тебе, а тьі еси почьтенъ г(оспо)д(и)нь и подобръ игрецъ
играти и веселити сѧ съ г(оспо)ждами. Видѣх бо, ꙗко твои жльтїи власи лежахѫ вь
троискѡмь прасѣ, аще не би братъ твои, Екторь кралъ, възбранилъ гръчьскьіми витезом ҆,
да приидеши въ Троѫ".
И абие Екторъ крал ҆ биаше грьцкьіѫ воѫ. Ацилешь же сѣдѣше и глѧдаше. И приде
отрок ҆ Ацилешевь, именемъ Потриколꙋшь До[и]чикъ ⷦ, кои бѣше съ нимъ едино млѣко
[съ]салъ ⷣ, и рече(е) емꙋ; "Ѡ г(оспо)дине Ацилеешꙋ , прими свое ѡрѫжие и свои фарижь и
поиди под ҆ своимъ знамениемъ противѫ Екторꙋ кралю. І Аще ли не хощети, да поусти
мене, и направи мѧ въ твоемъ ѡрѫжи и под ҆ твоимъ знамениемъ, давно сѧ би възвратилъ
Екторъ краль ѡⷮ нас". И поусто его Аьиелешь, и видѣ Екторъ краль знамение Ацилешево, и
оубоа сѧ и еговъ фарижъ, и начѧ бѣжата, и пакьі вратие сѧ реч(е): "Нѣс(т )҆ ми срамота ѡⷮ
добра витеза оумрѣти". И начѧста сѧ бити. И оуби Екторъ Потроколоуша, и привѧза его
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фарижоу его къ опаши, и повлѣче его вь Троѫ. И радуаше ⷨ сѧ, мнѧ, ꙗко Ацилеша оуби.
Видѣвъ то Ацилешь и жалостенъ бьіс(т ҆) велми, и поусти матери своеи Тетиши г(оспо)жди
вь елиньі, и реч(е) еи: "Допоусти ми онаквози орѫжие, каквото ми бѣ и прѣжде дала. Аще
ли ми не даси, да понест щѫ моѫ главѫ голѫ под ҆ троискьіи ꙁиздь, и к томоу мене не
видиши". И сльішавъ то Тетиша г(оспо)жда, и поиде въ горѫ Калк҅аноушꙋ ковачю, под ҆
коимъ бѣ т҃ мальіх ҆ дїавол ҆, І и даде емоу много злата, и реч(е) емоу поскоро исковати
всѣка ѡрѫжиа. И искова орѫжиа добра, и пꙋсти Тетиша г(оспо)жда Ацилешоу с(ьі)ноу
своемоу под ҆ Троѫ. И въ кои д(ь)нь принесено бьіс(т ҆) ѡрѫжие то, въ тьіѫ же нощь видѣ
сънъ жена Ектора кралѣ Евтропїа г(оспо)жда и разбоуди сѧ ѡⷮ съна своѥго, и начѧ плакати
жалостно, и, ставши, иде прѣд ложницѫ свекра своего Прѣꙗмоуша кралѣ. И сльішавъ то
Прѣꙗмоушь краль и реч(е): "Кто ѥс(т ҆) прѣдъ моѫ ложницѫ въ полоунощъ и толико
плачеть?" И реч(е) г(оспо)жда: "Г(оспо)д(и)не, ево смь азъ сама, и нѣсмь пръвое
приходила, ни говорила, и нинѣ ти говорѧ и молѧ тѧ: не ѡⷮпоущаи с(ьі)на своего въ
оутрѣшньіи д(ь)нь на ръванъ на Ацилееша, зане го не ще[шь] на опѧтъ дочакать". И
сльішавъ то Прѣꙗмꙋшь, начѧ ѧ вьпрашати, вьставше. И сказа емоу сънъ, еже видѣ:
изьіде из Троѧ велика мечка, а из гръчьІскьіѧ воискьі вепрь, и начѧста сѧ борити, и посѣче
вепрь мечкѫ, и лежаше на троискомъ прасѣ, и вьвлѣче ѧ вь гръчьскьіи околь, и к томоу не
видѣхъ, камо сѧ дѣнѫ. " Да аще поустишь Иектора, то не щешь го видѣти". И сльішав
то Прѣꙗмоушь краль и начѧ ѧ тѣшити тихьіми бесѣдами: "Ѡ г(о)с(по)[жд]е ⷪ, не
злосръди сѧ, мьі хощемъ створити, что есть добрѣ". И проводи ѫ вь ложницѫ еѫ. И егьі
бьіс(т ҆) заоутра, и направи сѧ Екторъ краль на брань, и изьідошѫ противѫ емоу троискьіѧ
г(оспо)ждѧ и мати егова Ꙗкоупа г(оспо)жда, и жена егова Андрофїа г(опсо)жда, и сестрьі
его Кащранда и Поликшена, и възбранѣахѫ емоу, да не би исход(и)ль ⷫ на брань. Он сѧ не
хотѣше оставити, и възѧ жена егова с(ьі)на его и метнѫ прѣд ҆ фарижа егова, давно сѧ би
вьзвратилъ. А он сѧ І не хотѣше вьзвратити, и реч(е) емоу жена его Андрофиа г(оспо)жда:
"О Екторе, почакаи мене мало". И шедъ в ложноцѫ своѫ, съвлѣче съ себе сволное роухо и
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облѣче чръньі ризьі, и иде прѣд него, и ста прѣд ҆ фарижомъ и реч(е): "Ѡ екторе кралю, да
вѣси аще сѧ, нинѣ не вратишь, то сиквози щѫ роухо носити по тебѣ". И тако Екторъ не
врати сѧ, нѫ поиде противѫ Ацилешоу. И съставша сѧ не биста сѧ въ тъи [д(ь)нь] ⷬ, нѫ
постависта срокъ бити сѧ заꙋтра, и вь тоизи д(ь)нь оуби Екторь ꙁ҃ оуровъ гръчьскьіх ҆. И
заꙋтра изьіде Екторъ краль, и начѧста сѧ бити съ Ацилешем ҆, и наꙗзди Ацилешь
Ектора, и ꙋрва его, и прободе, и мртвъ паде на земѧ, и възѧ го Ацилешь, и занесе на свои
станъ. И видѣвше троистии велмѫже и г(оспо)ждѫ, и начѧшѧ жалостно плакати. И вьзѧ
Прѣꙗмоушь краль на себе нищѧ и хꙋдьі ризьі и гѫсли, и поиде вь гръчьскѫѧ воискѫ, и
начѧ пьітати Ацилешева І катоуна: "Коего е днес҆ б(ог)ъ почьлъ, да мѧ напоитъ и
накръмитъ грѣшнаго и страннаго?" И доиде на Ацилешевъ катоунъ, и начѧ гѫсти въ
гѫсли жалостно велми, и дааше емоу ѡⷮ веч(е)рѧ своѫ ꙗсти и пити. И егьі бьіс(т ҆) по
веч(е)ри, и легошѫ пиани спати, оуснѫшѫ и стражие. И вьставъ Прѣꙗмоушь и начѧ
искати с(ьі)на своего Нектора кралѣ, и обрѣте его на постели мр҅тва съ Ацилешемъ лежѫща
и видѣвъ его Прѣꙗмоушь мрътва, и вьздъхнѫвъ ѡⷮ ср(ъ)д҆ца велми. И видѣв то
Ацилешъ, и оустраши сѧ, и реч(е) емоу: "Кто еси тьі?" И реч(е) он: "Азъ есмъ Прѣꙗмоушь
крал ҆ и ищѫ с(ьі)на своего Ектора кралѣ" И реч(е) емоу Ацилешь: "Аще тьі еси
Прѣꙗмоушь, то азъ ѡⷮ страха твоего мрътвъ есмъ". И реч(е) Прѣꙗмоушь: "Не бои сѧ
г(осподи)не, ѡⷮ млада того нѣсмъ сътворилъ, да спѧща витеза погоублѧ ,нѫ прошѫ с(ьі)на
своего Ектора". И реч(е) емоу Ацилешь: "Да азъ то створѧ, да азъ понеІсѫ Ектора на своею
плещоу въ Троѫ по вѣрѣ и клѧтвѣ Прѣꙗмоушевѣ, да здраво вьнидѫ и пакьі изьідѫ". И
заꙋтра въземь Ацилешь Ектора кралѣ и понесе го въ Троѫ. И прѣдашѫ го троискьімъ
г(оспо)ждамъ, и начѧшѧ его плакати, и реч(е) Прѣꙗмоушь Ацилешоу: "Поидѣвѣ вь
цр(ъ)к(о)въ клѧти сѧ дроугъ дроугоу зло не мьіслити, да би сѣмѧ ѡставилъ в҆ Трои и да
ти вьдамъ моѫ дъщерь Пол(и)кшенѫ г(оспо)ждѫ, коато е наилѣпша вь всѣхъ
г(оспо)ждахъ троискьіх҆" И поидоста въ цр(ъ)к(о)вь, и клѧ сѧ Прѣꙗмоушь пръвое и
ѡⷮстѫпи, и поклѧкнѫ Ацилешь клѧти сѧ, ꙗко не ръвати Троѫ. И тоу сѧ бѣ скрьілъ
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Елѣноушъ Прьꙗмоушевъ с(ьі)нь, и оудари Ацилеша ꙗдовитѫ стрѣлѫ вь пѧтѫ, зане бѣ
весъ арматосанъ, толико ходила его без желѣза. Тогда Ацилешь пад ҆ на земѧ издъше. И
видѣв ти Прѣꙗмоушь краль, озлоби сѧ велми, и съвлѣче Прѣꙗмоушь с него арматосъ всѧ,
и ѡⷮпоусти обѣма ц(а)р(е)ма, и сказа има, како има вѣрѫ изломишѫ. "Да аще велита да
тѣло І его принесѧ к вама". И плакашѫ велми, видѣвше орѫжие Ацилешево. И порѫчиста
Прѣꙗмоушоу кралю съжещи тѣло еги и вьсипати въ кръчагъ, да створимъ гробъ его на
далечнои земи. И сльішав҅ то Прѣꙗмушь крал ҆, и съжете пльт ҆ егѡ, и вьсьіпа вь злат ҆
кръчагъ, и ѡⷮпоусти, ц(а)рема. И видѣвша ц(а)рѣ ꙋрове гр ҆цтїи, дивїшѫ с(ѧ),
г(лаго)люще: "Ѡ сило и славо Ацилешева! Како тѧ не съвземѣхѫ вси гради и отоци, а
нинѣ единь злат ҆ кръчагъ нѣс(т ҆) тѧ плънъ".
И начѧ ОУрекшишь просити орѫжие его, и не даваше го Иаиакшь, нѫ реч(е): "Ѡ
гръчⷭстїи ц(а)рие и велмѫже, и ꙋрове саракинс҅тїи, и каакиистии, и палагїистїи, и
рагоуилъстїи витези, не даваите Ꙋрекшишоу орѫжїа Ацилешева, не ꙋмѣет бо с нимь вамъ
работати, нѫ е даите Аиакшоу, които ꙋмѣетъ и носити". И помѣн[ѣ]те ҅, когьі азь прїидох
҆ съ л҃ кораби на помощь ваме без заповѣди, а Ꙋрекшиш ҆ сѧ бѣ створилъ бѣсенъ та пѣськъ
орѣше, а соль сѣаше, да сѧ не причѧсти троискои кръви. И пакьі ѡⷮ вѣща І ОУрекшишь и
реч(е): "Ѡ оурѡве гръчьстїи, не даваите Аиакшоу орѫжие то, нѫ помѣнѣ[те]ⷮ, егьі хтѣхмьі
вь ѡтоцѣ ономь ѡⷮзльіѫ боурѧ погьінѫти за онѫ кошоутѫ, и не смѣ поити Иаꙗкшь
наопѧт ҆ въ гръкьі за Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ: нѫ поидох ҆ азъ и приведохъ ѧ, и сташѫ
вльнениа морскаа, и вьі поидосте съ веселѣмь под ҆ Троѫ. Да присѫдите ОУрекшишоу
орѫж[и]е то". И реч(е) Иаиакшь: "Ѡ гръцтїи оурѡве, не присѫждаите ОУрекшишоу того
ѡрѫжиа, присѫдѣте е Аиакшоу, кои хощеть почьстно сь нимь вамь работати. И помѣните
то, егьі доидохмьі под ҆ Троѫ на брань, и ꙋрва Елѣноушь, Прѣамоушевъ с(ьі)нъ,
Тивоуцера, Дицеоушева с(ьі)на, и близ него бѣ ОУрекшешь, и не смѣаше его отѧти, и отѧх
бо го азъ, Аиакшь. Дадите мнѣ то орѫнїе". И реч(е) ОУрекшешь: "Ѡ гръчьстїи оурѡве,
помѣнѣ[те] то, егьі азь заложих҆ своѫ главѫ на срѧщѫ, и поидох ҆ вь Троѫ нощиѧ, и
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створи[хъ] ⷯ всѣ намъ, еже на похвалѫ, и извѣдохъ бѣлого фарижа Реидеша кралѣ, а того
погоубльша, и доидох ҆ І къ вамъ съ великѫ чьстиѫ. Даите мнѣ то орѫжие и не даваите е
Иаиакшоу, кои не оумѣетъ ни едноѫ вамь чьсти сътворити". И реч(е)Аиакшь: "Ѡ
гръчьстїи оурѡве, помѣнѣте то, егда поидох ҆ противѫ Ектороу кралю и вьзѧхъ великьіи
каменъ, коликаго не можахѫ двигнѫти два витеꙁа ѡⷮ земѧ, и оударихъ Ектора кралѣ и
поклѧкнѫ Екторъ и неговъ фарижъ на земѧ. Да присѫдите мнѣ сие орѫжие, а не даваите е
ОУрекшоу на плѣшивѫѧ главѧ" И начѧ говорити ОУрекшь тихьіми бесѣдами: "Ѡ
г(оспо)д(и)на ц(а)рѣ и вьси егови велмѫжие и оурѡве, да вѣсте, азь ничьсого прошѫ, нѫ
мене поустисте, да доведѫ Ацилеша и приведохъ го къ вамъ, да нинѣ ѥго прошѫ вамъ,
дадите его мнѣ, само да ѡⷮведѫ и поставлѧ, где того смь и взѧлъ". Тогда ц(а)рь и всѧ
воеводьі и оурѡве гръчьстии, кои сѣдѣхѫ вь коулѣ ⷰ и начѧхѫ поглѧдовати дроугъ на
дроуга, и не имѣхѫ, что ѡⷮвѣщати ОУрекшишоу, и дашѫ емꙋ І орѫжие Ажилешево, да
имъ не би просилъ Ацилеша. И видѣ то Аиакшь, и изѧ свои мальіи мечь, и прободе сѧ на
томь мѣстѣ за жалость своѧ. И озлоби сѧ о томь вьсѣ воиска гръцкаа и оба ц(а)рѣ, и видѣ
то ОУрекшешь, како сѧ озлобиста оба ц(а)рѣ и вси болѣре его, и рече ОУрекшешь обѣма
ц(а)рема: "Не злобита сѧ, г(оспо)д(и)на моа, нѫ да вѣста извѣстно, азь вамь хощѫ то
створити, како хощемь Троѫ прѣѫти льстиѧ".
И видѣв то Ꙗкоупа, г(оспо)жда троискаа, ꙗко хощет сѧ Троа скончати, и направи
с(ьі)на своего меншего, коего зовѣше Полидвороушь, и поусти ѥго на ѡнъ полъ морѣ
Полонещероу кралю, кои кралювааше по всеи Пагажи, и многа сь нимъ злата и сребра:
давно сѧ би сѣмѧ оухранило ѡⷮ Троѫ. И оумьісли ОУрекшишъ и ц(а)р(е)ма повелѣ поустити
вь гръкьі и донести мѣдь, и стъкло, и восъкъ, и створи ꙁѣло красна фарижа сѣра, и избра
т҃ витезъ храбрьіихъ и, арматосавъ, поІсади вь нем ҆. И вьсставъ воиска, зашед҆, съкрьі сѧ,
и корабле потаишѫ сѧ вь Шимошевѣх ҆ брѣзѣхъ. И изьідошѫ из Троѫ на околища
гръчьскаа, видѣшѫ фарижа лѣпа и красна велми, и повѣдашѫ троискьімь г(оспо)ждамъ
и рекошѫ: "Аще би съи фарижь бьілъ вь Трои, помного моу би лѣпотьі прибьіло". И
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рекошѫ троискьіѫ г(оспо)ждѫ: "Приведѣте его намъ, да го видимъ". И сътворишѫ
противѫ емоу сѣни, и повезо[ш]ѫ ⷱ его въ Троѫ. И доидошѫ до вратъ градоу, и не може
вьнити едино оухо вь врата, и бѣше великъ камень надъ вратьі градоу. И хотѣхѫ ѡⷮбити
оухо фарижоу, и не дадохѫ троискьіѫ г(оспо)ждѫ, нѫ рекошѫ: "Сътльщи камень, иже
бѣше надъ вратьі и пакьі хощемь, реч(е), заꙁиздати подобрѣ, а фарижа не дѣите
обрѫбити". И растлькошѫ врата и вьвезошѫ фарижа въ град҆. Да егьі бьіс(т ҆) вънѧтръ,
тогда воини разьбишѫ стъкло мечньіми главами и напрасно изкочивше и исѣкошѫ
множьства людїи, и прѣемше градъ, и приІспѣшѫ морстїи корабле и ꙗже по соухоу воискьі,
и испльнивше градъ, и начѧшѫ сѣщи троискьіѫ витези, а дроугьіѧ изметашѫ вь море. И
изведошѫ Алеѯандра Фарижа и Еленѫ ц(а)р(и)цѫ из вьісѡкого пиргоса прѣдь Менелаоуша
ц(а)рѣ, и реч(е) емоу Елена ц(а)р(и)ца: "Ѡ г(осподи)не ц(а)рю, тьі бьіс(т ҆) вѧще кривъ,
чемоу мене остави съ Алеѯандромь Фарожомъ, да мене своимъ невѣрьствомь прѣвари". И
ѡⷮвѣща ен ц(а)рь и реч(е): "Ѡ г(оспо)[жд]е ⷲ Елено, да вѣси, ꙗко ѡсели да сътворѧ азь, да
инь никто тебе не прѣваритъ, ни прѣльститъ". И повелѣ обѣма съ Алеѯандромъ главьі
оусѣкнѫти. И тако скончашѫ сѧ. И изведошѫ Ꙗкоупѫ г(оспо)ждѫ и всѧ троискьіѧ
г(оспо)ждѫ, и посѣкошѫ Поликшенѫ г(оспо)ждѫ на Ацилешевѣ гробѣ, ꙗко тоѫ ради
погьінѫ. А Ꙗкоупѫ, м(а)т(е)ре, еѧ, дадошѫ на дѣлбѣ ОУрекшишоу, и поведе ѧ съ
прочими г(оспо)ждами, и къждо своего поведе. И начѧхѫ плакати троискьіѫ г(оспо)ждѫ и
тѣшаше их ҆ Ꙗкоупа кралица г(лаголю)щи: "Мльчите, чѧда моа, не плачите, сѧ, азь
имамь, кто ще нашѧ слъзьі І оутолити". И оувѣдѣ то Полинещерь краль, како сѧ сконча
Троа, и повелѣ заклати Полидвороуша, Прѣꙗмооушева с(ьі)на, и реч(е) метнѫти ѥго вь
море. И тоу присташѫ корабле гръчьстии, и вьзѧ Ꙗкоупа вѣдро почръсти водѫ, и обрѣте
с(ьі)на своего мрътва, и вьзпи гласѡмь велиемъ плачѧ сѧ. И сльішавъ то Полонещеръ
кралъ и изьіде на оутѣшение Ꙗкоупѣ, проближи сѧ троискьімь г(оспо)ждамь на
оутѣшение. Тогда тьіѫ вьіставше на нь и ножевьі его събодошѫ. И видѣвше то граждане,
и побишѫ ихъ камениемь. И вьзврати сѧ ц(а)рь Менелаоушь съ всѣми гръкьі съ великѫ
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чьстиѧ, стоавше под ҆ Троѫ І҃ лѣт ҆ и Ѯ҃ м(ѣ)с(ѧ)ць. И тако сконча сѧ Троиское кралевс҅тво
прѣжде рождьства Х(ри)с(то)ва на тѯ лѣть, ендїктиѡна ѯ-го. И тако б(ог)ъ смѣрѣетъ
вьзносѧщих сѧ и сѣмѧ нечьстивьіх ҆потрѣбитъ, ꙗкоже прор(о)кь провьзвѣсти г(лаго)лѧ:
"Видѣх ҆ нечьстиваго прѣвъзносѧща сѧ и вьісѧща сѧ, и мимиодох ҆, и не обрѣте сѧ мѣсто к
томꙋ", ꙗко б(ог)ъ праведенъ и праудѫ вьзлюби, І а пѫти нечьстивьіх ҆ потрѣби и своеѧ
мьішцеѧ гръдьімъ противит сѧ, а правоходѧщимъ даеть благодѣтъ, и не лишить добра
ходѧщих ҆ незлобоѫ. Ꙗко томоу подобаеть бъсѣка слава, чьс(т ҆) и покланѣнїе ѡ(ть)цоу и
с(ьі)нооу и с(вѧ)тѡмꙋ доухоу нинѣ и приснѡ и в вѣкьі вѣкѡм ҆. Амин.
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СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ К „ТРОЯНСКОЙ ПРИТЧЕ' ПО ВАТИКАНСКОМУ СПИСКУ

А
а - съюз – а, но, пък, а пък
Абакоумъ - геогр. им. - Абакоум
абие - нар -тутакси, веднага
аблъка - с. ж. (15): ед. им.; аблъкьі р.; аблъкѫ - ябълка
Агаменъ - личн. м.; им. Агамено, Аглмень; Агамена р; Агаменоу д.- Агамемнон
азъ - местоим. ед. 1 л.: им. азь; мене р.: мнѣ д.ми; мене в,мѧ ; мноѫ твор. –аз
Алеѯандровъ - п.: Алеѯандръвъ м. ед. им. - Александърски
Алеѯандръ - личн. м.: им.; Алеѯанда р.; Алеѯандроу д.; Алеѯандра в.; Алеѯандромъ
твор. Алеѯандромь; Алеѯандре зв. - Александър
Андрофиа - личн. ж.; им. Андрофїа - Андромаха
Аницидешъ - личн. м.; им.- Анхиз, Анцидеш
Аоинеша - см. Оинешь - Ойнеша
Апридежъ - личн. м.; Апридежемъ твор.- Фрикс
арматосати* -арматосавъ прич. дейст. пр. м. ед. им.; арматосанъ стр. пр. м. ед. им.–
брониран, облечен в броня ( с цел да се предпази)
арматось* - с. ж.: арматосъ мн. в.- броня
арматосиа* - с. ж.: арматвсиѧ ед. твор.- броня
Ацилешевъ - п.: Ацилешевь м. ед. им.; Ацилешева ж. им.; Ацилешева м. р.; Ацилешевъ
м. в.; Ацилешево ср. в.; Ацилешевѣ м. мест.- ахилов
Ацилешь - личн. м. (44): им. Ацилешъ , Ацилеешь, Ацилешь; Ацилешоу д. Ацилеешоу;
Ацилеша в.Ацилееша; Ацилешомъ твор. Ацилешом'; Ацилеешꙋ зв.- Ахил
Ацилешь - п.: Ацилешꙋ ж. ед. в.- Ахил
аще - нар.- да
Аꙗкшь - личн. м.: им. Аиакшь, Иаꙗкшь, Иаиакшь, Иаиꙗкшь, Иаиакша ; Аиакшоу д.,
Иаиакшоу, Аꙗкша в.,Иаиꙗкша - Ахил
Б
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бащинъ* - п.: бащинѣ ж. ед. мест. - бащин
безъ - предл. без - без
беседа - с. ж.: бесѣдами мн. твор. – разговор, говор, реч
бесѣдовати - инф.; бесѣдовала [си] перф. ед. 3 л. – говоря, разговарям, беседвам
би - см. бьіти - съм
бисерие - е. ср.: ед. им. бесерие в. - бисери
бисеръ - с. м.: бисромь ед. твор.бисром ҆; бисре мест. - бисер
бити - биаше имп. ед. 3 л. – бия, удрям
бити сѧ* - инф.; биста сѧ аор. дв. 3 л. – бия се
благодѣть - с. ж. благодѣтъ ед. в.- благодат
ближнїи - п.: м. ед. им. – близък, близкостоящ
близъ - предл.: близ – близо до
блюсти сѧ *- блюди сѧ пов. ед. 2 л. – пазя се
бо - союз и част.– защото, понеже, наистина
боазнь - с. ж.: боазни ед. р.- страх
боати сѧ - боаше сѧ имп. ед. 3 л.; бои сѧ пов. ед. 2 л. – страхува се, бои се
богатъ - п. : м. ед. им. – богат, богаташ
богатьство - с. ср : богатьствомъ ед. твор. - богатство
богъ - с. м.: б(ог)ъ ед. им. богъ ; бога р.;бога в. - бог
божии - п.: божиа ж. ед. им.- божии
боленъ* - п.: м. ед. им. - болен
болѣринъ - с. м.: болѣре мн. им.; болѣрьі в.; болѣри твор.- болярин
борити сѧ - инф. – борят се ( в битка )
бости сѧ* - бодѣхѫ сѧ имп. мн. 3 л. 43' – борят се (воловете)
босъ* - п.: босама дв. твор.– бос, без обувки/ чорапи, с боси крака
брань - с. ж.: брань ед. в.– война, битка, бой, сражение
братъ - с. м.: ед. им. брат ҆; братоу д. братꙋ : братом твор.; брате зв. - брат
брачинъ* - с м.: брачини мн. в. – брачен, сватбен
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Брижеида - личн. ж.: Брижеида им. (вм. в.); Брѣжеидѫ в.- Бризеида
бръзьіи - п.: бръзьіи м. ед. в. бръзьі; бръзѫѧ ж. в. - бърз
брѣгъ - с. м.: брѣзѣ ед. мест.; брѣзѣхъ мн. мест. – бряг, стръмнина
Брѣжеида - см. Брижеида - Бризеида
боурѣ - с. ж.: ед. им.; боурѧ p. - буря
бьіти - инф.; есмъ наст. ед. есмь, смь; еси 2 л.; есть 3 л., ѥс(т ҆),ес(т ҆ ) , е; сѫтъ мн. 3 л.;
есвѣ дв. 1 л.; бѫдѫ буд. 1 л.; бѫдетъ 3 л., бѫдет': бьіс(т') аор. ед. 3 л.; ста дв. 3
л.; бих' аор. ед. 1 л. (в сост. сосл. накл.); би 3 л.бї; бихѫ имп. (?) мн. 3 л.;
бьілъ прич. дейст. пр. м. ед. им.: бѣ аор. (имп.) ед. 3 л.; бѣшѫ мн. 3 л.; бѣше
имп. ед. 3 л.; бѣхѫ мн. 3 л.: бѫди пов. ед. 2 л. - съм
бѣжати - инф. – бягам, тичам
бѣльіи - п.: бѣлого м. ед. в.; бѣломъ мест.бѣломь, бѣлом'; бѣльіѫ м. мн. в. - бял
бисенъ - п.: м. ед. им.; бѣсньімь м. твор.– бесен, разгневен

В
варъ - с. м.: варъ ед. в.- горещина
ваю* - местоим. дв. 2 л.: вама д.- ваш
вдовичьство* - с. ср.: вдовичьство ед. в. – вдовичество, стават вдовици
велии* – п.: велиемъ м. ед. твор. - голям
великьіи - п.: м. ед. им., велики; великаа ж. им.; великое ср. им.; великьіи м. в.
великаго; великоѫ ж. твор.; великиѫ ж. мн. в.; кр.: великъ м. ед. им.; велика ж.
им.; великъ м. в.; великѫ ж. в.; велико ср. в.; великьі м. мн. в.- велик
велми - нар. - много, твърде
велмѫжъ - с. м.: велиѫжие мн. им., велмѫже, велижже; вел'мѫ , мн. в. – велможи
велѣти - велиитъ наст. ед. 3 л.; велита дв. 2 л.; велѣше имп. ед. 3 л.– заповядвам,
нареждам, предписвам, желая
Венеоушь - см. Оинеушь - Венера
Веоуша - личн. ж.: им.; Венеушѫ р.; Венꙋши д.- Венера
вепрь - с. м.: ед. им. - вепър
веселие - с. ср. : веселие ед. в.; веселѣмь твор.; весели мн. мест. – веселие, радост
веселити сѧ - инф.; веселѣхѫ сѧ имп. мн. 3 л. – веселя се, радвам се
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веселъ - п.: м. ед. им. весель ; веселемь. ср. ед. твор. - весел
весъ - местоим.: м. ед. им.; вьсѣ ж. им.; вьсе ср. в.; вьсѣмъ ср. твор., вьсѣмь; всеи ж.
мест.; вьси м. мн. им., в'си, вси, всѧ; вьсѣмъ д., вьсѣмь; вьсѧ м. в., всѧ; вьсѧ ж.
в., всѧ ; всѣ ср. в.; всѣми твор.; всѣхъ мест., всѣх' - вас
вечерѣ - с. ж.: всч(е)рѧ ед. р.; веч(е)ри мест. - вечеря
вещь - с. ж.: вещеи мн. р.– вещ, предмет
видѣти - инф.; видиши наст. ед. 2 л.; видитъ 3 л.; видимъ мн. 1 л.; видѣхъ аор. ед. 1
л., видѣх', видѣх; видѣ 3 л.; видѣшѫ мн. 3 л.; видѣста дв. 3 л.; [бих'] видѣла
сосл. ед. 1 л.; [би] видѣла 3 л.; видѧ прич. дейст. наст. м. ед. им., (вм.
видѧще); видѣвъ пр. м. ед. им., видѣв, видѣв ж.им.; видѣше м. мн. им.;
видѣвша м. дв.– виждам видя, гледам
вила* - с. ж.: вильі ед. р.; вилѣ д.; вилѫ в.; вильі мн. им. – вила (самодива)
вино - с. ср.: вина ед. р. (мн. в.); виномъ твор., виномь, вино - вино
витежьство* - с. ср.; вит(е)жьствомь ед. твор. - юначество
витезъ* - с. м.: ед. им. витеꙁь; витеза р., витеꙁа; витезоу д.; витеза в., вит(е)ꙁа; витези
мн. им., витезие; витезь р., витезъ; витезом' д.; витезьі в.; витезьі твор. - юнак
вити* - виаше имп. ед. 3 л. – вия (венец)
властель - с. м.: властеле мн. им.; властелѧ в. – властител, владетел
власъ - с. м.: власи мн. им. - косъм
влъна - с. ж.: влъньі мн. в.; влънами твор. - вълна
влънение - с. ср.: вльнениа мн. им. - вълнение
вльхвъ - с. м.: вльхвьі мн. в. - влъхва
влѣсти* - влѣзе аор. ед. 3 л.; влѣзь аор. ед. 3 л.или прич. дейст. пр. м. д. им.
изкачи се, скочи в
вода - с. ж. : водѫ ед. в. - вода
воевода - с. ж.: воеводьі мн. им. - войвода
вои - с.: воѫ в. – войска, стан, лагер
воинъ - с. м.: воини мн. им. - войник
воиска - с. ж.: ед. им.; воискьі р.; воискон в.; воискьі мн. им. - войска
волити - волил [бих'] сосл. ед. 1 л. - желая
волъ - с. м.: вольі мн. в. воловьі - вол
восъкъ - с. м.: восъкъ ед. в.- восък
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врата - с.: вратъ р.; врата в.; вратьі твор. – врата, порта
вратити* - инф. - въртя
вратити сѧ* - вратишь сѧ наст. (буд.) ед. 2 л.; врати сѧ аор. ед. 3 л.; вращь сѧ прич.
дейст. наст. м. ед. им.; вратив сѧ пр. м. ед. им. – обръщам се, връщам се
врачь - с. м.: врачевьі мн. в. - гадател
врѣмѧ - с. ср.: ед. им.; врѣмене р.; врѣмѧ в. - време
врѣщи – връгѫтъ наст. (буд.) мн. 3 л. - хвърлям
все* – нар. - всеки
[вторъ] - числ.: втора ж. ед. им. - втори
въ – предл. вь, в , в' - в
възбранити - възбранилъ [би] сосл. ед. 3 л. – забраня, запретя
възбранѣти - възбранѣахѫ имп. мн. 3 л.- забранява
вънѧтръ - нар. – намирам се вътре в нещо
въстати - въста аор. ед. 3 л.– стана, изправя се, опълча се срещу някой
вьі* - местоим. мн. 2 л.: им.; васъ р., вас'; вамъ д., вамь, вамъ, васъ, вьі - вие
вьісити сѧ* - вьісѧща сѧ прич. дейст. наст. м. ед. в. – надига се
вьісокьіи - п.: вьісѡкого м. ед. р.; вьісокомъ мест., вьісокѡмь - висок
вьвезти* - вьвезошѫ аор. мн. 3 л. – вкарвам, внасям, въвеждам
вьвести - вьведе аор. ед. 3 л.; вьведошѫ мн. 3 л.; вьведоста дв. 3 л. - въведа
вьвлѣщи* - вьвлѣче аор. ед. 3 л. - въвличам
вьврѣщи - вьвръꙁи пов. ед. 2 л. – хвърля в
вьдати - вьдамъ наст. (буд.) ед. 1 л. – дам, отдам, предам
вьзвеселити сѧ - вьзвеселишѫ с(ѧ) аор. мн. 3 л.; вьзвеселили сѧ перф. (без связки) мн.
3 л. – възвеселя се, възрадвам се
вьзвратити - вьзврати аор. ед. 3 л.; вьзвратилъ [би] сосл. ед. 3 л. – възвърна,
повърна нещо обратно
вьзвратити сѧ - инф.; вьзврати сѧ аор. ед. 3 л.; възвратишѫ сѧ мн. 3 л.; вьзвратилъ
сѧ [би] сосл. ед. 3 л., възвратилъ сѧ [би]; вьзвратив сѧ прич. дейст. пр. ж., ед.
им. – възвърна се, повърна се
вьздъхнѫти - вьздъхиѫвъ прич. дейст. пр. м. ед. им. - въздъхна
вьздъхнѫти - инф.; вьзимаѫтъ наст. мн. 3 л., вьземѣхѫ имп. мн. 3 л. - въздъхна
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вьзлюбити - вьзпи аор. ед. 3 л. – възлюбя, обикна
вьзносити сѧ - вьзносѧщих сѧ прич. дейст. наст. м. мн. в. – повдигам се, издигам се,
възгордявам се
вьзъпити* - вьзпи аор. ед. 3 л. – провиквам се, възгласявам се с чувство
вьзьіти - вьзьіде аор. ед. 3 л. - влезе
вьзѧти - вьзметь наст. (буд.) ед. 3 л,; вьзѧхъ аор. ед. 1 л.; вьзѧ 3 л., възѧ, вьзѧтъ,
вьзѧть; вьзѧлъ [есмь] перф. ед. 1 л.; възѧлъ [е] 3 л., вьзѧлъ [е]; вьземъ прич.
дейст. пр. м. ед. им., въземь; вьзми пов. ед. 2 л.– вдигна, повдигна, издигна,
взема
вьистинѫ* - нар. - наистина
вьнести - инф. - внеса
вьнити - инф.; вьнидѫ наст. (буд.) ед. 1 л.; вьниде аор. ед. 3 л. - влезе
вьпрашати - инф. – питам, разпитвам
вьпросити - вьпроси аор. ед. 3 л.; вьпросишѫ мн. 3 л. – попитам, запитам
вьсегда* - нар. – всякога, винаги
вьспѧть - нар. – назад, обратно
вьстати - вьставъ прич. дейст. пр. м. ед. им., вьставше; въставъ ж. им.; вьставше ж.
мн. им. – стана, изправя се
вьсхранити* - вьсхрани пов. ед. 2 л. - съхрани
вьсьіпати - инф.; вьсьіпа аор. ед. 3 л. – изсипвам, насипвам
вьсь - см. весъ - вас
вьсѣкьіи - местоим.: вьсѣкои ж. ед. мест.; кр.: въсѣка ж. ед. им.; вьсѣкъ м., вьсѣкь
всѣкъ: всѣка ср. мн. в. - всеки
вѣ* - местоим. дв. 1 л.: наю р.: нама д.; наю в. - ние двамата
вѣдро* - с. ср.: вѣдро ед. в. - ведро
вѣдѣти - вѣдѣ наст. ед. 1 л.; вѣси 2 л.; вѣс(т )҆ 3 л.; вѣсте мн. 2 л.; вѣста дв. 2 л.;
вѣдѣше имп. ед. 3 л.; вѣдѣхѫ мн. 3 л. - зная
вѣкъ* - с. м.: вѣкѡм' мн. д.; вѣкьі в. – веч, вечност
вѣнецъ - с. м.: вѣнецъ ед. в. – венец
вѣра - с. ж.: върѫ ед. в.; вѣрѣ мест. - вяра
80

вѣровати - вѣроуѫть наст. мн. 3 л.; вѣроуахѫ имп. мн. 3 л. - вярвам
вѣтръ - с. м. : вѣтром ед. твор. - вятър
вѧще - нар. срав. - повече
Г
габилота* - с.ж.: габилотоѫ ед. твор. (и стрѣлѣаше Екторъ краль стрѣлоѫ габилотоѫ) –
метателно копие, оръжие за хвърляне на гръцки огън
где - нар. - къде
Гекторовъ - см. Некторовъ - Хектор
глава - с. ж.: главѫ ед. в.; главьі мн. в.; главами твор. - глава
главнѣ - с. ж.: главнѧ ед. в. - главня
глаголати - г(лаго)лати инф.; г(лаго)лахѫ имп. мн. 3 л.; г(лаго)лѧ прич. дейст. наст.
м. ед. им., г(лаго)л(ю)щи; г(лаголю)щи ж. им.; г(лаго)л(ю)ще ж. мн. им.
г(лаго)л(ю)ще – говоря, наричам някого някак
гласъ - с. м.: глас' ед. им.; глас(а) р.; гласѡмь твор. - глас
глѧдати* - глѧдаше имп. ед. 3 л.- гледам
гнѣвенъ - п.: гнѣвен' м. ед. им. - гневен
гнѣвъ - с. м.: гнѣвъ ед. в. гнѣвь - гняв
говорити* - инф.; говорѣх аор, ед. 1 л.; говорѣше имп. ед. 3 л., [нѣсмъ] говорила перф.
ед. 3 л.; говерѧ прич. дейст. наст. ж. ед. им. - говори
голъ* - п.: голѫ ж. ед. в. - гол
гора - с. ж.: горѫ ед. в. - гора
господинь - с. м.: г(осподи)нь ед. им. г(оспо)д(и)нь; г(оспо)д(и)не зв., г(осподи)не (вм.
госпожде), г(о)с(поди)не, (вм. госпожде) г(оспо)дине; г(оспо)д(и)ни мн. им.;
г(оспо)д(и)на дв. им. – господин, господар
господжа - с. ж.; г(оспо)жда ед, им., г(оспо)ж(д)а; г(оспо)ждѫ р., г(оспо)ж(д)ѫ,
г(оспож)дѫ; г(оспо)жди д.; г(оспо)ждѫ в., г(оспо)ж(д)ѫ; г(оспо)жде зв; г(оспо)ж(д)ѧ
мн. им., г(оспо)ж(д)ѧ, г(оспо)ждѫ; г(оспо)ждь р; г(оспо)ждлмъ д., г(оспо)ждамь,
г(оспо)ж(д)амь; г(оспо)ждѫ в.; г(оспо)ждами твор., г(оспо)одахъ мест. – госпожа,
господарка
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готовъ - п.: м. ед. им. – готов, приготвен
грлдъ - с. м. (35): ед. им.град'; града р.; градоу д.; градъ в.,град'; гради мн. им.;
градьі в.; градѣхъ мест., градох' - град
гражданинъ* - с. м.: граждане мн. им. – гражданин, жител на град
гробъ - с. м.: гробъ ед. в.; гробѣ мест. – гроб, гробница
гръдьіи - п.: гръдьімъ мн. д.- градски
гръци - етн.: гръкь р.; гръкьі в.; гръкьі твор.; гръцѣхъ мест., грцѣх', гръцѣх - гърци
гръчьскьіи - п.: гръчьскаа ж. ед. им., гръцкаа; гръчьскьіѫ ж. р., гръцкъѫ гръчьскъѧ;
гръчьскьіи м. в., гръч'скьіи, гръцкьіи, гръчьстїи; гръч(ь)скѫѧ ж. в., гръчьскѫѧ;
гръчьстїи м. мн. им., гръчьстии, грьчьстїи, гръч'стїи, грч'стїи, гръцкьіѫ,
гр(ъ)цсти, гръчьсти, гр'цтїи, гръцтїи; гръчьскьіих', гръчьскьіх', гръч'скьіх',
грьцкьіихъ; гръчьскьімъ д.; гръчьскьіѧ м. в., гръцкьіѧ, грьцкьіѧ, гръчьскьіх'';
гръчьскаа ср. в.; гръчьскьіми твор. - гръцки
грѣшньіи* - п.: грѣшнаго м. ед. в.- грешен
грѧсти - грѧдѣхѫ имп. мн. 3 л. – вървя, отивам
гѫслъникъ* - с. м.: ед. им – гъслар, гъдулар
гѫсль - с. ж.: гѫсли мн. в. – гъсла, гъдулка
гѫсти* - инф.; гѫдѣше имп. ед. 3 л. – свиря на гусла/ гъдулка
Д
да - съюз – да, за да, нека да
даати - даетъ наст. ед. 3 л.; дааше имп. ед. 3 л. - давам
давати - даваше имп. ед. 3 л.; даваите пов. мн. 2 л. - давам
давно* - нар., съюз: (изиди под' Троѫ на брань, давно би ѡделѣ Некторю кралю
(направи мѧ. . . давно сѧ би вдзвратилъ Екторъ), (и метхѫ [сьіна] прѣд' фарижа
егова, давно сꙗ би вьзвратилъ), (направи с(ьі)на своего меншего. Полинещероу
кралю. . . давно би сѣмѧ оухранило ѡⷮ Троѫ) - дано
далече - нар. - далече
далечньіи* - п.: далечнои ж. ед. мест. - далечен
Дарданїа - геогр.: им. - Дардания
Дарданоуша - личн. м.: им. Дарданꙋша; Дарданꙋша в. - Дардан
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дарованїе* - с. ср.: дарованїа мн. в. – дарование, дар, дарба
даръ - с. м.; дарѡвьі мн. в. – дар, подарък
дати - инф.; дамъ наст. (буд.) ед. 1 л.; даси 2 л.; дадите мн. 2 л., дас(т') 3 л.; даде
аор. ед. 3 л.; дашѫ мн. 3 л., дадошѫ; дадохѫ имп. аор. мн. 3 л.; [бѣ] дала
плюсквамперф. ед. 3 л.; даждь пов. ед. 2 л., даи; даите мн. 2 л. - дам
два - числ.: два в. - две
двигнѫти* - инф.; двигнѫшѫ аор. мн. 3 л. - раздвижа
двигнѫти сѧ* - двигнѫ сѧ аор. ед. 3 л.; двигнѫле сѧ перф. (без связки) мн. 3 л. (сѧ
(вм. сѫть?) двигнѫле. . .воеводьі) – раздвижа се
дворба* - с. ж.: дворбѫ ед. в. – служба, работа
дворъ - с. м.: двора р.; дворъ в.; дворѣ мест. - двор
диаволъ* - с. м.: диавола ед. р.; дїавол' мн. р. - дявол
дивити сѧ - дивїшѫ с(ѧ) аор. мн. 3 л. – чудя се, учудвам се
Диевошькордиа - личн. ж.: им. - Дискордия
Дицеоушевъ - п. : Дицеоушева м. ед. в., Дицева - Дицея
длъго - нар.- дълго
днесь - нар.: днес' - днес
до - предл. - до
добро - c. cp.: ед. им.; добра p. - добро
добрьіи - п.: добрѫѧ ж. ед. в.; добрїи м. мн. им.; добрьіѫ ж. им.; доврьіѫ м. в.; добрьіѫ
ж. в.; добрьіми твор.; кр.: довро ср. ед. им.; добра м. р.; добра ср. мн. в. - добра
добрѣ - нар. - добре
добьітокъ - с. м.: добьітка ед. р.; добьітцѣ мест. - добитък
довести* - инф.; доведѫ наст. (буд.) ед. 1 л. - доведе
доволенъ - п.: доволна, ж. ед. им. – доволен от
доволнѣ - нар. - доволен
дозѣла - нар. - изнемощяла
доитѝ - доидох' аор. ед. 1 л.; доиде 3 л.; доидохмьі мн. 1 л.; доидошѫ 3 л.; доидоста
дв. 3 л. - стигна, достигна, достигна до
доколѣ - нар. - докога
дола* - с. ж. : дольі ед. р.; дольі мн. в. - дол
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дондеже - нар. - докато
донести* - инф.- занеса
Дончикъ - личн. м. им.(вм. Дончикъ, Дончичь) - Дончик
доплоути - доплоу аор. ед. 3 л.; доплоувъ прич. дейст. пр. м. ед. им. - доплува
допоустити* - допоусти пов. ед. 2 л. - доплували
дочакати* - дочакать инф.– дочака, изчака
драго* - нар. – драго, добре
драгьіи - п.: драгое ср. ед. им.; кр.: драга ж, ед. им.; драго ср. в. – добър, драг
дроугое - нар.: - друго
дроугьіи - местоим.: м. ед. им.; дроугьіѫ ж. р.; дроугьіѧ м. мн. в.; дроугъ дроугоу;
дроугъ [на] дроуга - друг
дроужина - с. ж.: ед. им.: дроужинѫ в. - дружина
дръжава - с. ж.: ед. им.; дръжавьі мн. в. – власт, могъщество
дръзость - с. ж.: дръзость ед. в. - дързост
Доудома - геогр.: им. - Доудома
доухъ - с. м.: доухоу ед. д. - дух
дьнесь - см. днесь - днес
дьнь - с. м.: д(ь)нь ед. в. д(ь)нъ - ден
дьщи - с. ж.: дьщи ед. р. (доколѣ ми не бѫдет ҆ дьщи Агамена ц(а)рѣ Цвѣтаньі
г(оспо)ждѫ); дъщерь в. дьщеръ, дьщерь, дъщере, дьщере; дьщерїи мн.р.;
дьщерѣмъ д.- дъщеря
дѣати - дѣите пов. мн. 2 л. – действам, правя, върша
дѣвица - с. ж.: д(ѣ)в(и)це ед. зв.; д(ѣ)в(и)цѧ мн. в. - девица
дѣлба* - с. ж. - дележ : дѣлбѣ ед. мест. - делба
дѣло - с. ср.: дѣло ед. в.; дѣлѣ мест. – дело, действие
Дѣлона, Дѣлонъ - личн. м.: Дѣлона р. (доколѣ стоить дѣлона стража), Делона в.(влѣзе
[Одисеи] нощиѧ вь Трож ( . . . ) Делона стража на вьісѡкомь кастсли) - Делона
дѣти сѧ*, дѣнѫти сѧ - дѣнѫ сѧ наст. (буд.) ед. 1 л. – давам се
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Е
ево* – показ. част.- ето
Евтропїа - личн. ж.: им. - Андромаха
Егда - нар. - когато
еговъ - местоим.: м. ед. им.; егова ж. им.; еговъ м. в., егова; еговѫ ж. в.; егови м. мн.
им.; еговѣ ср. дв. в. - негов
егьі* - съюз – ако, ако ли, като, когато
еда - съюз - нима
единоѫ - нар. - веднъж
единьіи - числ.: единомоу м. ед. д.; единого м. в.; единомъ м. мест.; единои ж. мест.
еднои; кр.: единъ м. ед. им., единь, един'; едина ж. им.; едино ср. им., единѫ ж.
р.(изь единѫ чашѫ); единъ м. р., единь; единѫ ж. в.; едино ср. в. - един
Ежеона - личн. ж.: им. - Хезиона
Екторъ - личн. м.: им., Екторъ, Ектор, Нектор; Ектора р., Нектора; Ектороу д., Екторꙋ,
Некторю: Ектора в., Нектора, Иектора; Екторе зв.- Хектор
Елена - личн. ж.: им. Елина ; Еленѣ д.; Еленѫ в.; Елено зв. - Елена
елини - етн.: елиньі в. - гърци
Елиноушъ - личн. м.: им.; Елѣноушь , Еношь ; Еленоуша в. - Хелен
ендиктїонъ* - с. м. - индикт: ендїктиѡна ед. р. - индикт
Еношь - с. м. Еленоушь - еленов
Етеноръ - личн. м.: им.- Антенор
Ж
жаловати - жаловаста имп. дв. 3 л. – жалват се, оплакват се, тъжат
жалостенъ - п.: м. ед. им. – тъжен, жалостен
жалостно* - нар. – тъжно, жалостно
жалость - с. ж.: жалость ед. в. – тъга, жалост
же - част. и союз – пък, но, а
желати - желааше имп. ед. 3 л. – желая, искам, копнея за нещо
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желѣзо - с. ср. желѣза ед. р. - желязо
жена - с. ж.: ед. им.; женьі р.; женѣ д.; женѫ в. - жена
женити сѧ - женѣше сѧ имп. ед. 3 л – женя се
женскьіи - п.: жен'ское ср. ед. в. - женски
Жеребонъ - личн. м.: Жеребона в. - Йеребона
живьіи - п.: живого м. ед. р. - жив
жиндолъ* - с. м.: ед. им. - долина
жльтьіи* - п.: жльтїи м. мн. им. - жълт

3, Ꙁ
за – предл. - за, поради, по причина на
заврѣщи* - завръже аор. ед. 3 л. - завърза
заꙁидати - инф. - зазида
заити - зашед' прич. дейст. пр. ж., ед. им. - залезе
заклати* - инф. – заколя
заложити* - заложих' аор. ед. 1 л.; заложи 3 л. – залагам
зане - союз – защото
занести* - занесе аор. ед. 3 л. – занасям
заповѣдати - заповѣда аор. ед. 3 л. – заповядам, възлагам, поръчам
заповѣдь - с. ж.: заповѣди ед. р. - заповед
застава* - с. ж.: заставьі мн. в. - застава
застѫпити* - [би] застѫпилъ сосл. ед. 3 л. – застъпник, поддръжник на някого
заоутра* - нар. :заꙋтра – на утрото, заранта
защитити* - защити аор. ед. 3 л. - защитава
звати - зва аор. ед. 3 л.; зовѣше имп. ед. 3 л. – назовава, нарича
звати сѧ - зовѣше сѧ имп. ед. 3 л. – назовава се, нарича се
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звѣзда - с. ж.: звѣздьі мн. им. - звезда
зданїе - с. ср.: зданїа мн. в. – сдание, сграда
здраво* - нар. - здраво
земньіи - п.: земнаа м. дв. им. – земен, наземен
земѣ - с. ж.: земѧ ед. р.; земѧ в.; земи мест. - земя
ꙁиждати - инф. – зидам, градя (къща)
ꙁиздати* - инф.; ꙁиздаахѫ имп. мн. 3 л.; [бѣ] ꙁиздалъ плюсквамперф. ед. 3 л. –
изгражда, зида
ꙁиздати сѧ* - ꙁиздаше сѧ имп. ед. 3 л. – изгражда се, зида се, съзидва се
ꙁиздь - с. м.: ꙁиздь ед. в. – зид, ограда, стена
злато - с. ср.: ед. им.; злата р.; златомь твор.златом'; златѣ мест.; злата мн. в. злато
златьіи - п.: златаа ж. ед. им.; златого м. р.; златьіи м. в.; златѫѧ ж. в.; златьімь м.
твор.; златьіми мн. твор.; кр.: злат' м. ед. им.; златѫ ж. в.; злат' м. в. - златен
зло - с. ср.: зло ед. в. - зло
злобити сѧ* - злобита сѧ пов. дв. 3 л. – озлобява се
злосръдити сѧ* - злосрьди сѧ пов. ед. 2 л. – грижи се, притеснява се
зльіи - п.: зльіѫ ж. ед. р.; злѣмъ ж. мест. - зъл
злѣ - нар. - зле
знамение - с. ср.: знамение ед. в.; знамениемъ твор. – знак за обявяване, белег,
знамение
знати* - знаахѫ имп. мн. 3 л.; знаи пов. ед. 2 л. - зная
зорѣньіи* - п.: зорѣньімъ м. ед. твор. - бляскав
ꙁѣло - нар.– зло, злина
И

и - союз - и
и - местоим. ед. 3 л.: его м. ед. р., егѡ, него; еѧ ж. р., еѫ, неѫ, неѧ, е; его ср. р., емоу,
емꙋ, немоу, моу, мꙋ, емъ; еи ж. д., неи; нь м. в., его, егѡ, ѥго, него, го; ѫ ж. в., ѧ ; е
87

ср. в., и; нимъ м. твор., ним'; неѫ ж. Твор., неѧ: имъ ср. твор., нимь, немъ м.
мест., немь, нем'; неи ж. мест.; имъ мн. д., им; ихъ м. в., их', них'; ихъ ж. в., их':
ними твор.; ихъ мест., их, них'; има дв. д., нима твор. - и
Иаиакшь - см. Аꙗкшь - Аякс
игра - с. ж.: игрѣ ед. мест. - игра
играти - инф.; играаше имп. ед. 3 л.; играаѫ мн. д. 3 л. - играя
игрецъ - с. м.: ед. им. - играч
Иекторъ - см. Екторъ - Ектор
Иермонъ - личн. м.: Иермѡна в. - Йеромон
иже - местоим.: м. ед. им.; емоуже м. д.; еиже ж. д.; немже м. мест.; иже м. мн. им.;
ꙗже ж. им.; иже в знач. союза: иже, еже - който
избрати - избра аор. ед. 3 л - избера
извести - изведохъ аор. ед. 1 л.; изведе 3 л.; изведошѫ мн. 3 л. - изведа
извѣстно - нар. – известно, познато
извѣстовати* - извѣстованньіих' прич. стр. пр. мн. мест. - известявам
изгнати - изгнала перф. (без связки) ед. 3 л. - изгнил
изгорѣти* - инф. - изгоря
издъхнѫти - издъше аор. ед. 3 л. – издъхна, умря
излетѣти - излетѣшѫ аор. мн. 3 л. - излетя
изломити* - изломишѫ аор. ед. 3 л. – сваля, съблича, свлича
измеждѫ* - предл. – измежду, между
изметати* - изметашѫ аор. мн. 3 л. - хвърлям
изъ - предл. из, изь, ис - из
изьіти - инф.изьідѫ наст. (буд.) ед. 1 л.; изьідѫт' 3 л.; изьіде аор. ед. 3 л.,изьідошѫ
мн. 3 л.; изьідоста дв. 3 л.; изьіди пов. ед. 3 л. - дойде
изѧти - изѧ аор. ед. 3 л. – иззема, извадя, избавя, спася
или - съюз - или
Илионъ - геогр.: Илиѡнъ мн. - Илион
именовати - именова аор. ед. 3 л. – именувам, назовавам, наричам
именовати сѧ *- именоваше сѧ имп. ед. 3 л. – именува се

88

имѣти - имамъ наст. ед. 1 л.; имать 3 л.; имать мн. 3 л.; имѣше имп. ед. 3 л.; имѣхѫ
мн. 3 л. - имам
имѧ - с. ср.: ед. им.; имѧ в.: именемъ, именемь - име
иньіи - местоим.: иномъ м. ед. мест.; кр.: инъ м. ед. им., инь; ина ср.мн. в. - друг
Ипитеръ - личн. м.: им. Ипитерь; Ипитера в.; Ипитеромь твор. - Юпитер
искати - инф.; ищѫ наст. ед. 1 л.; ищет' 3 л.; исках' аор. ед.1 л.; иска 3 л. – търся,
диря
исковати* - инф.; искова аор. ед. 3 л. – изковава, кове
искочити - искочивше прич. дейст. пр. м. мн. им. - изскача
искра - с. ж.: искри мн. им. - искра
испльнити - испльнивше прич. дейст. пр. м. ед. им. – изплъне, напълня
исповѣдати - исповѣда аор. ед. 3 л. – изповядвам, признавам, славя, прославя
исправити* - исправи аор. ед. 3 л. – изправя, направя нещо право, правилно
извърша нещо
истина - см. вьистинѫ - истина
исходити - исходи пов. ед. 2 л.; исходль [би] сосл. ед. 3 л. - излизам
исчьсти - исчьтоста аор. дв. 3 л. - изчисти
исѣщи* - исѣкошѫ аор. мн. 3 л. – изсека (от камък)
ити - идеши наст. ед. 2 л., идешь; идеть. 3 л.; иде аор. ед. 3 л., идѣше имп. ед. 2 л;
идѣше 3 л.; идѣхѫ 3 л.; иди пов. ед. 2 л.; шедъ прич. дейст. пр. м. ед. им.;
шедъ ж. им. - вървя
К
каакиискьіи – п.: м. ед. им.; каакїистїи м. мн. им., каакиистии; каакїискьіѫ - ахейска
казати -: казаста аор. дв. 3 л. – показвам, поучавам
каквото* - местоим. - каквото
како – нар. - как
какото* – нар. - каквото
Калкадиновь - п. : м. ед. им. - калкадинов
Калкашь – личн. м. им. Калкашь ; Калкаша - Калхаса
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Калъканоушъ – личн. м.: Кал' каноушоу - Вулкан
камение – с. ср. ед. им.; камение в.; камениемь твор. - камънак
камень - с. м. ед. им.; камень в., каменъ, камен'; камени мест. - камък
камо -нар. - (на)къде
карати сѧ* - инф. – кара се
кастель* – с. м.: кастели ед. мест. - кула
катръга* - с. ж.: катръгѫ ед. в.; катръгьі мн. твор. - катръга
катоунъ* - с. м.: катоуна ед. р.; катоунъ в. - катун
Кашантоуша - геогр.: им. - Ксант
Кащрандра - личн. ж.: им., Кащрандро зв. - Касандра
клѧтва - с. ж.: клѧтвѣ ед. мест. - клетва
клѧти сѧ* - инф.; клѧ сѧ аор. ед. 3 л.; клънѣше сѧ имп. ед. 3 л. – кълна се в нещо
Клѧтомещрица - личн. ж.: Клѧтомещрици р. - Клитемнестра
книга - с. ж.: книгѫ ед. в. - книга
книжньіи* - п.: книжниих' мн. р.; кр.: книжна ср. мн. в. – книжен, хартиен
ковачь - с. м.: ковачю ед. д. - ковач
когьі* - нар. - кога
Коета - личн. м.: им. - Коета
кои - местоим.: м. ед. им.; коа ж. им., коꙗ; кое ср. им.; коего м. р.; коеи ж. д.; кои м. в,
коего; коѫ ж. в.; коимъ м. твор.; коемъ м. мест., коем; кои м. мн. им.; коѫ ж. им.
коа ср. им. - кой
които - местоим.: м. ед. им.; коато ж. им. - който
коликьіи - местоим.: коликаго м. ед. р.; кр.: колика ж. ед. им. - колкото
конецъ - с. м.: конца ед. р. - край
копие - с. ср. копи ед. мест. - копие
корабь - с. м.: кораблѧ ед.; корабь в., корабъ, корабль, корабле мн. им.; кораблеи р.,
корабеи; кораблѧ в.; корабли твор., кораби - кораб
кошоута* - с. ж.: ед. им.; кошоутьі р.; кошоутѫ в. - кошута
краи - с. м. краа ед. р. - крал
кралевъ* - п.: м. ед. им. - кралски
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кралевъство* - c. cp.: кралев'ство ед. им. - кралско
кралица* - с. ж.: ед. им. - кралица
краль* - с. м.: ед. им., кралъ, краль; кралѣ р.; кралю д.; кралѣ в.; кралемъ твор.; кралю
зв.; кралехъ мн. мест. - крал
кралювати* - кралювааше имп. ед. 3 л. - кралства
красньіь - п.: красньіѫ м. мн. в. (вм. твор.); ц.: красенъ м. ед. им., красень; красенъ м.
в.,красна ; краснѫ ж. в. - красив
кривина* - с. ж.: кривинѣ ед. мест. – кривина, нещо накриво, нередно, неправилно
кривъ* - п.: м. ед, им. - крив
кръвъ - с. ж.: ед. им.; кръви р., кръве; кръви д.; кръвъ в.; кръвїи мн. р. - кръв
кръчагъ* - с. м.: ед. им.; кръчагъ в. – кърчаг, стомна
крѣпкьіи - п.: крѣпкѫѧ ж. ед. в. - крехък
кто - местоим.: им. - кой
коула* - с. ж. - башня: коулѣ ед. мест. (вькоупѣ?) - кула
къ - предл.: кь, к – към, при
къждо -местоим.: м. ед. им. - всеки
кѫдоу* - нар. – (на)къде, (на)където
Л
лакомьіи* - п.: м. ед. им. - лаком
Ламедониа - геогр.: им. - Ламедония
Ламеодонъ - личн. м.: Ламедонъ им.; Ламеѡдона р. - Ламедон
Лартѣшевичь - личн. м.: им. - Лаерта
Лартѣшевъ - п.: Лартешева м. ед. р.; Лартѣшева м. в.- лаомедонски
лежати - лежаще имп. ед. 3 л. ; лежахѫ мн. 3 л.; лежѫща прич. наст. м. ед. в.- лежа
лещи - леже аор. ед. 3 л.; легошѫ мн. 3 л. - лежа
ли - съюз - или
лишити - лишить наст. (буд.) ед. 3 л. – лиша (от нещо)
ловити - инф. – ловя, хващам, улавям, ходя на лов
ловъ - с. м.: ловъ ед. в. - лов
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ложница - с. ж.: ед. в. Ложницѫ - стая
льсть - с. ж.: льстиа ед. твор. – измама, хитрост
лѣпота - с. ж.: лѣпотьі ед. р.; лѣпотѫ в.; лѣпоти мест. – приличие, красота
лѣпшии* - п. срав.: лѣпшаа ж. ед. им. – много хубава
лѣпъ - п.: лѣпа ж. ед. им.; лѣпъ м. в., лѣпа; лѣпѫ ж. в. - хубава
лѣто - с. ср.: лѣта ед. р.; лѣть мн. р., лѣт' – лято, година, време
любити - люба наст. ед. 1 л.; любишь 2 л.; любитъ 3 л., любить; люби пов. ед. 2 л., обичам, любя
любовь - с. ж.: любовъ ед. в., любве; любовиѫ твор.; любовнѧ (да тѧ любовнѧ имать
добрьіѫ г(оспо)ж(д)ѧ) – обич, любов
люди - с.: людїи р.; люди в., люд(и) 43 – хора, миряни, несвещенослужители
лѫгъ - с. м.: ед. им. – гора, гъсталак
М
мало - нар. - малко
мальіи - п.: мальіи м. ед. в.; кр.: мальі м. мн. в. - малко
мати - с. ж.: им. м(а)ти; матери д., м(а)т(е)ри; матере в., м(а)т(е)ре 61 - майка
междоу - предл. - посредата
Менелае - личн. м.: им., Менелаоушь, Менелаꙋшь, Менелаоушь; Менелаоуша р.,
Менелаоушоу д., Менелаоу, Менеоушоу,Меланаоушоу; Менелаоуша в. - Менелай
Менелаоушевъ - п.: Менелаоушевъ м. ед. в. - Менелай
метнѫти* - инф.; мегнѫ аор. ед. 3 л. – мятам, хвърлям
мечка - с. ж.: ед. им.; мечкѫ в. - мечка
мечнии* - п.: мечньіми мн. твор. – мечески (от меч)
мечь - с. м.: меча ед. р. (и даде моу. . . своего златого меча); мечь в.; мечемъ твор. меч
милостивъ - п. (1): м(и)л(о)стива ж. ед. им. - милостив
мимо* - предл. - покрай
мимоити - мимоидох' аор. ед. 1 л. – отмина някого, минавайки
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Минѣрва - личн. ж.: Минѣрве р. - Минерва
минѫти* - минѫ аор. ед. 3 л. – мина, отмина, премина
младъ - п.: в знач. нар.: ѡⷮ млада - млад
мльчати - мльчаше имп. ед. 3 я.; мльчите пов. мн. 2 л. - мълча
млѣко - с. ср.: млѣко ед. в. - мляко
мнии - п. срав.: меншего м. ед. в. много - нар. - много
многоразличньі – п.: многоразличнии м. мн. им. – многоразлични, разнообразни
многочьстньіи - п.: многочьстньімь м. ед. твор.; многочестнаа ср. мн. в. многочислен, многоброен
многьіи - п.: многьіѫ м. мн. в.; кр.: мнози м. мн. им., мноꙅи, мноꙁи; многа ср. в.;
мнозѣхъ ср. мест. - много
множьство - с. ср.: множьство ед. в.; множьства мн. в. - множество
мнѣти - мнѧ прич. дейст. наст. м. ед. им. – мисля, смятам
мои - местоим.: м. ед. им.; моа ж. им.; моемоу м. д.; моѫ ж. в.; мое ср. в.; моеи ж.
мест.; моа ср. мн. им.; моимъ д.; моа м. дв. им. - мой
молити - молѧ наст. ед. 1 л. - моля
молити сѧ - молехъ сѧ аор. ед. 1 л. – моля се на...
море - с. ср.: ед. им.; морѣ р.; морю д.; море в. - море
морскьіи - п.: морскомоу м. ед. д.; морскои ж. д.; морскьіи м. в.; мор ҆скомъ м. мест.;
морскїи м. мн. им.; морскаа ср. им.; морскьіѫ м. в.; морскьіѫ ж. в.; морскьіми
твор.; морскьіихъ мест. - морски
мощи - можетъ наст. ед. 3 л., может; можемъ мн. 1 л., можемь.; могѫтъ 3 л.; могох' аор.
ед. 1 л.; може 3 л.; можахѫ имп. мн. 3 л.; [би] могла сосл. ед. 3 л.- мога
мрътвъ - п.: м. ед. им. мртвъ; мрътва м. в., мр'тва - мъртъв
мъгла - с. ж.: мъглѫ ед. в. - мъгла
мьі - местоим. мн. 1 л.: им.; нас' р.; намъ д., намь, нам'; нас' в., см. ньі - мои
мьіслити - инф.: мьішлѣаше имп. ед. 3 л., мьіслѣше – мисля, замислям
мьішца - с. ж.: мьішцѫ ед. в.; мьішцеѧ твор. - комар
мѣдь - с. ж.: мѣдь ед. в. – бакър, медни монети
мѣсто - с. ср.: ед. им.; мѣстѣ мест.; мѣстѣхъ мн. мест. - място
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*мѣсѧцъ - с. м.: м(ѣ)с(ѧ)цъ ед. в. – месец, луна
мѣсѧцъ - с. м.: м(ѣ)с(ѧ)ць мн. p. – месец (част от годината )
мѫдрець – с. м.: мѫдрѫцѧ мн. в. - мъдрец
мѫдръ - п.: м. ед. им. – мъдър, разумен
мѫжъ - с. м.: мѫжоу ед. д. - мъж
мѫка - с. ж.: мѫкьі мн. в. – мъка, мъчение, наказание, измъчване
мѫчити - мѫчимъ прич. стр. наст. м. ед. им. – мъча, измъчвам
Н
на - предл. – на, върху, срещу
надъ - предлог - над
наилѣпшїи* - п. превосх.: наилѣпшаа ж. ед. им.; наилѣпшѫѧ ж. в.; кр.: наилѣпша ж.
ед. им.; наилѣпшѫ ж. в. - най-хубави
наилѣпъ* - п. превосх.: наилѣпа ж. ед. им. - най-хубав
наилѣпѣи* - п. превъсх. наилѣпѣшѫѧ ж. мн. им., кр., наилѣпѣиша ж. ед. им. - найхубавa
наимъдръ* - п. превосх.: м. ед. им. - най-мъдър
наити - инф. наидешь наст. (буд.) ед. 2 л.; наишло [е] перф. ед. 3 л.; наишле [сѫтьі]
мн. 3 л. – дойда, сляза,
накръмити* - накръмитъ наст. (буд.) ед. 3 л. - накърмя
наопѧть* – нар.: наопѧтъ, наопѧт' - обратно, назад
написати - написа аор. ед. 3 л. – напиша нещо на или за някого
написовати - написовааше имп. ед. 3 л. - написвам
напоити - напоитъ наст. (буд.) ед. 3 л. – напоя (с )
направити - направи аор. ед. 3 л.; направи пов. ед. 2 л. – насоча към/ по
направити сѧ* - направи сѧ аор. ед. 3 л. – насочвам се
напрасно - нар. – незапно, изведнъж
напрѣдъ* - нар.: напрѣд' - напред
напрѣждь* - нар. - напред
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нарещи - нарече аор. ед. 3 л., нареч(е) - нарека
нарещи сѧ – нареклъ сѧ [бѣ] плюсквамперф. ед. 3 л. – нарича се
нарицати - нарицаемѫѧ прич. стр наст. ж. ед. в. – наричам нещо някому
нарѧдити сѧ* - нарѧди сѧ аор. ед. 3 л. – нарежда се
насьіпати* - насьіпѧ наст. (буд.) ед. 1 л. – напълня, насипя, изсипя
начѧти - начѧ аор. ед. 3 л., начѧтъ, начѧть; начѧшѫ мн. 3 л.; начѧста дв. 3 л.;
начѧхѫ имп. мн. 3 л. – почна, начена да, започна
нашъ - местоим.: нашѫ ж. ед. в.; нашѧ ж. мн. в. - наш
наꙗздити* - наꙗзди аор. ед. 3 л. - устремявам
наꙗздити сѧ* - наꙗздиста сѧ аор. дв. 3 л. – устремявам се
не - част. - не
небо - с. ср.: н(е)бо ед. в. - небе
невѣрьство - с. ср.: нсвѣрьствомъ ед. твор. - неверие
недѫгь - с. м.: ед. им.; нѣдѫгъ в. – болест, недъг, неразположение, слабост
нежели* - част. – отколкото, както
незвание* - с. ср.: незвание ед. в. - име
незлоба* - с. ж.: незлобоꙅ ед. твор. - незлоба
Некторовъ - п.: Нектора м. ед. р. - хекторов
немощень - п.: м. ед. им. – слаб, болен
Нептенабоушъ - личн. м.: им. - Нептун
нести - инф.; несе аор. ед. 3 л. – нося в определена посока, занасям, отнасям,
донасям
нечьстивьіи - п.: нечьстиваго м. ед. в.; нечстивьіх' мн. р. – безчестен, нечестив
ни - част. – и...не
нижнїи - п.: нижнѧѧ м. мн. в.– прости, простовати, обикновени ( хора )
никогьі* - нар. - никога
никто - местоим.: им. - нищо
нинѣ - нар. - сега
ничтоже - местоим.: ничтоже ед. в. - нищо
ничьсоже - местоим.: ничьсѡже ед. в. - нищо
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ничьто* - местоим.: ничьсого ср. ед. р. - нищо
нищъ - п.: нищѧ ж. ми в. - нищо
новъ - п.: ново ср. ед. в. - нов
нога - с. ж.: ногама дв. твор. – крак, нога
ножъ - с. м.: ножевьі мн. твор. – голям нож
носити - инф.; носѣше имп. ед. 3 л. – нося ( без да е определена посоката на
носенето )
нощь - с. ж.: нощь ед. в.; в знач. нар.: нощиѧ - нощ
ньі* - местоим. мн. 1 л.: им. – ни, нас
нѣкьіи - местоим.: нѣкьіи м. ед. в.,нѣкои - някой
нѣсмъ - ед. 1 л. нѣсмь; нѣси 2 л.; нѣс(т') 3 л. - няма
нѫ - съюз – но, а
О
о - межд.,ѡ - о
о2 – предл., ѡ - о
оба - числ.: м. дв. им. ѡба ; обѣ ср. им.; обѣма д.; оба м. в. – двамата, и двете
обвеселити сѧ* - обвесели сѧ аор. ед. 3 л.; обвеселиста сѧ дв. 3 л. – весели се
обладати - обладаше имп. ед 3 л. – властвам над някого
областенъ* - п.: областна ж. ед. им. - областен
облѣщи - облѣче аор. ед. 3 л . – облека някого с нещо
образъ - с. м.: ед. им. образь; образь в. – образ, фигура, форма, символ
обратити сѧ - обращ сѧ прич. дейст. пр. м. ед. им. – превърна се в / върна се при
оброкъ* - с. м.: ед. им. – заплата, възнаграждение
обрѣсти – инф. ѡбрѣсти; обрѣте аор. ед. 3 л.,ѡбрѣте; обрѣтохмьі мн. 1 л.; обрѣтошѫ 3
л.; обрѣтше прич. дейст. пр. м. мн. им.; ѡбрѣтенаго стр. пр. м. ед. в. - намеря
обрѣсти сѧ - обрѣте сѧ аор. ед. 3 л.; обрѣло сѧ [е] перф. ед. 3 л. – намеря се
обрѫбити* - инф. - зазида
общїи - п.: общаа ж. ед. им. - общо
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обѣдоваше* – ѡбѣдовахѫ имп. мн. 3 л. - обядвам
обѣдъ - с. м.: обѣдѣ ед. мест. - обяд
обѣщати - ѡбѣщахъ аор. ед. 1 л. – обещая на някого да ...
овощникъ* - с. м.: овощникъ ед. в. – овошка ( дърво )
овощница* - с. ж.: овощници ед. мест., ѡвощници – овошка / дърво
овчарь - с. м.: ѡвчарь ед. им. - овчар
огнь - с. м.: ѡгнѣ ед. р. – огън, треска, висока температура
оделѣти* - ѡделѣлъ [би] сосл. ед. 3 л. - побеля
одѣати сѧ - ѡдѣа сѧ аор. ед. 3 л. – облека се
ожидати - ожидаеть наст. ед. 3 л. – чакам, очаквам
озаобити сѧ - озлоби сѧ аор. ед. 3 л.; озлобиста сѧ дв. 3 л., ѡзлобиста сѧ – озлобя се
Оилоушъ - личн. м.: им. Оилоуша, 0илꙋша; Оилоуша в. - Илъ
Оинешь - личн. ж.: им. Аоинеша, Венеоушь, Вснеꙋшь; Оинеꙋше зв. - Венера
околище* - с. ср.: околища мн. в. – място около града, околище, околност
около* - предл. - около
околь* - с. м.: околь ед. в. - околност
омьівалница* - с. ж.: омьівалницѫ ед. в. – умивалник / ца
онакъвъ* - местоим.: ед. ср. в. - онакъв
оньіи - местоим.: ѡноѧ ж. ед. р.; ономь м. мест.: кр.: он м. ед. им.; она ж. им., ѡна;ѡнъ
м. в.; онѫ ж. в.; оно ср. в.; они м. мн. им., ѡни; она ср. им.; ѡньі ж. в.; она ср. в.;
ѡна м. дв. им. - ония
онзи* - местоим.: оногози м. ед. р.; ѡнѫзи ж. в.; онози ср. в.; ѡнѣмзи мн. д. - онзи
опашъ – с. ж.: опаши ед. д. - опашка
опоасати сѧ* - опоаши сѧ пов. ед. 2 л. – опашва се, слага си нещо около кръста
опоити* – опоишѫ аор. мн. 3 л. – напива, напоява, утолява си жаждата
опѧти - опѧта прич. стр. пр. ж. ед. им. - украсен
орало* - с. ср.: оралом' ед. твор., см. рало - рало
орати* - инф. ѡрати; орѣше имп. ед. 3 л. - ора
Орешъ - личн. м.: Ореша р. - Ореша
орѫжїи - с. ср.: ед. им., ѡрѫжие; орѫжїа р., ѡрѫжиа; орѫжию д.; орѫжие в, орѫжїе, орѫже,
ѡрѫжие, орѫжи мест.; орѫжиа мн. в., ѡрѫжиа – меч, оръжие
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оставити - инф. ѡставити; оставѧ наст. (буд.) ед. 1 л.; оставиши 2 л., оставишь;
ѡставити аор. ед. 3 л.; оставишѫ мн. 3 л.; оставилъ [еси] перф. ед. 3 л.; остави
пов. ед. 2 л.; ѡставилъ [би] сосл. ед. 3 л. – оставя, опростя, изоставя
оставити сѧ - инф.; оставилъ сѧ [би] сосл. ед. 3 л. – живея самотно
оставлѣти - оставлѣмъ 48 (ѡ Алеѯандре, не оставлѣмъ тебе вь кривинѣ) - обвинявам
остарѣти* - остарѣ аор. ед. 3 л. - остарял
остати - останеть наст. (буд.) ед. 3 л. – остана, почакам, спра
острьіи - п.: остромоу м. ед. д. - остро
отбили – ѡⷮбити инф. – отбиват, отделят
отвести - ѡⷮведѫ наст. (буд.) ед. 1 л. - отвеждат
отврѣщи сѧ - ѡⷮврѣже сѧ аор. ед. 3 л. – отхвърля нещо ( от себе си )
отвѣть - с. м.: ѡⷮвѣтъ ед. в. – отговор, отчет
отвѣщавати - ѡⷮвѣщаваате имп. ед. 3 л. - увещавам
отвѣщати - ѡⷮвѣщати инф.; ѡⷮвѣща аор. ед. 3 л., ѡ(т)вѣща – отговоря нещо на
някого
отецъ - с. м.: ѡⷮ(е)цъ ед. им.; о(ть)ца р., ѡ(ть):ца - отец, баща
о(ть)цоу - д. ѡ(ть)цоу; о(ть)ца в., ѡ(ть)ца; ѡ(ть)цемъ твор. – отец, баща
отити - отиде аор. ед 3 л. – махна се, избяга от
отлѫчити – ѡⷮаѫчена прич. стр. пр. ж. ед. им. - отличавам
отмѣтати сѧ - ѡⷮмѣтает сѧ наст. ед. 3 л. – отмятам се
отокь* - с. м.: ед. им.; отока р.; ѡтока; отокъ в.; отоцѣ мест., ѡтоцѣ; отоци мн. им.;
отокъ р., оток'; отокьі в.; отоцѣхъ мест., отоцѣх' – остров, крайбрежие,
крайморие, край
отонѫдоу - нар. – от там
отпоустити - ѡⷮпоусти аор. ед. 3 л., ѡⷮпоустиста дв. 3 л. - изпрати
отпоущати - ѡⷮпоущаи лов. ед. 2 л. - отпуска
отринѫти сѧ* - ѡⷮринѫ аор. ед. 3 л.; ѡⷮринѫшѫ сѧ мн. 3 л. ѡⷮринѫшѫ с(ѧ) – оставя се
отрокъ - с. м.: ед. им. отрок', ѡтрокъ; отрокоу д.; отрока в., отрокомъ мн. д.; отрокьі
твор. – момче, слуга, прислужник
отрочѧ - с. ср.: отрочѧти дв. им. - дете
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отсели* - нар.: ѡⷮсели – оттук, отсега
отстѫпити - ѡⷮстѫпи аор. ед. 3 л. - отстъпка
отъ - предл.: ѡⷮ - от
отѧти - инф.; отѧх аор. ед. 1 л.– отнема нещо от някого, освободя някой от нещо
П
Пагажїа - геогр.: Пагажи д. - Пагажия
Пазоуха - с. ж.: пазоухѫ ед. в. - пазва
пакьі - нар.: – пак, отново
палагїискьіи - п.: палагїистїи м. мн. им.; палагїискьі м. в. Паламидешь - личн. м.: им. Паламедежно - Паламид
Палешь - см. Фелеша – Палада ( Минерва )
Парижь - личи. м.: им. Париж', Фарижь, Фарижъ, Фариж'; Парижоу д., Фарижоу;Фарижа
в., Парижа, Фарифа; Фарижомъ твор.; Фарижоу зв.,Фарижю - Парис
пасти - паде аор. ед. 3 л.; падошѫ мн. 3 л.; пад' прич. дейст. пр. м. ед. им. – паса
(стадо), пазя
Пастьіревичишь - личн. м.: им.; Пастьіревичю д.; Пастьіревичища в. - Пастъйревич
пастьіръ - с. м.: ед. им. – пастир, овчак, пазител
паче - нар. срав.– повече, най-много
Пелеша - см. Фелеша - Фелеша
Пелешинъ - п.: Пелешино ср. ед. им. – пелейско ( море )
Пелешъ - личн. м.: Фелешь им.; Пелеша р., Пелефа, Фелеша - Фелеш
песъ - с. м.: псомъ ед. твор. Петичевъ - п.: Петичева м. ед. в. - Пиритов
пианъ - п.: пиани м. мн. им. - пиян
Пилоташъ - личн. м.: Пиаоташа ед. в. - Полипоет
пиргосъ* - с. м.: пиргос' ед. им.; пиргоса р. - кула
пиргъ* - с. м.: пирꙅѣ ед. мест. - кула
писати - писааше имп. ед. 3 л.; писано прич. стр. пр. ср. ед. им. - пиша
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писмо* - с. ср.: писма мн. в.– писмо, буква
пити - инф.; пиахѫ имп. мн. 3 л. - пия
плавигривѣстьіи* - п.: плавогривѣстого м. ед. р. - белогривест
плакати - инф. плачеть наст. ед. 3 л.; плакашѫ аор. мн. 3 л. - плача
плакати сѧ - плачите сѧ пов. мн. 2 л. ; плачѧ сѧ прич. дейст. наст. ж. ед. им. – плача
се
плеще - с. ср.: плещи дв. в.; плещоу дв. мест. - плешка
плънъ - п.: м. ед. им. - пълен
плъть - с. ж.: пльт' ед. в. – месо, тяло плът
плѣнити - плѣниле [бѣхѫ] плюсквамперф. мн. 3 л. - пленен
плѣшивьіи* - п.: плѣшивѫѧ ж. ед. в. -плешив
по - предл. - по
побити - побишѫ аор. мн. 3 л. - убия
поблѣдѣти* - поблѣдѣвъ прич. дейст. пр. м. ед. им. - пребледнея
побогать* - п.: м. ед. им. - по-богат
повезти - повезохѫ ошиб. вм. повезошѫ (аор. мн. 3 л.) или повезѣахѫ (имп. мн. 3 л.) повеждам
повелѣти - повелѣ аор. ед. 3 л.; повели пов. ед. 2 л. – заповядам, наредя, позволя,
поръчам
повести* - инф. поведе аор. ед. 3 л. - поведа
повити* - пови аор. ед. 3 л. - повия
повлѣщи* - повлѣче аор. ед. 3 л. - повличам
повратити* - повратѧть наст. (буд.) мн. 3 л.; повратишѫ аор. м. 3 л. - връщам
поврѣщи - инф.; повръже аор. ед. 3 л. – хвърля, подхвърля
повѣдѣти - повѣмъ наст. (буд.) ед. 1 л.; повѣждь пов. ед. 2 л., повѣждъ – кажа,
съобщя, известя, разкажа
повѣсть - с. ж.: повѣсти мн. им. - разказ
поглѧдовати* - инф.; поглѧдоуѫ прич. дейст. нает. м. ед. им. - поглеждам
погорѣти* - инф.; погорѣ аор. ед. 3 л. - изгоря
погоубити - инф. Погꙋбити, погоубитъ ; погоублѧ наст. (буд.) ед. 1 л; погоубить 3 л.,
погоубѧть мн. 3 л.; погоубишѫ аор. мн. 3 л.; погоублѣаше имп. ед. 3 л. –
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изгубя, погубя, загубя, ( убия )
погьібнѫти, погьіиѫти - погьіиѫти инф.; погьіѫ наст. (буд.) ед. 1 л.; погьібнѫть мн. 3
л. погьібнѫт'; погьіиѫ аор. ед. 3 л. – погина, загина, изгубя се
подати - подаи пов. ед. 2 л. – подам, дам
подобати - подобаетъ наст. ед. 3 л. – трябва, подобава, прилича, редно е, следва
подобенъ – п.: под(о)бенъ м. ед. им. - подобен
подобно* - нар.: под(о)бно - подобно
подобрьіи* - п.: подоброго м. ед. р.; кр.: подобръ м. ед. им.- по-добър
подобрѣ* - нар. - по-добра
подъ - предл. подь, под' - под
позвати сѧ* - позвахѫ сѧ имп. мн. 3 л. – извикаха се
познавати - познавааше имп. ед. 3 л. - познавам
поити* - инф. поидѣте наст. (буд.) мн.; поидѣвѣ дв. ед. 1 л.; поидох' аор. ед. 1 л.;
поиде 3 л., поде; поидошѫ мн. 3 л.; поидосте дв. 2 л., поидоста 3 л.; пошелъ [си]
перф. ед. 2 л.; поиди пов. ед. 2 л. – тръгна; поя, давам питие
показати - показа аор. ед. 3 л. – показвам; покажа, накажа, укоря
покланѣнїе* - е. ср.: ед. им. - поклонение
поклакнѫти* - поклѧкнѫ аор. ед. 3 л. – покланя се
покрьвало* - с. ср.: покрьівала ед. р. - покривало
полагати - полагааше имп. ед. 3 л. – полагам, слагам, отдавам, давам
полата - с. ж.: ед. им.; полатѫ в.; полатѣ мест.
поле - с. ср.: поле в. – поле
Полидвороушь – личн. м.: им.; Полидвороуша в. - Полидвор
Поликшена - личн. ж.: им.; Поликшенѫ в., Пол(и)кшенѫ - Поликшена
Полинещеръ - личн. м.: им. Полинещерь; Полинещероу д. - Полимнестора
положити - положи аор. ед. 3 л. – положа, сложа, отдам, дам
полоунощъ* - с. ж.: полоунощъ ед. в. – среднощ, в средата на нощта
полъ - с. м.: полъ ед. в. – половина, част от пространството, намиращо се от
едната или от другата страна на границата, която го разделя
полѣпшии* - п. превосх.: полѣпшаа ж. ед. им.; полѣпшѫѧ ж. в. - по-хубава
полюбити сѧ* - полюбиста сѧ аор. дв. 3 л. – целунаха се
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помагати - инф. - помагам
помирати - помираахѫ имп. мн. 3 л. – помирявам, сдобрявам
помного* - нар. – помного, повече
помощь - с. ж.: помощь ед. в. - помощ
помѣнѫти - помѣнѣте наст. (буд.) мн. 2 л. Помѣнте, помѣнѣ; помѣни пов. ед. 2 л.;
помѣните мн. 2 л. – помена, спомням си
понеже - союз. – понеже, защото
пенести - понест' инф.; понесѫ наст. (буд.) ед. 1 л.; понесе аор. ед. 3 л. – понеса,
претъкпя
попъ* - с. м.: ед. им. попь; попа р.; попа в. - поп
поражати* - поражааше имп. ед. 3 л. - поражда
порѫчити* - порѫчи аор. ед. 3 л.; порѫчиста дв. 3 л. – поверя, възложа с поръка
посадити - посади аор. ед. 3 л. – поставя някого да седне
поскоро - нар. - по-скоро
послѣдовати - инф. – последвам, вървя след някого
пособити* - пособилъ [ѥс(т)] перф. ед. 3 л. - помагам
поставити - поставлѧ наст. (буд.) ед. 1 л.; постави аор. ед. 3 л.; поставишѫ мн. 3 л.;
постависта дв. 3 л. - поставя
постелѣ - с. ж.: постелѧ ед. в. (а сези си вь третиѧ постелѧ прѣлюбьі сьтворила); постели
мест. - постилам
посѣщи* - посече аор. ед. 3 л.; посѣкошѫ мн. 3 л. - отсека
потаити сѧ* - потаишѫ сѧ аор. мн. 3 л. – потая се, скрия се
потаплѣти* - потаплѣаше имп. ед. 3 л. - потапям
потещи - потечеть наст. (буд.) ед. 3 л.; потече аор. ед. 3 л. - потичам
потонѫти - [бихѫ] потонѫле сосл. мн. 3 л. - потапям
Потроколоушъ - личн. м.: Потриколꙋшь им., Потроколоуша в. - Патрокъл
потрѣбити - потрѣбитъ наст. (буд.) ед. 3 л.; потрѣби аор. ед. 3 л. – разтребя, почистя,
истребя, унищожа
похвала - с. ж.: похвалѫ ед. в. - похвала
похвалити сѧ - похвалишь сѧ наст. (буд.) ед. 2 л.; похвали сѧ пов. ед. 2 л. – похваля се
похраберъ* - п.: м. ед. им. - по-храбър
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почакати* - почакаи пов. ед. 2 л. - почакам
почити* - почи аор. ед. 3 л. - умря
почръсти - инф. - почерпя
почто - съюз - защо
почьсти - почелъ [е] перф. ед. 3 л.; почьтенъ прич. стр. пр. м. ед. им. - почитам
почьстно* - нар. - почтено
поѫти - поѫтъ аор. ед. 3 л.; поѫлъ [си] перф. ед. 2 л. – поя, напоявам
правда - с. ж.: праудѫ ед. в. - правда
праведенъ - п.: м. ед. им. – праведен, правдив
правоходѧи* - прич. дейст. наст.: правоходѧщимъ мн. д. – правоходящи
правьіи - п.: право ср. ед. в. - правилно
прахъ - с. м.: прасѣ ед. мест. - прах
приблизити сѧ* - приближи сѧ аор. ед. 3 л. - приближавам се
прибьіти* - [би] прибьіло сосл. ед. 3 л. - придобила
привезти* - привезете наст. (буд.) мн. 2 л., привезѣте - докарайте
привести - инф.; приведѣте наст. (буд.) мн. 2 л.; приведохъ аор. ед. 1 л.;приведе [бѣшѫ]
плюсквамперф. мн. 3 л. – приближа се до
привѧзати - привѧза аор. ед. 3 л. – привързвам, вързвам; привържа, вържа
пригонити* - пригонѧ прич. дейст. наст. м. ед. им. - донасяйки
придежьскьіи – п.: придежьскьіѫ м. мн. в. – фригийско ( крайбрежие )
Придичевъ - п.: м. ед. им. Прїидичевъ - фриксов
Прижїа - геогр.: им. - Фрикс
прижиискьіи - п.: прижискьіѫ ж. ед. р.; прижиискьіхъ мн. р. - фригийска
призвати - призва аор. ед. 3 л.; призваста дв. 3 л. - призван
призиздати* - призизда аор. ед. 3 л., призизда - надгражда
Прїидешъ - личн. м.: им. Пришедъ - Фрикс
приимати - приемахѫ имп. мн. 3 л. – приемам, вземам, получавам
прїити - инф. приидеши наст. (буд.) ед. 2 л.; прїидеть 3 л., прїидет', приидет'; прїидох'
аор. ед. 1 л.; прїиде 3 л., прииде, приде; придошѫ мн. 3 л . ; придоста дв. 3 л.;
пришелъ [нѣсмь] перф. ед. 1 л.; приди пов. ед. 2 л.; пришедь прич. дейст. пр. м.
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ед. им., пришед' – дойда, приближа се
примькнѫти* - примькошѫ аор. мн. 3 л. – примъкна, домъкна, докараха
принести - принесѫ наст. (буд.) ед. 1 л.; принесено прич. стр. пр. ср. ед. им. – принеса,
донеса
присно* - нар.: приснѡ – винаги, завинаги
приспѣти - приспѣ аор. ед. 3 л.; приспѣшѫ мн. 3 л. – настана, дойда, приближа се,
достигна, успея
пристати* - приста аор. ед. 3 л.; присташон мн. 3 л. - застана до, пристана,
приближа се, съглася се
пристонпити - прїстѫпити инф.; пристѫпи аор. ед. 3 л.; пристѫпивъ прич. дейст. пр. м.
ед. им. – пристъпя, приближа се
присѫдити* - присѫди пов. ед. 2 л.; присѫдите мн. 2 л., присѫдѣте - присъждам
присѫѫдати* - присѫѫдаите пов. мн. 2 л. - присъдете
прихоодити - прихоодила [нѣсмь] перф. ед. 1 л. – идвам, дохождам
причѧ - с. ж.: ед. им.; причѧ в. – притча, разказ
причѧстити сѧ* - причѧстить сѧ наст. (буд.) ед. 3 л.; причѧсти сѧ аор. ед. 3 л. –
присъединявам се към някой, обединявам се с
прижти - инф.; прїимешь наст. (буд.) ед. 2 л.; приѫста аор. дв. 3 л.; прими пов. ед. 2 л.
– привземам, прилагам
пробивати - пробиваше имп. ед. 3 л. – пробовам, провирам
пробости - прободе аор. ед. 3 л. - пробода
пробости сѧ* - прободе сѧ аор. ед. 3 л. – прободя се
проводити - проводи аор. ед. 3 л. – съпроводя, придружа, изпратя някого
провьзвѣстити - провьзвѣсти аор. ед. 3 л. - провъзгласявам
прогнѣвати сѧ - прогнѣвала сѧ [е] перф. ед. 3 л. – разгнявявам се
пролиати сѧ - инф.; пролѣет сѧ наст. (буд.) ед. 3 л. – пролива се
проливати - проливамъ аор. ед. 1 л. - проливам
прорещи - прорекльі [сѫть] перф. мн. 3 л. – предскажа, пререка
прорицати - инф. – пророкувам, говоря по "божие" вдъхновение
пророкъ - с. м.: прор(о)къ ед. им., прор(о)кь; прор(о)ка в.; прор(о)комъ твор.; пророци мн.
им.; прор(о)кьі в. – пророк, предсказател
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пророчица - ж. м.: прор(о)ч(и)цѧ ед. р., пророчицѫ; прор(о)ч(и)ци д., прор(о)чи;
прор(о)ч(и)цѧ мн. им.; прор(о)чицъ р.; прор(о)чицамъ д. – пророчица,
предсказателка
пророчьствовати* - прор(о)чьствовати инф. - пророкуване
просити - инф.; прошѫ наст. ед. 1 л.; [би] просилъ сосл. ед. 3 л. – искам нещо от
някого
просити сѧ* - просѣше сѧ имп. ед. 3 л. – иска ми се
пространньіи* - п.: пространного м. ед. р. - широко
противити сѧ* - противит сѧ наст. ед. 3 л. – противя се, противопоставям се
противѫ - предл. - срещу
противѫ - нар. - срещу
прочии - местоим.: прочими мн. твор. - всички
прочьсти - прочьтохмьі аор. мн. 1 л.; прочьтошѫ 3 л. - прочета
прощенїе - с. ср.: прощенїе ед. в. - искане
проꙗвити* – проꙗви аор. ед. 3 л. – проявявам, изявявам
прꙋсецъ* - с. м.: прꙋсца ед. р. - кон
пръвое* – нар.: прьвое, - първом
пръвьіи - числ.: пръвое ср. ед. в. - първото
прѣбьіванїе* - с. ср.: прѣбьіваних' мн. мест. – пребивава, намира се
прѣварити* - прѣваритъ наст. (буд.) ед. 3 л.; прѣвари аор. ед. 3 л. – превари,
изпревари
прѣвъзносити сѧ - прѣвъзносѧща сѧ прич. дейст. наст. м. ед. в. – превъзнася се
прѣдати - прѣдащѫ аор. мн. 3 л. - предам
прѣдъ - предл.: прѣдь, прѣд', прѣд – пред (движение към място пред предмет )
прѣжде' - предл. - преди
прѣжде2 - нар. – преди, по-рано, най-напред
прѣложити - прѣложи аор. ед. 3 л. – превърна, обърна към, преместя
прѣльстити - прѣльстить наст. (буд.) ед. 3 л. – прелъстя, измамя, заблудя
прѣлѣпьіи* - п. превосх.: прѣлѣпьіѫ ж. ед. р. - прелитам
прѣлюбъ - с. м.: прѣлюбьі мн. в. – прелюбодействам, правя прелюбодеяние
105

прѣмагати - прѣмагааше имп. ед. 3 л. – надвивам, спечеля ( двубой )
прѣмощи - прѣмогьіи прич. дейст. наст. м. ед. им. – надмогнат, надвит
прѣорати* - прѣорат инф. (прѣорат си щетъ с(ьі)на) - изора
прѣстати - инф.; прѣсташѫ аор. мн. 3 л. – престана, спра да
Прѣꙗмоушевъ – п.: м. ед. им. Прѣамоушевъ, Прѣꙗмоуш(е)вь; Прѣꙗмоушева м. в.;
Прѣꙗмошево ср. в.; Прѣꙗмоушевѣ ж. мест. - приамов
Прѣꙗмоушь - личи. м.: им. Прѣꙗмꙋшь, Прѣꙗмоушъ, Прѣꙗмоушь, Прѣꙗмоуша;
Прѣꙗмоуша p.; Прѣꙗмоушоу д.; Прѣꙗмоуша в., Прѣꙗмоуша - Приам
прѣѫти - инф.; прѣемше имп. ед. 3 л. - превземам
прѣѫти сѧ - инф. – превземам се
птица - с. ж.: птицѫ ед. в. - птица
поустити - инф.; поустишь наст. (буд.) ед. 2 л., поусти аор. ед. 3 л., пꙋсти; поустисте
мн. 2 л.; поустишѫ 3 л.; поустиста дв. 3 л.; поустила [е] перф. ед. 3 л.; поустила
[ста] дв. 3 л.; поусти пов. ед. 2 л. – пусна, освободя, напусна, изпратя
поушенїе* - с. ср.: поушенїе ед. в. – хвърляне, изстрел
пьітати* - инф. - питам
пѣсъкъ - с. м.: пѣскоу ед. д.; пѣсъкъ в., пѣськъ - пясък
пѧта - с. ж.: пѧтѫ ед. в. - пета
пѧтьіи - числ.: пѧтьіѧ ж. ед. р. - пет
пѫть - с. м.: пѫти мн. в. - път
Р
работати – инф. – служа по волята на някого, слугувам, робувам с работа, работя
рагоуилъскьіи - п.: рагоуилъстїи м. мн. им. - рагоилски
ради - предл. - заради
радовати сѧ - радуаше (!) сѧ имп. ед. 3 л. – радвам се
радъ - п.: м. ед.; рада ж. – радостен съм, радостен
разбоудити сѧ* - разбоуди сѧ аор. ед. 3 л. – разбуждам се, събуждам се
развѣ - нар. – освен, извън
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разгнѣвати сѧ - разгнѣва сѧ аор. ед. 3 л.; разгнѣваста сѧ дв. 3 л.; разгнѣвахѫ сѧ имп.
мн. 3 л.; разгнѣвав сѧ прич. дейст. пр. м. ед. им. – разгнявявам се,
разсърдвам се, ядосвам се
разговорити* - разговоритъ наст. (буд.) ед. 3 л. – говоря, разговарям
различенъ - п.: различна ср. мн. в. – различен, нееднакъв
разорение - с. ср.: разорение ед. в. - разорение
разорити сѧ - разоритъ сѧ инф.; разорильі сѧ [бї] сосл. ед. 3 л. – разруша, разваля,
съборя, разоря
разьбити - разьбишѫ аор мн. 3 л. - разбивам
рало* - с. ср.: раломъ ед. твор., см. орало - рало
рамо - с. ср.: рамѣ дв. в. - рамо
раскарати сѧ* - раскарашѫ сѧ аор. мн. 3 л. – разхождам се, разкарвам се
расти - растѣше имп. ед. 3 л.; растѣхѫ мн. 3 л. – раста, израствам
растльщи* - растлькошѫ аор. мн. 3 л. - разстилам
расьіпати* - инф. - разсипвам
расѫдити сѧ* - расѫдитъ сѧ наст. (буд.) ед. 3 л. – разсъдя, помисля
рать - с. ж.: рать ед. в., ратъ – война, битка
Реидешь - личн. м.: им.; Реидеша р. - Реза
ремение* - с. ср.: ремениемъ ед. твор. – ремен ( стълбата е от ремен )
рещи - инф.; рекѫть наст. мн. 3 л.; рех аор. ед. 1 л.; рече 3 л., реч(е), рекошѫ мн. 3 л.;
рекоста дв. 3 л.; речахѫ имп. мн. 3 л.; реклъ [еси] перф. ед. 2 л., реклъ [си]; рекль
[е] 3 л.; [би] рекла сосл. ед. 2 л. – река, кажа
Рижеоуда - личн. ж.: Рижеоудѫ в., Рижеꙋдѫ - Хризеида
Рижеоушь - личн. м.: им., Рижеоуша р. - Хриз
риза - с. ж.: ризи мн. в.; ризах ҆ мест. – дреха, горна дреха
Рогафарижь - личн. м.: им. - Рогапарис
рогь - с. м.: рогоу дв. мест. - рог
родити - родиши наст. (буд.) ед. 2 л.; родихъ аор. ед. 1 л.; роди 3 л., рѡди; [бѣ] родила
плюсквамперф. ед. 3 л. - родя
родити сѧ - родит сѧ наст. (буд.) ед. 3 л. – родя се, раждам се
рождение - с. ср.: рождених' мн. мест. – роднина, сродник
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рождьство - с. ср.: рождьства ед. р. - раждане
роусагъ* - с. м.: ед. им.; роусагьі мн. в. - област
роухо* - с. ср.: роухо ед. в., рꙋхо; роухомъ твор.; роуха мн. им.; роуха в.; роухьі твор. рухо
ръвань* - с. ж.: ръвани ед. р.; ръвань в., ръванъ - война
ръвати* - инф. - войни
рѣка - с. ж.: ед. им.; рѣкѫ в. - река
рѫка - с. ж.: рѫкѫ ед. в.; рѫкоѫ твор.; рѫцѣ дв. в. - ръка
С
само - нар. - само
самодръжецъ - с. м.: самодръжца дв. им. - самодържец
самъ - местоим.: м. ед. им., самь; сама ж. им. - сам
саракинъскии - п.: саракинстїи м. ми. им., саракин'стїи, срацин'стїи - сарацински
свада* - с. ж.: свадьі ед. р.; свадѫ в. – кавга, караница
свадливъ* - п.: свадлива ж. ед. им. - свадлив
сваждати* - сваждаше имп. ед. 3 л. – карат се
сватъ* - с. м.: сватовьі мн. твор. - сват
свекръ* - с. м.: свекра ед. р. - свекърва
свилниьі* - п.: свилное ср. ед. в.; свилньім ср. твор.; кр.: свилна ср. мн. им. - копринен
свои - местоим.: своего м. р., своѥго; своеѧ ж. р., своѫ (ѡⷮ веч(е)ра своѫ); своемоу м. д.;
своеи ж. д.; своемоу ср. д.; свои м. в., своего; своѫ ж. в., своѧ; свое ср. в.; своимъ м.
твор.; своеѧ ж. твор.,своѫ; своимъ ср. твор.; своемь ср. мест.; своимъ мн. д.; своѫ
м. в.; своимъ; своими твор.; своима дв. твор.; своею мест. - свой
свѣтльіи - п.: свѣтлое ср. ед. в. - светло
свѧтьіи - п.: с(вѧ)тѡмꙋ м. ед. д. - свети
се - част. - ето
себе - местоим.: себѣ д., си, ; себе в. – себе си
сези* - част. - сега
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сеи - см. съи - си
селикъ - местоим.: селикѫ ж. ед. в. – толкова, толчав
сестра - с. ж.: ед. им.; сестрьі мн. им.; сестрамъ д. - сестра
сестрѣница* - с. ж.: сестрѣницъ мн. р.- сестрица
сиквози* - нар.(аще сѧ нинѣ не вратишь, то сиквози щж роухо носити по тебѣ) - такова
сико* - нар. - така
сила - с. ж.: сило ед. зв. – сила, чудо
силньіи - п.: силное ср. ед. в.; силньіѫ ж. мн. в.; кр.: силнѫ ж. ед. в.; силно ср. в.- силно
Скадрионъ - личн. м.: Скадриѡна в. - Скадрион
сказати - сказа аор. ед. 3 л. - каза
сказовати - сказоуетъ наст. ед. 3 л. - казва
скончати сѧ - инф.; сконча сѧ аор. ед. 3 л.; скончашѫ сѧ мн. 3 л. – свършила се е
скоро - нар. – веднага, в късо време, скоро, бързо
слава - с. ж.: ед. им.; славо зв. - слава
слама* - с. ж.: сламьі ед. р. - слама
слово - с. ср.: слова ед. р.; словесъ мн. р.; словеса в., слова – дума, слово
слоужба - с. ж.: слоужбѫ ед. в.; слоужбѣ мест. – служба, слугуване, служене
слоужити - инф.; слоужѫ наст. ед. 1 л. - служа
слъза - с. ж.: слъзьі мн. в. - сълза
слънце - с. ср.: сл(ъ)нце ед. им. - слънце
сльішати - сльіша аор. ед. 3 л.; сльішаста дв. 3 л.; сльішавъ прич. дейст. пр. м. ед.
им., сльішавь, сльішав', сльішав – слушам
смѣрѣти* - смѣрѣетъ наст. ед. 3 л. – смирявям се, помирявам се
смѣти* - смѣ аор. ед. 3 л.; смѣаше имп. ед. 3 л. – смея се
соколъ* - с. м.: соколь ед. им. - сокол
Соломоничь - п.: Соломонича ед. в. - соломонски
соль* - с. ж.: соль ед. в. - сол
спати - инф.; спѧща прич. дейст. наст. м. ед. им.; спѧщѫ ж. в. - спя
срамота - с. ж.: ед. им. – срамота, срам, позор
срацинскьі - см. саракинъскьіи - сарацински
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сребро - с. ср.: сребра ед. р., сребра (ср. злато - многа сь нимъ злата и сребра) - сребро
срокъ* - с. м.: срокъ ед. в. - срок
сръдба* - с. ж.: сръдбѫ ед. в. – кавга, сръдня
сръдъце - с. ср.: ср(ъ)д'ца ед. р.; ср(ъ)д'цемь твор., ср(ъ)д'цемъ; ср(ъ)д'ци мест. -сърце
срѧща* - с. ж.: срѧщѫ ед. в,(заложи своѫ главѫ на срѧщѫ и створи ремениемъ стльбѫ, и
завръже ѧ, и влѣзе нощиѧ вь Троѫ) - среща
станъ* - с. м.: станъ ед. в. - стан
старецъ - с. м.: старца ед. р. - старец
старость - с. ж.: старости ед. р. - старост
старъ – п.: м. ед. им. - стар
стати - станѫ наст. (буд.) ед. 1 л.; ста аор. ед. 3 л.; сташѫ мн. 3 л.; стлвши прич.
дейст. пр. ж. ед. им. – устоя, застана, остана на място
стати сѧ* - ставша сѧ м. дв. им. – застоя се, устоя се
створити – см. сътворити – сътворявам, правя
створити сѧ* - створи сѧ аор. ед. 3 л.; створилъ сѧ [бѣ] плюсквамперф. ед. 3 л.
сътворя се

-

стльба* - с. ж.: стльбѫ ед. в. см. срѧща - стълба
стоати - стоитъ наст. ед. 3 л. стоить; стоаше имп. ед. 3 л.; [би] стоалъ сосл. ед. 3 л.;
стоавше прич. дейст. наст. м. мн. им. – стол, престол, катедра
столъ - с. м.: стола ед. р. - стол
стража - с. ж.: ед. им. стража(влѣзе нощиѧ вь Троѫ Делона стража на вьісѡкомь
кастели) - стража
стражъ - с. м.: стражие мн. им. - страж
страна - с. ж.: страньі ед. р.; страньі мн. в.; странахъ мест., странах – страна, област,
земя
странньіи - п.: страннаго м. ед. в. – странен, чужд
страхъ - с. м.: страха ед. р. - страх
строити - строаше имп. ед. 3 л. – строя, устройвам, уреждам
стрѣла - с. ж.: стрѣлоѫ ед. твор. - стрела
стрѣлѣти - стрѣлѣаше имп. ед. 3 л. - стрелям
стъкло* - с. ср.: стъкло ед. в. - стъкло
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соуличникъ* - с. м.: ед. им.; соуличника р.; соуличника в. - суличник
соухъ - п.: соухоу ед. д. (по соухоу) - сух
съ – предлог, сь - от
събости - събодошѫ аор. мн. 3 л. - набодоха
събрати - инф.; събравша прич. дейст. пр. м. дв. им. - събера
събрати сѧ - събрав сѧ прич. дейст. пр. м. ед. им. – събирам се
съвзимати* - съвземѣхѫ имп. мн. 3 л. - съвземам
съвлѣщи - съвлѣче аор. ед. 3 л. - съблека
съвлѣщи сѧ* - съвлѣжѣте сѧ наст. (буд.) мн. 2 л.; съвлѣкшѣ сѧ прич. дейст. наст. ж.
мн. им. – съблека се
съвръшити - съвръшиста аор. дв. 3 л. – свърша, извърша
съединити сѧ - съединишѫ сѧ аор. мн. 3 л. – съединяват се
съжещи - инф.; съжеже аор. ед. 3 л. – изгарям, изгоря
съꙁиздати - инф.; съꙁизда аор. ед. 3 л. – съзизда, изгражда
съи - местоим.: м. ед. им.; сиа ж. им.; сие ср. им., се; семоу ср. д.; сего м. в.; сиѫ ж. в.;
сие ср. в., се; симь м. твор.; семь м. мест., сем'; семъ ср. мест., семь; сие м. мн.
им.; сиѫ ж. в.; сиа ср. в.; сихь мест., сих' - си
съизи* - местоим.: сиази ж. ед. им. - тези
съкрьіти сѧ - съкрьі сѧ аор. ед. 3 л.; [бъ] съкрьілъ сѧ плюсквамперф. ед. 3 л. – скрия
се, крия се
съмилити сѧ - съмили сѧ аор. 3 л. – смилява се, смекчава се
съмрътньіи - п.: съмрътнаго м. ед. р. - смъртен
съмръть - с. ж. съмрть ед. им.; съмръти р., съмр'ти; съмръть в.; съмръти мест. - смърт
сънъ - с. м.: съна ед. р.; сънъ в.; сънѣ мест. - сън
съсати* - салъ [бѣше] плюсквамперф. ед. 3 л. – суча, бозая, цицам
съставити - съставитъ инф.; състави аор. ед. 3 л. – съставя, съединя, направя
състати сѧ* - съставша сѧ прич. дейст. пр. м. дв. им. – събера се ( с някого )
сътворити - инф. створити, сътворитъ; сътворимъ наст. (буд.) мн. 1 л.; створи аор. ед. 1
л.; сътвори 3 л., створи; сътворишѫ мн. 3 л.; [нѣсмъ] сътворилъ перф. ед. 1 л.; [си]
сътворила - 2 л.; створила [есвѣ] дв. 1 л.; сътворѧ прич. дейст. наст. м. ед. им.
створѧ - направя, извърша, сътворя, произведа
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сътльщи* - инф. – съборя, събарям
сьінъ - с. м.: ед. им.,с(ьі)нъ, с(ьі)на; с(ьі)ноу д.; с(ьі)на в. - син
сѣати - инф.; сѣаше имп. ед. 3 л. - сея
сѣдѣти - сѣдѣхомъ аор. мн. 1 л.; сѣдѣше имп. ед. 3 л.; сѣдѣхѫ мн. 3 л. - седя
сѣмѧ - с. ср.: ед. им.; сѣмѧ в. – семе ( преносно : поколение, род, потомство )
сѣни* - с.: сѣни в. - сянка
сѣръ* - п.: сѣра м. ед. в. – сер ( кон )
сѣсти – сѣдше прич. дейст. пр. м. мн. им. - седна
сѣщи - инф. - сека
сѧ - ошиб. вм. Сѫтъ, сѧ (коа сѧ зданїа трѣбѣ Трои на ръвань) - се
сѫдити - сѫдитъ инф. - съдя
Т
та* - съюз – та, и тогава, така че
таина - с. ж.: таиньі мн. в. – тайна, тайнство
тако - нар. – така, по същия начин
таковьіи - местоим.: таковомоу м. ед. д.; таковоѫ ж. твор. - такъв
тамо - нар. - там
твои - местоим.: м. ед. им.; твоего м. р.; твоеѧ ж. р.; твоимъ м. твор.; твоемъ м. мест.;
твоеи ж. мест.; твоемъ ср. мест.; твои м. мн. им.; твоимъ д. - твой
творити - творѣше имп. ед. 3 л. – правя/ извършвам/ изпълнявам нещо
Тебохъ, Тебоушь - личн. м.: Тебохъ им.; Тебоушь, Тебоух'; Тебоуха р.; Тебоха в. – Феб
( Аполон )
Тезишь - личн. м.: им. - Тезей
Телеспонъ - см. Фелеспонъ - Фелеспон
тентъ* - с. м.: тентьі мн. в. – знаме, флаг
Тетиша - личн. ж.: им.; Тетиши д.; Тишомъ (следует: женѣше сѧ [Те]тишомъ) - Тетида
Тивоуцеръ - личн. м.: им.; Тивоуцера в., Тивоурцера, Тивоучера - Тевкра
тихьіи* - п.: тихьіми мн. твор. - тих
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[тицати] - течах аор. ед. 1 л.; течаше имп. ед. 3 л. - тече
Тишомъ - см. Тетиша - Тетиша
то - съюз - и
тогда - нар. - тогава
тогьі* - нар. - тогава
тои - местоим.: м. ед. им.; та ж. им.; то ср. им.; того м. р.; тоѫ ж. р.; того ср. р.;
томоу м. д.; тои ж. д.; [к] томоу ср. д., [к] томꙋ; тъи м. в., того; тьіѫ ж. в.; то ср.
в.; томъ м. мест. томь; тои ж. мест.; томъ ср. мест., томь; тьіѧ ж. мн. им. - той
тоижде - местоим.: тоижде м. ед. в. - също(то)
тоизи* - местоим.: тоизи м. ед. в.; този ср. в.; тиези м. мн. им. - този
толико - нар. - толкова
трапеза - с. ж.: трапезѣ ед. мест. – маса, трапеза
третии - числ.: третїа ж. ед. им.; третиѧ ж. р.; третиѧ см. Ппстелѣ - трети
три - числ.: им.; триехъ р., трихъ; три в. - три
триглѣнъ* - (и пиахѫ чръвлена вина триглѣна изь единѫ чашѫ) Троа - геогр.: им. Троꙗ; Троѫ р., Троѧ, Троа, Троадь, Троѫ (не оустрашаи сѧ ѡⷮ Троѫ);
Трои д.; Троѫ в., Трои, Троѧ; Троѫ, твор.; Трои мест.- Троя
троане* - етн.: им. - троянски
Троилоушь - личн. м.: Троилоуша; Троилоушѫ в. - Троил
троискьіи - п.: троискаа ж. ед. им.; троиское ср. им.; троискьіѫ ж. р.; троискои ж. д.;
троискьіи м. в.; троискомъ м. мест., троискѡмь; троискомь ср. мест.; троистии м.
мн. им., троистїи; троискьѫ ж.им., троискьіѧ ; троискьімъ д., троискьімь; троискьіѫ
м. в.; троискьіѫ ж. в.; троискаа ср. в; троискьіхъ мест., троискьіх'; кр.: троискамъ
ж. мн. д.; троискахъ ж. мест. - троилски
трѣбѣ* - нар.: (повѣждь нама, коа сѧ зданїа трѣбѣ Трои на ръвань) – нужен съм на
някого, трябвам на ...
тоу - нар.: – там, тук
тьі - местоим. ед. 2 л.: им.; тебе р., тѧ: тебѣ д., ти; тебе в., тѧ, тѧ в. хощѫ тѧ
сътворитъ, да тѧ не вѣроужть); тебѣ мест. - ти
тьісѫща - числ.: ед. им. - хиляда
тѣло - с. ср.: тѣло ед. в. - тяло
тѣшити* - инф.: тѣшаше имп. ед. 3 л. – теша, утешавам, ободрявам
113

ОУ
оу - предл. - при
оубити - оубиѫтъ наст. (буд.) мн. 3 л.; оуби аор. ед. 3 л. оубис(т') (и доиде на Троискаа
врата, на их бѣ Реидешь кралъ, и оубис(т') его, и изведе бѣлого фарижа); ꙋбишѫ
аор. мн. 3 л.; оубиле [сѧ вместо сѫтъ?] перф. мн. 3 л. - убия
оубоати сѧ - оубоа сѧ аор. ед. 3 л. – обувам се
оуброусъ* - с. м.: оуброусъ ед. в.; оуброусѣ мест.; оуброусьі мн. в. - кърпа
оубѣгнѫти - ꙋбѣже аор. ед. 3 л. – убегна, укрия се от ...
оувѣдѣти - оувѣси наст. (буд.) ед. 2 л.; оувѣсть 3 л., оувѣс(т'); оувѣдѣ аор. ед. 3 л.,
ꙋвѣдѣ; оувѣждь пов. ед. 2 л.; оувѣдѣвъ прич. дейст. пр. м. ед. им.,оувѣдѣвь;
оувѣдѣвше ж. мн. им. - узная
оударити - оударихъ аор. ед. 1 л.; оудари 3 л.– ударя някой/ нещо
оударъ* - с. м.: ед. им.; оударъ мн. р. - удър
оудръжати - ꙋдръжати инф. – удържа, запазя нещо от някого
оужаснѫти сѧ* - оужасе сѧ аор. ед. 3 л. – ужася се
оумирити сѧ* - ꙋмиришѫ с(ѧ) аор. мн. 3 л. – помирявам се
оумолити - ꙋмолила [бих'] сосл. ед. 1 л. – склоня/ накарам чрез молба някого
да .../ убедя някого да ...
оуморити* - инф. – умъртвя, уморя
оумрѣти - инф. - умра
оумьіслити - инф.; оумьісли аор. ед. 3 л. – намисля нещо, измисля
оумѣти - оумѣстъ наст. ед. 3 л., ꙋмѣетъ, ꙋмѣет; оумѣаше имп. ед. 3 л. – знам нещо,
умея, знам да ...
оурвати* - оурва аор. ед. 3 л., ꙋрва – владеят, властват
ОУрекшишь - личн. м.: им.п., Оурекшишъ, ОУрекшешь, Оурекшешъ, Ꙋрекшишь,
Ꙋрекшешь, Оуреекшишь, Оурикшешь, Ꙋрекшиш', Оурекшь, Ꙋрекшь, ОУрекшеша;
ОУрекшишоу д., Ꙋрекшишоу, Оурекшю, Оурекшоу; ОУрекшиша в., ОУрекшеша ,
Ꙋрекшеша - Одисей
оуръ* - с. м.: оурове мн. им., оурѡве, ꙋрове; оуровъ р. - владетели
оуснѫти* - оуснѫшѫ аор. мн. 3 л. - войни
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оуспити* - оуспишѫ аор. мн. 3 л. – приспива, успива
оуставити - оуставитъ наст. (буд.) ед. 3 л. – спра, прекратя нещо
оустрашати сѧ - оустрашаи сѧ пов. ед. 2 л. – плаша се, страхувам се
оустрашити сѧ - оустраши сѧ аор. ед. 3 л. – паша се, страхувам се
оусѣкнѫти* - инф. – посека, отсека, погубя
оутаити сѧ - оутаитъ сѧ наст. (буд.) ед. 3 л. – укрия се
оутолити - инф. – успокоя, уговоря някого
оутрѣшньіи* - п.: оутрѣшньіи м. ед. в. - утрешен
оутѣшение - с. ср.: оутѣшение ед. в. - утешение
оухо - с. ср.: ед. им.; оухо в. - ухо
оухранити* - [би] оухранило сосл. ед. 3 л. – охраняват, пазят, защитават
оухьітити* - оухьіти аор. ед. 3 л. – отвлече, похити ( сина му )
Ф
фарижъ* - с. м.: ед. им., фарижь; фарижоу д.; фарижа в., фарижь, фариа в.; фарижемъ
твор., фарижомъ; фарижи мест.; фарижохъ мн. мест. - кон
Фарижь - личн. м. - см. Парижь - Парис
Фелеспонъ - личн. м.: им.; Телеспона р.; Фелепона, в. - Фелеспона
Фелеша - личн. ж.: им. Пелеша, Палешь; Фелешѫ р. - Фелеша
Ферелешевъ - п.: м. ед. им.; ферлешева м. в. -ферелешев
Х
хилемъ* - с. м.:шлем : хилемъ ед. в. 48' - шлем
ходило* - с. ср.: ходила мн. им. - ходило
ходити - хождааше имп. ед. 3 л.; ходѧащих' прич. дейст. наст. м. мн. в. – ходя,
следвам, последвам
хоро - с. ср.: хоро ед. в.; хорѣ мест. - хоро
хотѣти - хощѫ наст. ед. 1 л.,щѫ; хощеши 2 л., хощешь, щешь, ще; хощеть 3 л., хошетъ,
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хощет, хощет', щетъ, щет', ще; хощемъ мн. 1 л., хощемь; хотѧть 3 л.; хощевѣ дв.
1 л.; хтѣхмьі'(нѫ помѣнѣ, егьі хтѣхмьі. . . погьіѫжти); хотѣше имп. ед. 3 л,
хѡтѣше; хотѣхѫ мн. 3 л.; хотѣста дв. 3 л. – искам, желая
храбрьіи - п.: м. ед. им.; храбрьіихъ м. мн. в. - храбър
хранити - инф.; храни пов. ед. 2 л. – пазя, запазя
Христовъ - п.: Х(ри)с(то)ва ср. ед. р. - христов
хоудъ - п.: хꙋдьі ж. мн. в. – малък, нисък, прост
хиітрость - с. ж.: хьітростиѧ ед. твор. – изкуство, умение, майсторство
Ц
царица - с. ж.: цар(и)ца ед. им., ц(а)рица; ц(а)р(и)ци р.; ц(а)р(и)ци д.; ц(а)р(и)цѫ в.;
ц(а)р(и)це зв. - царица
царскьіи - п.: ц(а)рскѫѧ ж. ед. в.; ц(а)рскои ж. мест. - царски
царство - с. ср.: ц(а)рство ед. им.; ц(а)рства р.; ц(а)р(с)твоу д. - царство
царь - с. м.: ц(а)рь ед. им., ц(а )ръ, ц(а)рѣ; ц(а)рѣ р. - цар
Цѣтана - личн. ж: Цвѣтаньі р.; Цвѣтанѫ в., Цвѣтаньі(поусти за своѫ дъщере Цвѣтаньі
г(оспо)ждѫ. . .поусти за своѫ дъшерь Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ), (не смѣ поити. . . за
Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ) - Цветана
цвѣтїе - с. ср.: цвѣтїа ед. р. - цвете
цвѣтъ - с. м.: цвѣти мн. им. – цвят, цвете
цръковъ - е. ж.: цр(ъ)к(о)въ ед. в. - църква
цѣловати* - цѣлова аор. ед. 3 л. - поздравявам
Ч
чаша - с. ж.: чашѫ ед. р. - чаша
четврътьіи - числ.: четврътьіѫ ж. ед. р. - четвърти
чловѣкъ - с. м.: чл(овѣ)къ ед. им. - човек
чръвенъ - п.: чръвѣнѣмь ср. ед. твор., чръвенѣм ; чръвеньі ж. мн. в.; чръвлена ср. в. червен
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чрънъ - п.: чръньі ж. мн. в. - черен
что - местоим.: им: що; чемоу д. - що
чьсть - с. ж.: ед. им., ч(ь)сть, чьс(т'); чьсти р.; чьсть в., ч(ь)сть; чьстиѧ твор., чъстиѧ,
чьстиѫ – почит, достойнство
чюати* - чю аор. ед. 3 л.; чюаше имп. ед. 3 л.; чюлъ [си] перф. ед. 2 л. - чувам
чюждьіи - п.: чюждее ср. ед. им. - чужд
чѧдо - с. ср.: чѧда мн. им. – чедо, дете
Ш
Шарикоуша - личн. м.: им., Шарикоушїа- Асарак
Шарикоушїа - геогр.: им. - Асаракия
Шимоишеви - геогр.: Шимоишеви в. – симойска ( река ), малка река в Троя
Шимошевъ - п.: Шимошевѣ м. ед. мест.; Шимошевѣх' мн. мест. - Шимойшево
широкьіи - п.: широцѣи ср. дв. в. - широк
Шоломоничевъ - п.: м. ед. им., Шоломоничевь, ср. Соломоничь - Телеманов
шѫпа* - с. ж.: шѫпьі р. - шепа
Щ
щитити* - щитѣше имп. ед. 3 л. - защитавам
щитъ - с. м.: щить ед. им.; щить в. (пробеде единого вит(е)ꙁа за щитъ); щитомъ твор.
щитомъ (вм. щить?) (прѣложи на немъ свѣтлое ѡрѫжие и щитомъ) - щит
що - см. что - защо
Ю
Юнаа - личн. ж.: им. - Юна
юнакъ* - с. м.: юнаци мн. им.; юнакьі в. - юнак
юноша - с. м.: ед. им.; юноши д. – младеж, момък, юноша
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Ꙗ
ꙗдовитьіи - п.: ꙗдовитоѫ ж. ед. твор. - ядосан
ꙗко - съюз – как, както
ꙗкоже - съюз - както
Ꙗкоупа - личн. ж.: им.; Ꙗкоупѣ д.; Ꙗкоупѫ в.; Ꙗкоупо зв. - Хекуба
ꙗсти - инф. - ям
Ѫ
ѫти - ѫтъ аор. ед. 3 л.; им' прич. дейст. пр. м. ед. им., емъ – улавям, хващам
ѫти сѧ - ѫста сѧ аор. дв. 3 л. – улавям се, хващам се
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CSS файл
body {font-family:sans-serif; width:900px;
padding:10px;
margin:100px;
color:#000000; background-color:#FFFF99;
}
h1, h2, h3, h4, h5 {color:#800000; background-color:#FFFF99;}
div {padding-bottom:20px; text-align:justify;}
#head {height: 130px;}
#head img {float:left; background-repeat:no-repeat; margin-right: 20px;}
#head hr {color: #800000; background-color: #800002; height: 1px;}
#head h1 {margin-bottom: 60px;}
#front {margin-top:20px; padding-top:20px; }
ul.toc {margin-top:50px; padding-top:50px; list-style-type:none; text-align:center;}
ul.toc li:toc {display: inline;}
ul.toc li.toc a.toc {text-decoration:none; padding: .2em .1em; color: #800000; backgroundcolor: #fff;}
ul.toc li.toc a.toc:hover {text-decoration:underline;}
a:link, a:visited, a:active {color:#000000; text-decoration:none;background-color:#FFFF99;}
a:hover {text-decoration:underline;}
.hw {font-weight: bold; color: #610000; background-color: #FFF;}
.chapter, .letter {padding-bottom: 10px;}
.variant {font-style: italic;}
.pos, .genus, .subc, .case {font-size: small;}
.entry {padding-bottom: 20px;}
.bold {font-weight: bold;}
.nav {font-size:small;}
span.ana{
font-size:9px;
vertical-align:super;
}
.cu {font-family: Bukyvede, "Titus Cyberbit Basic", serif; font-size:120%;}
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XSL файл
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0" excluderesult-prefixes="tei">
<xsl:output method="xml" media-type="application/xhtml+xml" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Strict//EN" doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd" omit-xml-declaration="no" encoding="utf-8" />
- <xsl:template match="tei:TEI">
- <html>
- <head>
- <title>
<xsl:value-of select="/tei:TEI/tei:teiHeader/tei:fileDesc/tei:titleStmt/tei:title" />
</title>
<meta name="author"
content="{//tei:TEI/tei:teiHeader/tei:fileDesc/tei:titleStmt/tei:respStmt/tei:name}" />
<link rel="stylesheet" href="corpus.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
- <body id="top">
- <div id="head">
<img src="logo.jpg" width="250" height="250" />
- <h1>
<xsl:value-of select="//tei:titleStmt/tei:title" />
</h1>
- <h2>
<xsl:text>Проект:</xsl:text>
<xsl:value-of select="//tei:publicationStmt/tei:authority" />
</h2>
<hr />
</div>
- <div id="body">
<xsl:apply-templates select="//tei:text/tei:body" />
<xsl:apply-templates select="//tei:titleStmt/tei:respStmt/tei:name" />
<xsl:apply-templates select="//tei:editionStmt/tei:edition/tei:date" />
</div>
- <div id="bottom">
- <p>
Компютърна обработка:
<xsl:value-of select="//tei:titleStmt/tei:respStmt/tei:name" />
</p>
- <p>
Последна промяна:
<xsl:value-of select="//tei:editionStmt/tei:edition/tei:date" />
</p>
</div>
120

</body>
</html>
</xsl:template>
- <xsl:template match="//tei:div">
- <div>
- <xsl:if test="@xml:lang='cu'">
- <xsl:attribute name="class">
<xsl:value-of select="@xml:lang" />
</xsl:attribute>
</xsl:if>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="@type='versus'">
<xsl:value-of select="@type" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@n" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@xml:id" />
<xsl:text />
<xsl:apply-templates />
</xsl:when>
- <xsl:when test="@type='chapter' or 'letter'">
<xsl:attribute name="class">
<xsl:text>chapter</xsl:text>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
- <p class="nav">
[
<a href="#top">Supra</a>
]
</p>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates />
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template match="//tei:div/tei:head">
- <h2>
- <xsl:if test="@xml:id">
- <xsl:attribute name="id">
<xsl:value-of select="@xml:id" />
</xsl:attribute>
</xsl:if>
- <xsl:if test="@xml:lang='cu'">
- <xsl:attribute name="class">
<xsl:value-of select="@xml:lang" />
</xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates />
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</h2>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:l|tei:ab | tei:p">
- <div>
- <xsl:if test="@xml:id">
- <xsl:attribute name="id">
<xsl:value-of select="@xml:id" />
</xsl:attribute>
</xsl:if>
- <xsl:if test="@xml:lang='cu'">
- <xsl:attribute name="class">
<xsl:value-of select="@xml:lang" />
</xsl:attribute>
</xsl:if>
- <xsl:if test="@n">
<xsl:value-of select="@n" />
<xsl:text>.</xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates />
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:ref">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="contains(@target, '.xml#')">
(
- <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="class">xref</xsl:attribute>
- <xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="substring-before(@target, '.xml#')" />
.html#
<xsl:value-of select="substring-after(@target, '#')" />
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</xsl:element>
)
</xsl:when>
- <xsl:when test="contains(@target, '.xml')">
(
- <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="class">xref</xsl:attribute>
- <xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="substring-before(@target, '.xml')" />
.html
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</xsl:element>
)
</xsl:when>
- <xsl:when test="@target">
<xsl:element name="a">
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<xsl:attribute name="class">xref</xsl:attribute>
- <xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="@target" />
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</xsl:element>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:w">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="@lemma">
- <a>
- <xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="substring-before(@lemma, '.xml#')" />
tp-dictionary.html#
<xsl:value-of select="@lemma" />
</xsl:attribute>
- <xsl:attribute name="title">
<xsl:value-of select="@lemma" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@type" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@subtype" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@gender" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@person" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@number" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@tense" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="@case" />
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</a>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <xsl:if test="@corresp">
- <xsl:attribute name="title">
<xsl:value-of select="@corresp" />
</xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates />
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
- <xsl:if test="@ana">
- <span class="ana">
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<xsl:value-of select="@ana[substring(.,1,3)]" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:entry">
- <div class="entry">
- <xsl:attribute name="id">
<xsl:value-of select="@xml:id" />
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:form">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="@type='hw'">
- <span class="hw">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:when>
- <xsl:when test="@type='variant'">
- <span class="variant">
<xsl:text>,</xsl:text>
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <span class="form">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:orth">
- <span class="orth">
- <xsl:attribute name="class">
<xsl:value-of select="@xml:lang" />
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:oVar">
- <span class="oVar">
- <xsl:attribute name="class">
<xsl:value-of select="@xml:lang" />
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:re">
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- <div class="re">
<xsl:text>―</xsl:text>
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>―</xsl:text>
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:lbl">
- <span class="lbl">
<xsl:text />
<xsl:apply-templates />
<xsl:text />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:lb">
<br />
- <span class="lb">
- <xsl:if test="./@n mod 5 = 0">
<xsl:value-of select="./@n" />
</xsl:if>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:usg">
- <div class="usage">
<xsl:text />
<xsl:apply-templates />
<xsl:text />
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:gram">
- <div class="gram">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text />
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:case">
- <span class="case">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:sense">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="@n">
- <span class="sense">
- <xsl:element name="strong">
<xsl:value-of select="@n" />
<xsl:text>.</xsl:text>
</xsl:element>
<xsl:apply-templates />
</span>
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</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <div class="sense">
<xsl:apply-templates />
</div>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:pos">
- <span class="pos">
<xsl:text />
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.</xsl:text>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:gen">
- <span class="genus">
<xsl:text />
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.</xsl:text>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:iType">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="@xml:lang='cu'">
- <span class="cu">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <span class="iType">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text />
</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:subc">
- <span class="subc">
<xsl:text />
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.</xsl:text>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:oRef">
- <span title="{@target}">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:etym">
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- <span class="etym">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:xr">
- <span class="xr">
- <xsl:if test="@type='synonym'">
<xsl:text>Syn:</xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:list">
- <ul style="list-style-type: none">
<xsl:apply-templates />
</ul>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:item">
- <li>
<xsl:apply-templates />
</li>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:abbr">
- <xsl:if test="following-sibling::tei:expan">
- <span class="bold">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.:</xsl:text>
</span>
</xsl:if>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="@type='fn'">
- <span class="abbr-fn" title="abbreviation (final nu)">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:when>
- <xsl:when test="@type='ns'">
- <span class="ns" title="abbreviation (nomen sacrum)">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:when>
- <xsl:when test="@type='num'">
- <span class="num" title="abbreviation (number)">
<xsl:apply-templates />
</span>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:expan">
- <span>
- <xsl:choose>
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- <xsl:when test="following-sibling::tei:expan">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>,</xsl:text>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:case">
- <span class="case">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="following-sibling::tei:case">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.,</xsl:text>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:cit">
- <span>
- <xsl:attribute name="class">
<xsl:value-of select="@xml:lang" />
</xsl:attribute>
- <xsl:if test="@xml:lang='bg'">
- <em>
<xsl:text>бълг.</xsl:text>
</em>
</xsl:if>
- <xsl:if test="@xml:lang='lat'">
- <em>
<xsl:text>лат.</xsl:text>
</em>
</xsl:if>
- <xsl:if test="@xml:lang='gr'">
- <em>
<xsl:text>гр.</xsl:text>
</em>
</xsl:if>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="following-sibling::tei:cit">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>;</xsl:text>
</xsl:when>
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- <xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>.</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:template>
- <xsl:template match="tei:quote">
- <span class="quote">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="following-sibling::tei:quote">
<xsl:apply-templates />
<xsl:text>;</xsl:text>
</xsl:when>
- <xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates />
<xsl:text />
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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