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The article presents an unknown in the scientific sphere copy of the the Service for 
Conferring the Dignity of the Schema on a Monk, found in a parchment prayer-book 
from XIII c. kept at the Zograf Monastery on Mount Athos. Until now this is the earliest 
completely edited text, which is different from the Glagolitic Euchologium Sinaiticum 
from X – XI c. and from those texts in the other manuscript prayer-books. There is no 
doubt that the editorial work on euchological books began as early as XIII c. and that it 
is directly linked to the Glagolitic heritage. The new-found text of the Zograf prayer-
book is published here for the first time.  
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Посвещавам на 1100-годишнината  
от Успението на св. Климент Охридски 

 
В съответствие с наложената литургична традиция още от древността 

християните, избрали монашеско служение, преминават три степени на 
послушничество – начало на подвизите в продължение на три години под 
ръководството на опитен водач, продължение и усъвършенстване. Съоб-
разно с тези степени се е извършвало и различно посвещаване в тях със 
съответното чинопоследование1, а именно: Чинопоследование за обличане 
на расо (Расофорство), Чинопоследование за приемане на Малка схима и 
Чинопоследование за приемане на Велика (Ангелска) схима2. Според све-
денията, които изнасят съвременните литургични наръчници, историята на 
Чина на пострижение в монашество води своето начало още от раннови- 
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зантийската монашеска практика от IV в., като по всяка вероятност Св. 
Пахомий Велики или някой от неговите ученици за пръв път е въвел 
монашеския обет. Първоначално монасите са встъпвали в иноческото поп-
рище, без да бъде извършван над тях някакъв обред и без да полагат обети. 
С по-голяма положителност се знае, че Св. Василий Велики е определил 
като задължителен обета за безбрачие за встъпващите в монашеския жи-
вот, който се е извършвал пред църковните представители (Чифлянов/ 
Chiflyanov 1997: 341).  

В своето съчинение „За църковната йерархия“ (V–VI в.) Псевдо-Дио-
нисий Аеропагит описва съвсем пестеливо Чина на посвещение в мона-
шество и говори за една-единствена Монашеска схима. Тази традиция е 
продължена в Барберинския евхологий от VIII в. (Parenti, Velkovska 1995: 
265–291). В него е дадена единна Монашеска схима, като в бележката на 
книжовника е регистрирано най-ранното съобщение за наличието на Мал-
ката схима (Parenti, Velkovska 1995: 282).  

Според данните от глава ХVIII от Пространното житие на Константин-
Кирил Философ той също е приел „монашески образ“ петдесет дни преди 
да завърши земния си път и едва тогава е променил своето име на Кирил: 
Âú îyòðý¸ æå äí‚ü âú ñò‚¥¸ ìí¸øüñê¥¸ wáðàçü îáëý÷å ñå ¸ ñâýòü êú ñâýòó 
ïð·åìü, íàðå÷å ñ¸ ¸ìå Êvð·ëëü . È âú òîìü wáðàçý ïðýá¥ñòü äí‚¸ í Ќ . (Климент 
Охридски/Kliment Ohridski 1973: 108). Някои от изследователите на него-
вото житие са склонни да смятат, че дотогава той ще да е бил обикновен 
расофор или иподякон, а според други този пасаж от Пространното житие 
означава приемане на Велика схима (Кодов/Kodov 1971: 64).  

През Х и ХI в. Схимата продължава да се възприема като обединен 
ритуал и да се дава на кандидатите, извършвайки над тях огласителната и 
тайнствената част последователно, в близки дни. Това положение очевид-
но се е задържало чак до ХIII–ХIV в., когато различни църковни дейци 
(Никифор Влемидис, цариградският патриарх Антоний, Симеон Солунски 
и др.) са продължили да настояват за единството на Монашеската схима. 
Според съвременната схимна практика в по-големите манастирски сре-
дища постригаемият се приема за послушник чрез един обред, който не 
присъства в Евхология, а в Типиците на самите манастири. В този обред 
на кандидата се дава подрасник, пояс, кондорасо и кепе. По принцип пос-
лушничеството продължава три години, но може да трае и по-малко. 
Послушникът може да стане расофор и да остане много години в тази 
степен, дори до края на живота си. Ако бъде въведен направо в Малката 
схима, той започва да се назовава малосхимник или ставрофор. Когато 
докаже напредък в духовния живот, малосхимникът може да премине в 
следващата степен и да стане еримит, получавайки Великата (Ангелската) 
схима. Всъщност посветеният в монашеството може да остане през целия 
си живот в една от трите степени, въпреки че всяка степен се явява като 
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стъпало към следващата (по-подробно виж Тончева-Тодорова/Toncheva-
Todorova 2005). 

Най-ранният славянски препис на Схимния чин е запазен в глаголиче-
ския Синайски евхологий (нататък: Син Евх) от Х–ХI в. (Nahtigal 1942: 
245–318; Frcek 1939: 526–587).   

В съвременните литургични справочници е описан днешният облик и 
на трите степени на църковния ритуал: Расофорството, Малката схима и 
Великата схима (Нестеровский/Nesterovskii 1996: 357–363; Чифлянов/Chif-
lyanov 343–347 и др.). Съвременният текстов облик на чинопоследования-
та съществено се отличава от старобългарския, което породи и необходи-
мостта от цялостно изследване и сравняване (collatio) на всички налични 
по-късни апографи, запазени до наше време. Най-ранният им препис, про-
учван досега, са само няколко листа, съхранявани в Зографския манастир 
на Атон – 3 пергаментни бифолиа от Требник от ХІІІ в. (нататък: Зогр. фр., 
вж. Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 2001: 28–31).   

След създаването на Зографската дигитална библиотека и след публич-
ното оповестяване на ръкописите от Зографския манастир стана възможно 
да се проследи историята на монашеските чинопоследования от ХІІІ в. по 
требник № 50 (нататък: Ç-50) от тази колекция. Проучването на монаше-

ския чин в Ç-50 спомогна да се запълни липсващото, свързващото звено в 

схимната евхологична традиция. В него намираме най-ранния цялостно 
редактиран схимен текст, който е различен и от Син Евх, и от архаичната 
редакция, осъществена през следващото столетие, както и от досега про-
учените апографи. Настоящата статия е посветена на текстовите и лекси-
калните особености на този препис, като поради ограничения обем на пуб-
ликацията се спирам само върху чинопоследованието Малка схима. 

В Ç-50 няма ясно обособен Чин на обличане на расото, което е своеоб-

разно продължение на старобългарския схимен модел (Син Евх 80б). В 
следващия век чинът за обличане на расото вече е отчетливо обособен – 
заглавието [¸íü á¥âàåì¥¸ íà w„äýÿí·å ðà‘ñ¥ е изписано с големи червени 

букви, което съответства на гръцката евхологична традиция от ХІV–ХV в.: 
Årò Bñ÷Üñéïí …áóïöïñï‡íôá, <Áêïëïõ2ßá årò ô{ Tíäýóáó2áé …Üóá, <Áêï-
ëïõ2ßá årò …áóïöüñïí (ìïíá÷üí) (Goar 1960: 378, Goar 1960: 378, Дмит-
риевский 1901: 276, 427, 505, 557, Dmitrievskii 1901: 276, 427, 505, 557).   

В Ç-50 чинът започва с оглавление Ñë¹Fáà ìàMãî wáðà (sic) 2а, което 

съответства на гръцките образци, срв. <Áêïëïõ2ßá ôï‡ ìéêñï‡ ó÷Þìáôïò, 
_ãïõí ôï‡ ìáíäýïõ (Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 276). След него след-
ват литургични указания, които са много по-кратки в сравнение с тези в 
останалите апографи от по-късните векове: ïî âõîD " ïî¬òü ñå íà ñëàB¡ " òðîQ¡ 
äíâ¸ " ¸ í Ђíý " wáëýê¹òü ñå ïýâö¸ " ¸ ïîþòü " òðîQ¡ ãëT¡ àЌ . Литургичните бе-
лежки в Син Евх са също фрагментарни (81а). 
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След тях се изпява на първи глас тропарът náýò¸ÿ w¨÷Ђà §âðýñò¸ ì¸ 
ïîòüù¸ ñå, съпроводен от литургични указания, преведени от съответните 

гръцки образци (Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 277). Игуменът застава 
заедно с монасите пред олтара, дават им се свещи, запалват ги; постри-
гаемият влиза в олтара в присъствието на йерея, ако няма йерей, стои 
извън олтара. След трикратните поклони ритуалът продължава с въпросо-
ответния модел.  

В проучваните досега преписи на схимните чинопоследования в мало-
схимния въпросо-ответен модел игуменът (или свещеникът) пита за при-
чината за посвещаването в схимничество, дали по своя воля е дошъл кан-
дидатът, дали ще пребивава в манастира до края на живота си (виж Тон-
чева-Тодорова/Toncheva-Todorova 2005: 31–32).  

Зографският препис на Малката схима ни изненадва с много различен 
текстово-лексикален вариант, който няма аналог в следходната традиция. 

В по-късната евхологична практика в резултат на редакционните про-
цеси, установени вече в науката в текстовете на евхологичните книги, до-
сега бе оповестено включването на еротапокритичния (от гр. ’Åñùôáðïêñß-
óåéò) модел, познат ни от Син Евх (86б–87а) от Великата схима в Малката 
схима („първия образ“). Сред проучването на схимните последования в Ç-

50 се установи, че това е извършено едно столетие по-рано.  
Освен това вместо 8-те старобългарски въпроса и 6-те отговора мало-

схимният диалогичен модел в Ç-50 се състои от 12 въпроса и 11 отговора и 

е най-ранният най-пълен от всички досега проучени преписи. Единствени-
ят въпрос от Син Евх, който липсва в него, е âúïðîTђ } Õðàí¸ø¸ ë¸ ñ âü 
äýâüñòâý . μ öýëîì©äðü¸ . μ ãîâý¸íý æ¸òü¸ } (Син Евх 87а). По-долу при-

веждам паралелни текстове от Син Евх и Ç-50 за илюстрация на близостта 

на зографския требник до глаголическия образец: 
Âúïðîøåí¸å } [üòî ïð¸äå áðàòå ïð¸ïàäàª êú ñò/îyìîy îëúòàðþ μ êú ñò/ý¸ 

äðîyæ¸íý Ñèí Åâõ 86á, Ôß ðñïó\ë2åò, BäåëöÝ, ðñïóðßðôùí ô© Bãß¥ 2õóéá-

óôçñß¥ êáp ôi CãßJ óõíïäßJ ôáýôf (гръцките текстове са по: Frcek 1939: 

543, Frcek 1939: 543, Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 280; Goar 1960: 
407), ¹ïðîñü "à Ђ" ]òî ïð¸äå áðàòå " ïð¸ïàäà¬ êü ñòЂîì¹ wëüòàð¹ ¸ ñòý¸ áðàò¸ 
ñå¸ Отговорът липсва в Син Евх, а в Ç-50 е изтрит.  

Âúïðîøåí¸å } Ëþá¸ø¸ ë¸ ñúïîäîá¸ò¸ ñ àé/ëúñêîyìîy îáðàçîy μ ïð¸÷ñò¸ò¸ 
ñ âü ë¸êú ìüí¸øúñêú¸ Син Евх 86б, Ðï2åqò Bîéù2\íáé ôï‡ Bããåëéêï‡ 

ó÷Þìáôïò êáp êáôáôáã\íáé Tí ô© ÷ïñ© ô™í ìïíáæüôùí, ëþá¸ø¸ ë¸ ñïîDá¸ò¸ ñå 
àíãëüñêîì¹ wáðàç¹ ¸ ïð¸]T¡òè ñå âü ]¸íü ìüí¸dñê¸ "  
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Îòúâý£ђ } Ëþáë« õ/à ðàä¸ } Син Евх 86б, <Áðüêñéóéò· Ðï2™, ôï‡ 
×ñéóôï‡ ÷Üñéí, §âýU " 2¸ çà ìM¸òâå ò¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå "  

ÂúïðîTђ } Îyáî äîáðî äýëî ¸ áëàæåíî ¸çáúðà. Íú àùå ñúâðúø¸ø¸ . Äîáðàà áî 
äýýí¸ý òðîyäîìü ñúí¸ñêà«òú ñ μ áîëýçí¸« ¸ñïðàâëý«ò† ñ } Син Евх 87а, 
#Ïíôùò êáë{í Vñãïí êáp ìáêÜñéïí TîåëÝîù, Bëë< T@í êáp ôåëåéþófò· ô@ 
ã@ñ êáë@ Vñãá êüð¥ êô™íôáé êáp ðüí¥ êáôïñ2™íôáé, ¹áî äîáðî äýëî ¸ 
áëЂæåíî ¸çáðà íü àùå ¬ ñâðüø¸ø¸ " äîáðàý áî äýëà òð¹äîìü ñü¸ñê¹þòü ñå (sic) 
" ¸ áîëýçí¸þ¨ ¸ñïðàâëàþòü ñå "  

ÂúïðîTђ } Ñâîå« ë¸ âîëå« ïð¸ïàäàåø¸ êú õî/y } Син Евх 87а, <ÅêïõóßJ 
óïõ ôi ãíþìf ðñïóÝñ÷f ô© Êõñß¥, âüïðT¡î " ñâîåþ ë¸ âîëåþ ïð¸ïàäà¬ø¸ êü 
õЂ¹ "  

—âý£ђ } Ñâîå« âîëå« õ/à ðàä¸ } Син Евх 87а, wâýU¡ " 2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " 
На това място в Малката схима са включени два новопреведени въп-

роса и отговора (Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 277), които нямат старо-
български съответници: 2äà § íàïàñò¸ (изтрито) ¸ë¸ § áýä¸ wâýU¡ " í¸ 
]T¡òüí¸ ẅ]Ђå " <Åñþôçóéò· Ì[ Vê ôéíïò BíÜãêçò, ^ âßáò; <Áðüêñéóéò· Ïˆ÷ß, ôßìéå 

ðÜôåñ. §ð¸öàåø¸ ë¸ ñå ì¸ðà ¸ ÿæå âü ì¸ðý ïî çàïîâýä¸ ãЂí¸ " wâýU¡ " 2¸ ]T¡òüí¸ ẅ]Ђå " 
<ÁðïôÜóóf ô© êüóì¥ êáp ôïqò Tí ô© êüóì¥; <Áðüêñéóéò· Íáß, ôßìéå ðÜôåñ. 
Тази традиция е наследена и в архаичната редакция от XIV век. 

âúïðîdђ } Ïðýáûâàåø¸ ë¸ âú ìàíàñòûð¸ . μ ïîùåíü¸ . äî ïîñëåäüíýàãî 
èçäûõàí¸ý òâîåãî} Син Евх 87а, ÐáñáìÝíåéò ô© ìáíáóçñß¥ êáp ôi 
BóêÞóåé Vùò Tó÷Üôçò óïõ Bíáðíï[ò, âüïðT¡î " ïðýá¸âà¬ ë¸ âü ìàíàñò¸ð¸ ¸ 
âü ïîùåí¸ äî ïîñëýäüíàãî ¸çä¸õàí¸ÿ òâîå " —âý£ ђ } ïðýáûâà« õ/à ðàäè } Син 
Евх 87а, ÐáñáìÝíù, ôï‡ ×ñéóôï‡ ÷Üñéí, wâýU¡ " 2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå "  

ÂúïðîTђ } Ñúõðàíýåø¸ ëè äî ñúìðúò¸. ïîñëîyøàí¸å ñòàðý¸ø¸íû . μ â†ñåª 
áðàòð¸ª ýæå î õ)ý } Син Евх 87а, Ó¦æåéò ìÝ÷ñé 2áíÜôïõ ô[í ‰ðáêï[í ô© 
ðñïåóô™ôé êáp ðÜóf ôi Tí ×ñéóô© óïõ Bäåëöüôçôé, ñõðàí¸ø¸ ë¸ 
ïîñë¹øàí¸¬ ñòàðý¸ø¸í¸ ñâîåå ¸ âñå áðàò¸¬¨ äî ñìðüò¸ ñâî¬¨ w õýT¡ "  

—âý£ђ } Ñúõðàíý« õ/à ðàä¸ } Син Евх 87а, <Áðüêñéóéò· Ó¦æù, ôï‡ 
×ñéóôï‡ ÷Üñéí, wâýU¡ " 2¸ çà ì¸M¡òâ¬ ò¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " 

ÂúïðîTђ } Òðúï¸ø¸ â†ñ« ò©ã© . μ ïå÷àëü ìüí¸øúñêààãî æèòèý . öð)ñòâà ðàä¸ 
íá)ñýíààãî } Син Евх 87а, Õðïìåíåqò ðAóáí 2ëqøéí êáp óôåíï÷ùñßáí ôï‡ 
ìïíÞñïõò âßïò äé@ ô[í âáóéëåßáí ô™í ïˆñáí™í, òðüï¸ø¸ ë¸ âñàê¹ ñêðüáü 
¸ ïå]àëü ìí¸øüñêàãî æ¸ò¸ÿ öðòT¡à ðàä¸ íá)ñãî " —âý£ђ } Òðúïë« õ/à ðàäè } Син 
Евх 87а, <Áðüêñéóéò· ÕðïìÝíù, ôï‡ ×ñéóôï‡ ÷Üñéí. wâýU¡ " 2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå "  

В по-късната евхологична традиция в Малката схима диалогичният 
модел е съставен от 5 въпроса и 4 отговора (в ръкописи от ХІV до ХVІІ в.). 
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В тези преписи са игнорирани старобългарските въпроси: Õðàí¸ø¸ ë¸ ñ âü 
äýâüñòâý . μ öýëîì©äðü¸, Ñúõðàí¸ø¸ ë¸ äî ñúìðúò¸ ïîñëîyøàí¸å ñòàðý¸ø¸-
íû, Òðúï¸ø¸ â†ñ« ò©ã© . μ ïå÷àëü ìúí¸øúñêààãî æèòèý (Син Евх 87а). 

Еротапокритичният малосхимен образец е най-пълен в три ръкописа: един 
от ХІV в. (10/9 – всички старобългарски + двата новопреведени) и два от 
ХVІ в. (9/8 – включени са двата новопреведени, липсва: Âúïðîøåíèå } 
Ëþá¸ø¸ ë¸ ñúïîäîá¸ò¸ ñ àé/ëúñêîyìîy îáðàçîy μ ïð¸]ñò¸ò¸ ñ âü ë¸êú ìüí¸-
øúñêú¸ Син Евх 86б). Само в два апографа от ХVІ–ХVІІ в. и в двете схими 

има съответник на старобългарския въпрос Õðàí¸ø¸ ë¸ ñ âü äýâüñòâý ... 
Син Евх 87а (в архаичната редакция го има само в Малката схима). 
Единствено в архаичната и в късната редакция има съответник на старо-
българския въпрос: Ëþá¸ø¸ ë¸ ñúïîäîá¸ò¸ ñ àé/ëúñêîyìîy îáðàçîy μ ïð¸]ñ-
ò¸ò¸ ñ âü ë¸êú ìüí¸øúñêú¸ Син Евх 86б (виж по-подробно Тончева-Тодо-

рова/Toncheva-Todorova 2005).  
След въпросо-ответния модел в Ç-50 са включени две молитви. Първа-

та е наследник на глаголическата молитва: Ã¡¸ á)æå íàøú . âúçàêîíå¸ äîñòî¸-
íûª ñåáý ñ©ùà, с която започва Схимата в Син Евх (80б).  

Втората молитва е главопреклонната – тя няма глаголически първо-
образ: Ã)¸ á)å íàøü ¹ïîâàí¸¬ ¸ ïð¸áýæ¸ùå âñýìü ¹ïâàþù¸ìü (!) ñå íà òå З-50. 

Преведена е от съответния гръцки образец: Êýñéå } Èå{ò ^ì™í, ^ Tëðpò 
êáp êáôá5õã[ ðÜíôùí ô™í Tëðéæüíôùí Tðp óå (Дмитриевский/Dmitriev-
skii 1901: 258, Goar 1960: 385). Потвърди се моето предположение, че 
преводът е бил направен още през ХІІІ в. (Тончева-Тодорова/Toncheva-Todorova 
2005: 35).   

Освен тези две молитви в апографите от XIV век нататък в мало-
схимното чинопоследование има и трета молитва, наследница на старо-
българската, но глаголическият текст е включен във Великата схима: Ïðý-
ùåäðû áæ/å . μ ì†íîãîì¸ëîñòèâå . îòâðúçàª¸ ïðý]¸ñò©« ©òðîá© Син Евх 92б. 

След тях очевидно един век по-рано от архаичната редакция е регист-
риран наслов, посочващ започването на огласителната част на Малката 
схима: ¸ ã)ëå ¸ã¹ìåíü ìàëî wãëàøåí¸¬ " â¸æDü áðàòå êàêîâà wáýòîâàí¸¬ 
äà¬ø¸ âëöD¡ý õ)ó Ç-50. Досега се смяташе, че Малосхимното оглашение, 

което е различно от Великосхимното, е преведено през ХІV в. от други об-
разци: ÂëÝðå, ôÝêíïí, ïuáò óõíäÞêáò äßäùò ô© Äåóðüôf ×ñéóô© ... 
(Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 277, Goar 1960: 383). Вече можем да 
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заключим със сигурност, че и тази редакционна промяна е извършена още 
през тринадесетото столетие.  

Оглашението в Малката схима в Ç-50 също демонстрира очевидна бли-

зост до глаголическото Áëþä¸ ]äî . êàêîâàà îáýòîâàí¸ý äàåø¸ áî/y . àé/ë¸ 
áî ïð¸ä© íàï¸ñà«ùå ¸ñïîâýäàí¸å òâîå ñå (Син Евх 87б), ÂëÝðå, ôÝêíïí, ïuáò 

óõí2Þêáò äßäùò ô© Äåóðüôf ×ñéóô©... (Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 
280; Goar 1960: 407). По-късните преписи показват различия и в обема на 
пространното Оглашение в старобългарския протограф (Син Евх 87б–92а), 
и в лексикалносемантичните варианти, които ни представят окончателния 
продукт на ново превеждане и ново редактиране (Goar 1960: 505–507). Те 
по-точно следват гръцките катехистични образци, отколкото старобългар-
ският препис.  

Вече мога да потвърдя с по-голяма увереност, че през ХІІІ в. (съдейки 
по Ç-50) са започнали редакторските преводи на други гръцки образци, за 

които предполагах досега само по Зогр. фр.: Â¸æäú áðàòå . êàêîâî îáýòîâà-
í¸å äàåø¸ âëöDý õî¡y . àí¡ãë¸ áî ïð¸äîø© . ïðýï¸ñàùå íåâ¸äèìî . ¸ñïîâýäàí¸å 
òâîå ñ¸å . åæå õîòòü ïðîñ¸ò¸ § òåáå . âú âòîðîå ïð¸øåñòâ¸å ãà¡ íàøåãî iñõ¡à, 
ÂëÝðå, BäåëöÝ, ïuáò óõí2Þêáò äßäùò ô© Äåóðüôf Èå© ... (Дмитриев-
ский/ Dmitrievskii 1901: 258; Goar 1960: 383).  

Обръщението брате вм. чедо по-късно се среща в единични преписи 
от ХV–ХVІ в., които очевидно са познавали зографските преводи. Трудно 
е да се предположи дали Оглашението е продължавало в Зогр. фр., но след 
цитираното начало следва кратко указание – дяконът казва „Господу по-
молим се“. Дотук има гръцки паралели, след които гръцки текстов аналог 
на глаголическото Оглашение липсва. Много вероятно е да е имало 
прекъсване и в Зогр. фр., ако съпоставим данните с тези от Ç-50: 

â¸æDü áðàòå êàêîâà wáýòîâàí¸¬ äà¬ø¸ âëöD¡ý õ)ó " àíã)ëüë¸ áî ïð¸äîøå " 
ïðýï¸ñàþùå íåâ¸ä¸ìî " ¸ñïîâýäàí¸¬ òâî¬ ñ¸¬ " ¬æå õîòåòü ïðîñ¸ò¸ § òåáå âü 
¹òîðîìü ïð¸øüñòâè ã)à íàøåãî ¸ñ)õà " ã)ëå " ä¸L¡ " ã)¹ ïîìîëìü (!) ñå. 

В останалите апографи от ХІV в. нататък огласителният текст продъл-
жава от Син Евх 89б, следвайки наличието на съответния гръцки (за тази 
особеност на Чина виж Тончева-Тодорова 2005: 20–24, Toncheva-Todorova 
2005: 20–24).  

След Оглашението на Великата схима в старобългарския евхологий 
(Син Евх 92а) има три въпроса и отговора, които са запазени само в три 
преписа. В двата апографа от Зографския манастир (Зогр. фр. и Ç-50) 

въпросите и отговорите са преди Оглашението в Малката схима. Срв:  
 

Hñïûòàëú ëè pñ¸ ìàíàñòûðü . §âý£ђ . ¸ñïûòàëú ]òTђíû 4÷å : Åë¸ ò¸ ãîäý åãîy-
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ìåíú ¸ âñý áðàò¸ÿ . §âý£ђ . Å¸ ]ñ¡òíû 4¡÷å . Áëþä¸ ñ ]äî ÷òî ãë¡åø¸ . àùJ õî-
ùåø¸ äà òè îñëàáiìú ¸ pùå ìàëî âðýì ¸ ¸ñêîyñ¸ø¸ ñ . §âý£ђ í¸ îyáî . ïîì¸-
ëîy¸òå ì íåäîñòî¸íàãî õ/à ðàä¸ . ¸ áðàò¸ ì ïð¸÷üòýòå < Зогр. фр., âüïðT¡î " 
¸ñï¸òàëü ë¸ åñ¸ ìàíàñò¸ðü : wâýU¡ " ¸ñï¸òàëü ]T¡òí¥ w¨]Ђå " âüïðT¡î " 2ë¸ ò¸ ãîäý 
¸ãîìåíü (sic) ¸ âñà áðàò¸ý " wâýU¡ " 2¸ ]T¡òí¥ w¨]Ђå " Áë¹ä¸ ñå [åäî ]òî ãë/åø¸ " 
àùå õîùåø¸ äàò¸ wñëàá¸ìü ¸ ¬ùå ìàëî âðýìåí¸ ¸ñêóñ¸ø¸ ñå " wâýU¡ " í¸ óáî 
ïîì¸ëó¸òå ìå íåäîñòî¸íàãî õ/à ðàä¸ áðàò¸å ìå ïð¸]òýòå " Ç-50.  

Третия препис ни е съхранила архаичната редакция – в нея въпросите 
са на същото място, където са и в Син Евх – след великосхимното 
оглашение.  

Самият ритуал по пострижението в Ç-50 е доста редуциран, литургич-

ните указания са фрагментарни, много по-пространни са те още от XIV век 
нататък. 

Постригаемият взема ножицата, подава я на игумена, който извършва 
пострижението, съпроводено от избрани старобългарски текстове от вели-
косхимния ритуал: áðàòü íàøü " ¸ìR¡å " ïîñòð¸çàåòü âëàñ¸ ãëàâ¥ ñâîå âü ¸ìå 
w)öà ¸ ñ)íà ¸ ñò)ãî ä)õà, ’Ï Bäåëö{ò ^ì™í } äåqíá êåßñåôáé ô[í êüìçí ô\ò 

êåöáë\ò áˆôï‡ åßò ô{ ‚íïìá ôï‡ Ðáôñ{ò êáp ôï‡ Õsï‡ êáp ôï‡ Bãßïõ 
Ðíåýìáôïò (Дмитриевский/Dmitrievskii 1901: 935, Frcек 1939: 569–571); 
áðàòü íàøü " ¸ìR¡å " ïð¸¬ìëåòü wäåæDä¹ ñò)ãî àí)ãëüñêàãî wáðàçà, ’Ï Bäåëö{ò 

^ì™í } äåqíá Vëáâå ô{ ìåãÜëïí êáp Bããåëéê{í ó÷\ìá, Tí |íüìáôé ôï‡ Ðáôñ{ò 
êáp ôï‡ Õsï‡ êáp ôï‡ Bãßïõ Ðíåýìáôïò, áðà£¡ íàøü " ¸¨ìR¡å " ïð¸¬ìëåòü ìàíüò¸þ 
íà wáðó]åíè¬ âåë¸êàãî àí)ãëüñêàãî wáðàçà " âü wäåæD¹ íåòëýí¸ÿ¨ ¸ ]¸òîò¥ (sic) 

âü ¸ìå w¨)öà ¸ ñ)íà ¸ ñò)ãî " ’Ï Bäåëö{ò ^ì™í } äåqíá ëáìâÜíåé ô{í BíÜëáâïí Tí 

|íüìáôé ôï‡ Ðáôñ{ò êáp ôï‡ Õsï‡ êáp ôï‡ Bãßïõ Ðíåýìáôïò.  
Литургичните указания в края на малосхимния ритуал също са кратки 

– новопостриганият взема евангелието и застава вдясно на олтара, после 
игуменът го целува, а след него – и останалите монаси. 

Новооткритият препис на чинопоследованията за встъпване в мона-
шество в зографския требник Ç-50 ни дава възможност категорично да 

обобщим, че редакторската дейност по евхологичните книги е започнала 
още през ХІІІ век, преди самата архаична редакция. Тази дейност пази 
пиетета към глаголическото наследство, има достатъчно данни, че 
копистът, създател на Зографския требник, със сигурност е използвал 
глаголически антиграф(и). Прави впечатление постоянната употреба на 
лигатурата ìM¡, което е ясна визуална отпратка към използваната в Син Евх, 

срв. редовното изписване на ìM¡, ìM¡¸òâàì¸, ìM¡îòT¡¸âü. Не мога да не отбележа и 
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очевидните примери с изписване на ý вм. ÿ, срв. ýêî, ýâ¸ ìå, ìM¡¸ñðä¸ý, 
îáýòèý. Чашковидното ] също присъства старателно навсякъде. Като при-

бавим към тези ортографични доказателства и преписаните старобългар-
ски текстове от чинопоследованията, влиянието на глаголическите прото-
графи е очевидно.  

Редактирането на малосхимния ритуал представя книжовника (кни-
жовниците) като филолози, целенасочено и старателно привели прототип-
ните образци в нов текстови облик, който проправя пътя и за следхож-
дащите редакционни процеси – в архаичната, в късната и в кратката редак-
ция на евхологичните книги. Следите от тeзи процеси са регистрирани във 
всички компоненти на чинопоследованията – в лексикалносемантичната 
дублетност3. 

Някои от тези лексикални дублети са застинали в зографския ХІІІ век, 
напр.: äðóæ¸íà Син Евх 86б – áðàòèå Ç-50 – óõíïäßJ; ë¸êú Син Евх 86б – 
]¸íú Ç-50 – ÷üñïò; âúçàêîí¸ò¸ Син Евх 80б – îyçàêîí¸ò¸ Ç-50 – çàêîíîïî-
ëîæ¸ò¸ – íïìï2åôåqí; äýÿò¸ Син Евх 80б – äýëàò¸ Ç-50 – ïîñòîyï¸ò¸ – 
ïð¸ñòîyï¸ò¸ – íàñòîyï¸ò¸ – äý¸ñòâîâàò¸ – Tíåñãåqí; íåïîãëîyìüíî Син Евх 
80б – íåâúçâûøàåìî Ç-50 – íåîyêëîíüíî – Bìåôåùñßóôùò; îòúìåòàò¸ ñ Син 

Евх 80б – îòúðåøò¸ ñ Ç-50 – îòúâðýøò¸ ñ – BðïôÜóóåéí; ðîäú Син Евх 
80б – îyæ¸ê¸ Ç-50 – ñúðîäüñòâî – óõããÝíåéá. В редица случаи Ç-50 се при-

държа към глаголическите лексикални варианти, без да се съобразява с 
гръцките оригинали, а редакторите от следходните векове избират други 
дублети: ñâîå« âîëå« Син Евх 87а, Ç-50 – âîëåþ ñâîåãî ðàçóìà – UêïõóßJ óïõ 

ãíþìf, îëúòàðü Син Евх 86б, Ç-50 – æðüòúâí¸êú – 2õóéáóôÞñéïí.  
В други случаи е видно, че създателите на архаичната редакция през 

XIV в. са познавали лексикалносемантичните дублети от зографската 
дейност, срв.: ïðè]ñò¸ò¸ ñ Син Евх 86б, Ç-50, архаична редакция – âú]¸-
íåíú áûò¸ късна редакция – êáôáôáã\íáé, ìúí¸øüñêú 87а, Ç-50, архаична 

редакция – ¸íî]üñêú – ôï‡ ìïíÞñïõò, ñúí¸ñêàòè 87а, Ç-50, архаична редак-

ция – ñúòæàâàò¸ ñ късна редакция – êôAó2áé.  
Тази книжовнолексикална приемственост е наследена и през следва-

щите векове, от архаичната чак до късната редакция през XVIII–ХIХ век, 
което може да се проследи и по Приложението в края на статията.   

По-долу привеждам за пръв път новооткрития препис на Малката 
схима в зографския требник Ç-50.  
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2а Ñë¹Fáà ìàMãî wáðà (sic) ïî âõîD " ïî¬òü ñå íà ñëàB¡ " òðîQ¡ äíâ¸ " ¸ íЂíý " 
wáëýê¹òü ñå ïýâö¸ " ¸ ïîþòü " òðîQ¡ ãëT¡ àЌ . náýò¸ÿ w¨]Ђà §âðýñò¸ ì¸ ïîòüù¸ ñå 
" áëîyäíî ìî¬ ¸æ¸Dõü æ¸ò¸¬¨ . íü íà áЂãàòüñòâî íå¸çãîòîâà¬ìî âüç¸ðàþ " ùåäðîòü 
òâî¸õü ñïЂñå " íЂíÿ wáí¸ùàâüøà íå ïðýçð¸ ñðöDà " òáý (sic) áî ãЂ¸ ïîêàÿí¸¬ìf 
âüï¸þ„" ñãðýø¸õü w¨]Ђå íà í Ђáî ïðýäü òîáîþ„ < à õîòå¸ ïîñòð¸ù¸ ñå ñòàíåòü áë¸çü 
¸ã¹ìåíà "  
2б ïî ïèñàííîìü òðîQð¸ " ãðåDòü ¸ã¹ìåíü ñü áðàò¸¬þ ïðýD wëüòàðü " ¸ äàñòü ïî 
¬ä¸íî¸ ñâýù¸ ¸ ¹æ¸çàþòü ¬ " ¸ õîòå¸ ïîñòð¸ù¸ ñå âüõîä¸òü âü wëüòàðü " àùå 
¬ñòü ¸¬ðý¸ " àùå ë¸ íý (sic) ¸¬ðý¸ " äà ñòàíåòü âüíü wëüòàðà " ñòâîð¸òü 
ìåòàí¸¬ " ãЌ " òàêîæå ¸¬ðý¸ " ¸ íå §ìýòà¬ ñå ë¸òîðãèñàò¸ " ïîêëîí¸òü ñå " ãЌ " 
ïðýD ñòЂîþ òðàïåçîþ¨ " àùå ë¸ §âðüæåòü ñå ë¸òîðã¸ñàò¸ " òî äà íå âõîä¸òü âü 
wëüòàðü " ïîòîìü ¸ã¹ìåíü âüïðàøà¬òü ãëЂå " ¹ïðîñü  
3а "àЂ" ]òî ïð¸äå áðàòå " ïð¸ïàäà¬ êü ñòЂîì¹ wëüòàð¹ ¸ ñòý¸ áðàò¸ ñå¸ (тук се 
вижда отговор, който е изтрит) ëþá¸ø¸ ë¸ ñïîDá¸ò¸ ñå àíãëüñêîì¹ wáðàç¹ ¸ 
ïð¸]T¡òè ñå âü ]¸íü ìüí¸dñê¸ " §âýU " 2¸ çà ìM¸òâå ò¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " ¸ ãëЂåòü ñ¸å êü 
íåì¹ " ¹áî äîáðî äýëî ¸ áëЂæåíî ¸çáðà íü àùå ¬ ñâðüø¸ø¸ " äîáðàý áî äýëà 
òð¹äîìü ñü¸ñê¹þòü ñå (sic) " ¸ áîëýçí¸þ¨ ¸ñïðàâëàþòü ñå " ¸áî àëüêàòü ¸ìàø¸ " 
¸ æåäàò¸ ¸ íàã¹ õîä¸ò¸ " ¸ wñëàáýò¸  
3б ¸ wêàðà¬ìü " ¸ âüñý ïå]àëüíàÿ ïð¸¬ò¸ " àùå ïðýïðýòðüï¸ø¸ ¸ ìàëü òðóäü 
âý÷üí¸ ïîêî¸ " âüïðT¡î " ñâîåþ ë¸ âîëåþ ïð¸ïàäà¬ø¸ êü õЂ¹ wâýU¡ " 2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " 
âüïðT¡î " 2äà § íàïàñò¸ (изтрито) ¸ë¸ § áýä¸ wâýU¡ " í¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " §ð¸öàåø¸ 
ë¸ ñå ì¸ðà ¸ ÿæå âü ì¸ðý ïî çàïîâýä¸ ãЂí¸ " wâýU¡ " 2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " âüïðT¡î " 
ïðýá¸âà¬ ë¸ âü ìàíàñò¸ð¸ ¸ âü ïîùåí¸ äî ïîñëýäüíàãî ¸çä¸õàí¸ÿ òâîå " wâýU¡ " 
2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " âüïðT¡î " ñõðàí¸ø¸ ë¸ ïîñë¹øàí¸¬ ñòàðý¸ø¸í¸ ñâîåå ¸ âñå 
4а áðàò¸¬¨ äî ñìðüò¸ ñâî¬¨ w õýT¡ " wâýU¡ " 2¸ çà ì¸M¡òâ¬ ò¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " âüïðT¡î " 
òðüï¸ø¸ ë¸ âñàê¹ ñêðüáü ¸ ïå]àëü ìí¸øüñêàãî æ¸ò¸ÿ öðòT¡à ðàä¸ íá)ñãî " wâýU¡ " 
2¸ ]T¡òüí¸ w¨]Ђå " âüïðT¡î " ¸ñï¸òàëü ë¸ åñ¸ ìàíàñò¸ðü : wâýU¡ " ¸ñï¸òàëü ]T¡òí¥ w¨]Ђå " 
âüïðT¡î " 2ë¸ ò¸ ãîäý ¸ãîìåíü (sic) ¸ âñà áðàò¸ý " wâýU¡ " 2¸ ]T¡òí¥ w¨]Ђå " Áë¹ä¸ 
ñå [åäî ]òî ãë/åø¸ " àùå õîùåø¸ äàò¸ wñëàá¸ìü ¸ ¬ùå ìàëî âðýìåí¸ ¸ñêóñ¸ø¸ 
ñå " wâýU¡ " í¸ óáî ïîì¸ëó¸òå ìå íåäîñòî¸íàãî õ/à ðàä¸ áðàò¸å ìå ïð¸]òýòå "  
4б ¸ ã)ëå ¸ã¹ìåíü ìàëî wãëàøåí¸¬ " â¸æDü áðàòå êàêîâà wáýòîâàí¸¬ äà¬ø¸ 
âëöD¡ý õ)ó " àíã)ëüë¸ áî ïð¸äîøå " ïðýï¸ñàþùå íåâ¸ä¸ìî " ¸ñïîâýäàí¸¬ òâî¬ ñ¸¬ " 
¬æå õîòåòü ïðîñ¸ò¸ § òåáå âü ¹òîðîìü ïð¸øüñòâè ã)à íàøåãî ¸ñ)õà " ã)ëå " ä¸L¡ " 
ã)¹ ïîìîëìü (sic) ñå " õîòå¸ ïîñòð¸ù¸ ñå ïðýêëîí¸òü â¸þ " à ï)ïü " ìM¡  
Ã)¸ á)å íàøü åæå äîñòî¸íý ò¸ á¥ò¸ ¹çàêîí¸ëü ¬ñ¸ æ¸òý¸ñêà (ÿ изтрито) âñà 
wñòàâ¸âüø¸ìü " ¸ ¹æ¸ê¸ ¸ äð¹ã¸ " ¸ ïîñëýäîâàâüø¸ìü ò¸ " ¸ ïð¸ì¸ ðàáà 
òâî¬ãî " ¸ì)ðå " §ðåêüøàãî ñå âñýõü ñ¸õü "  
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5а ïî áæ)üñòâüí¥ìü çàïîâýäåìü " ¸ íàñòàâ¸ ¬ãî ¸ñòèíîþ òâî¬þ " ïð¸ïàäàþùàãî 
ò¸ íåâüçâ¥øÿåìî " wãðàä¸ ¬ãî ñ¸ëîþ òâî¬ãî ñò)ãî ä)õà " äà íå âüçìîæåòü 
äýëàò¸ íà íåãî âñà ñ¹ïðîò¸âíüíà êüçíü " òðýïýí¸¬ åì¹ äàð¹¸ " ¹ãîäíó ò¸ 
á¸ò¸ âñåãäà " ìM¡¸òâàì¸ ïð]T¡ò¸å âë]D¡öå íàøå á)öå " âñýõü ñò)¥ § âýêà ò¸ 
¹ãîä¸âüø¸õü < $ 
ßêî áëT¡ãâ¸ ñå ¸ ïðîñëàâ¸ ñå " ïð]òT¡üíî ¸ âåëüëýïüíî ¸ìå òâî¬ w)öà ¸ ñ)íà ¸ ñò)ãî 
ä)õà ¸ í)íý " <  
¸åðý¸ ðåc¡ " ì¸ðü âñýìü " ä¸L¡ " ãëàâ¸ íàøå ã)â¸ " ï)ïü " ìM¸ < 
Ã)¸ á)å íàøü ¹ïîâàí¸¬ ¸ ïð¸áýæ¸ùå âñýìü ¹ïâàþù¸ìü ñå íà òå ¬æå  
5б ìíîãîwáðàçüí¥ì¸ ï¹òüì¸ íàìü ¸ñïðàâî (?) ïîêàçàâü " çà âüïëüùåí¸¬ õ)à 
òâî¬ãî " ïð¸ì¸ ðàáà ñåãî " ¸ìR¡ " wñòàâëàþù¸ ì¸ðüí¥¬ ïîõîò¸ " ¸ ñåáå 
ïð¸âåäüøàãî ê òåáý âëD¡öý " æðüòâ¹ ¹ãîäí¹þ " §ì¸¸ § íåãî âñàêî ïîì¸ñëåí¸¬ 
¸ ñëàâüíî ïð¸¬ò¸¬ äà ïîñòð¸æåí¸¬ìü ïîñòð¸çàþù¸ìü ñå âëàñü " §ñòð¸æåòü ñå § 
íåñëîâåñüíüõü ïîõîòå¸ " ¸ íåïîì¸ñëåí¸¸ äýëü " ¸ äà ñïîäîá¸òü ñå ïð¸¬òè ¸ãî 
áë)ãî¬ " ¸ ëüãüêîå áðýìå " ¸ âüçåò¸ êðòT¡ü ¸ò¸ ïî òåáý âëD¡öý " ñáë¹ä¸ 
6а åãî âü òâî¬ì ñò¥íü " ¸ äàð¹¸ ¬ìó ïðýäüëîæåí¸¬ áë)ãî " âü ñáë¹äåí¸¬ 
ñò)¥õü òâî¸õü çàïîâýäå¸ ïð¸]¸òàò¸ åãî ¹ âðýìå ïðàâî¬ êü ë¸ê¹ ¸çáðàíüí¸õü 
òâî¸õü " áëãîD¡ò¸þ ¸ ]ë)êîëóá¸¬ìü ¬ä¸íî]åäàãî ñ)íà òâî¬ãî ñ í¸ìü æå áëãT¡âíü ¬ñ¸ < 
¸ âçìü íîæ¸öå õîòå¸ ïîñòðýù¸ ñå § ñò)ãî åyà)íãë¸ý " äàñòü ¸ã¹ìåí¹ " 
ïîñòð¸çà¬òü åãî õ)ówáðàçíî " ã)ëå " áðàòü íàøü " ¸ìR¡å " ïîñòð¸çàåòü âëàñ¸ ãëàâ¥ 
ñâîå âü ¸ìå w)öà ¸ ñ)íà ¸ ñò)ãî ä)õà " ë¹¡Då " ã)¸ ïîì¸ " ãЌ " áðàòü íàøü " ¸ìR¡å "  
6б ïð¸¬ìëåòü wäåæDä¹ ñò)ãî àí)ãëüñêàãî wáðàçà " ðüöýìü çà íü " áðà£¡ íàøü " ¸¨ìR¡å 
" ïð¸¬ìëåòü ìàíüò¸þ íà wáðó]åíè¬ âåë¸êàãî àí)ãëüñêàãî wáðàçà " âü wäåæD¹ 
íåòëýí¸ÿ¨ ¸ ]¸òîò¥ (sic) âü ¸ìå w¨)öà ¸ ñ)íà ¸ ñò)ãî " òàF¡ " âåäüøå áðà£¡ÿ âü ¹ãüëü 
öð)êîâüí¸ ñòð¸ã¹òü ïîþùå " áëF¡í¸¸ " ä¸L¡ " ïàê¸ ì¸ðîìü ã)¹ " çàñò¹ï¸ ¸ ñï)ñ¸ 
ïîìM¡¹ ¸ " ïðýñ)ò¹ ¸ ]òT¡¹ " ï)ïü ìM¡¸ " â¥d¡ " ÿêî ñ)òü ¬ñ¸ á)æå í)øü " ë¹¡Då òðüñ)òîå " 
òàF " àïëT¡ü ¸ åyãM¡å < òàF¡ " ïð¸¬ìü åyã)ë¸å ñòàíåòü w äåñí¹þ wëüòàðà " ¸ öåë¹¬òü 
åãî ¸ã¹ìåíü ¸ ïðî]à áðà£¡ " ¸ íîñå ñâýùå ¸äå ïðýD ñò)¥ì¸ äàðüì¸ " êöP¡ " ìàëàãî 
wáðà (!) <  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

 
1 В названието на този богослужебен ритуал не е установено единство – някои 

изследователи го определят като чинопоследование (напр. Гошев/Goshev 1957/58 
и др.), а други – като чин (напр. Чифлянов/Chiflyanov 1976). Старобългарските 
книжовници назовават и Малката, и Великата схима ]¸íú (Син Евх 81а, 82а, 

цитатите от старобългарския текст навсякъде са по: Frcek 1939 и Nachtigal 1942). 
В по-късната традиция оглавленията са разграничени: определението „чин“ е 
поставяно редовно над текстовете за расофорство, а „Малкият и Великият образ“ 
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са назовавани „последования“. Подобно разнообразие се наблюдава и в гръцките 
онасловления (Frcek 1939; Дмитриевский/Dmitrievskii 1901; Goar 1960).   

2 Названието схима (от гр. ó÷\ìá) или образ – „така се нарича висшата степен 
на монашеството, свързана с най-строги обети на самоотвержението. Монашеска-
та схима съдържа две степени: Малка и Велика. Посвещаването в тях се съпро-
вожда с молитви и свещенодействия и е известно като Последование на Малката 
схима и Последование на Великия Ангелски образ“ (Дьяченко/D'iachenko 1993: 
694, преводът – мой). 

3 Във всичките си изследвания се придържам към установената в палеосла-
вистичната наука терминология: лексикални (лексикалносемантични) варианти 
(Жуковская/Zhukovskaia 1964: 6), текстологични дублети (Цейтлин/Tseitlin 1986: 
65), лексикалносемантични замени (Алексеев/Alekseev 1999: 212). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX 
 

Лексикално-семантични варианти 
в Чинопоследованието МАЛКА СХИМА в Ç-50 

Въпроси – отговори (Син Евх 86б – 87а) 

âîëå« 87а, архаична редакция – ñâîåþ âîëåþ Ç-50 – UêïõóßJ óïõ ãíþìf  
äðóæ¸íà 86б – áðàò¸å Ç-50 – óõíïäßJ  
äýÿí¸p 87а – äýëî Ç-50, други апографи – Vñãïí 
ë¸êú 86б – ]¸íú Ç-50 – ÷üñïò  
ìúí¸øüñêú 87а, Ç-50, архаична редакция – ¸íî]üñêú – ôï‡ ìïíÞñïõò 
îëúòàðü 86б, Ç-50 – æðüòúâí¸êú – 2õóéáóôÞñéïí 
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ïðèïàäàò¸ (êú õ<ðèñò>îy) 87а, Ç-50 – ïðèñò©ïàò¸ – ïðèõîä¸ò¸ – 

ðñïóÝñ÷åó2áé  
ïðè÷ñò¸ò¸ ñ 86б, Ç-50, архаична редакция – âú]¸íåíú áûò¸ късна редакция – 

êáôáôáã\íáé  
ïðýáûâàò¸ 87а, Ç-50, други апографи – ïðýá©äýò¸ късна редакция – 

ðáñáìåíåqí 
ñúí¸ñêàòè 87а, Ç-50, архаична редакция – ñúòæàâàò¸ ñ късна редакция – 

êôAó2áé  
ñúõðàíÿò¸ 87а – ñúõðàí¸ò¸ Ç-50, други апографи – õðàí¸ò¸ късна редакция – 

ó¦æåéí 
òðüïýò¸ 87а, Ç-50 – ñúòðüïýò¸ – ‰ðïìÝíåéí   
ò©ãà 87а – ñêðüáü Ç-50, късна редакция – 2ëqøéò  

Ìîë¸òâà ìàëààãî wáðàçà ]ðúöOђþ Син Евх 80б  

áîæü¸ 80б – áîæüñòâüíú Ç-50, други апографи – ñâòú късна редакция – ôï‡ 

2åï‡  
âúçàêîí¸ò¸ 80б – îyçàêîí¸ò¸ Ç-50 – çàêîíîïîëîæ¸ò¸ късна редакция – 

íïìï2åôåqí 
âúçìîøò¸ 80б, Ç-50, други апографи – ìîøò¸ късна редакция – äýíáó2áé   
âú ñëýäú ãðñò¸ 80б – ïîñëýäîâàò¸ Ç-50, други апографи – Bêïëïõ2åqí (Мк 

Х, 28) 
äýÿò¸ 80б – äýëàò¸ Ç-50 – ïîñòîyï¸ò¸ – ïðèñòîyï¸ò¸ – íàñòîyï¸ò¸ – 
äý¸ñòâîâàò¸ (Р-2/4) – Tíåñãåqí  
æèò¸¸ñêàÿ 80б, Ç-50, късна редакция – æ¸ò¸p – ô@ âéùôéêÜ 

íåïîãëîyìüíî 80б – íåâúçâûøàåìî Ç-50 – íåîyêëîíüíî – Bìåôåùñßóôùò  
îòúìåòàò¸ ñ 80б – îòúðåøò¸ ñ Ç-50 – îòúâðýøò¸ ñ – BðïôÜóóåéí  
ïð¸ÿòåëü 80б – äðîyãú Ç-50, други апографи – ößëïò    
ïðîò¸âüíú 80б – ñúïðîò¸âüíú Ç-50, късна редакция – Tíáíôßïò 
ðîäú 80б – îyæ¸ê¸ Ç-50 – ñúðîäüñòâî късна редакция – óõããÝíåéá  

Син Евх ø – ¹ãîäíî áûò¸ Ç-50 – ¹ãîæäåí¸å – åˆÜñåóôïí 

 
Указания в МС (Син Евх 96а – б) 

áëþñò¸ 96а – â¸äýò¸ Ç-50, късна редакция – âëÝðåéí  
íîæü 96а – íîæ¸öà Ç-50, други апографи – íîæí¸öà късна редакция – 
øáëßäéïí  
ïîñòð¸¤àò¸ 96б, Ç-50 – îñòð¸¤àò¸ – êïõñåýåéí 
ñòð¸øò¸ 96б – ïîñòð¸¤àò¸ Ç-50, късна редакция – êïõñåýåéí  
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÷ðüíüöü (!) 96б – áðàòú Ç-50, други апографи – Bäåëöüò  
]äî 87б – áðàòú Ç-50 – Bäåëöüò?  
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