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Статията си поставя за цел да анализира няколко репрезентанта в лексико-
семантичната група вършители на магически практики според 61. канон на Трул-
ския вселенски събор от 691–692 г. по три негови превода в Ефремовската кръм-
чая от XII в., Иловичката от 1262 г. и Синтагмата на Матей Властар от XIV в. Ус-
тановява се, че: преобладават имена на лица – агентивни съществителни от девер-
бативна основа (nomina agentis), имена за вършители на действие, деятелни имена 
(nomina actoris) и рядко имена за носители на признак (nomina attributivа); непре-
ведените гърцизми са рядкост; налице са структурни калки и множество описа-
телни съчетания. От особен интерес са начините на представяне на гръцки реалии, 
които при смисловото им адаптиране се уподобяват на познати явления. Като 
приложение се издава наборно текстът на 61. канон на Трулския събор според 
неиздаден молдовски препис на Синтагмата на Властар в MS № 4104 от XVI в. в 
Университетската библиотека на гр. Клуж-Напока.  

Ключови думи: средновековна магия, Трулски събор, историческа лексиколо-
гия 
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The article aims to analyze some representatives of the lexical-semantic group per-
formers of magical practices according to the 61st canon of the Sixth Ecumenical Coun-
cil in Trullo, 691–692, based on three translations: the 12th century Efrem kramchaya, 
Ilovichka kramchaya from 1262, and the 14th century Slavic translation of Matthew 
Blastares’Syntagma. It is established that: nomina agentis predominate, together with 
nomina actoris and rarely names of bearers of properties (nomina attributiva); untrans-
lated Greek words are rare; structural calques and descriptive collocations occur. Of 
particular interest are the ways of presenting Greek realia, which translators liken to 
familiar phenomena in their semantic adaptation. The text of the 61st canon of Trullo 
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according to an unpublished Moldavian copy of the Syntagma in the 16th century MS 
№ 4104 from the University Library of Cluj-Napoka is published as an appendix. 

Keywords: medieval magic, Council in Trullo, historical lexicology  
 
Магията (в най-широкото разбиране на понятието) е форма на рели-

гиозно съзнание, обхващаща практикуването на окултни изкуства и зна-
ния, фолклорно-битови вярвания и суеверия (Thorndike 2017: 2; Mathiesen 
1995: 159). Тя става обект на специално внимание от страна на Църквата и 
държавата през Средновековието, защото е свързана с политическите, со-
циалните и морално-етичните преобразувания в обществото след приема-
нето на християнството. Първостепенна задача на всяка християнска власт 
в етапа на прозелитизъм е изкореняването на езичеството и предотвратява-
нето на ересите. Затова още в най-ранните съчинения от зората на христи- 
янството в България се засягат въпроси, отнасящи се до магически прак- 
тики и ритуали. Така например в Отговорите на папа Николай по допит-
ванията на българите, наред с толкова важни теми, като празнуването на 
християнските празници, тайнствата на кръщението, брака, покаянието и 
приемането на причастие, се разисква дали преди сражение са допустими 
заклинанията, игрите, песните и гаданията, както и „съблюдаването на ден 
и час“ (въпрос 35, ЛИБИ/LIBI 1960: 89); първият славянски юридически 
текст, компилация по титул 17. на византийската Еклога – Законът за съ-
дене на хората, започва със санкции срещу извършването на требꙑ и при-
сѧгꙑ поганскꙑ (ЗСЛ/ZSL 1961: 42). Старобългарската лексика, свързана с 
магията, е много богата и съответства на актуалността на проблема в сред-
новековното общество. 

В следващите редове си поставям конкретната задача да проследя на-
чина на превеждане на репрезентанти от лексико-семантичната група вър-
шители на магически практики в 61. канон на Трулския (Пето-Шестия) 
вселенски събор от 691–692 г. според различните му славянски преводи, 
осъществени в различен исторически контекст, по различно време и на 
различно място. Основната ми цел е да отговоря на въпросите: 

– В какви конкретни взаимоотношения влизат изходният и целевият 
език по отношение на специфичните названия за магията и нейните вър-
шители?  

– Как се превеждат гръцките термини; има ли запазени непреведени 
гърцизми със специфичен статус на редки, наричани още оказионални лек-
семи, чиято поява разкрива избор на книжовника за превод на дадена реа-
лия? 

– Какви особености на средновековната църковноюридическа книжни-
на могат да бъдат откроени чрез тези примери? 

Фокусирането върху точно определен текст не е случайно. Всепризнат 
факт е, че няколко постановления на Трулския вселенски събор, сред кои-
то 61. правило, и техните тълкования от големите византийски канонисти 
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Йоан Зонара (около 1074–1159), Алексей Аристин († след 1166 г.) и Тео-
дор Валсамон († след 1195 г.) са сред най-сериозните опити за система-
тично изложение на магическите практики. Те отразяват синтеза на гръко-
римското познание за света и етнокултурните религиозни комплекси от 
вярвания на народите от Близкия изток и Средиземноморския басейн. За-
това отделна тема сред внушителната научна литература върху магията 
през Средновековието е каноничната инициатива на събора срещу персис-
тиращи прояви на магьосничество, суеверия и всякакви остатъци от ези-
чество (Constantelos 1999; Fögen 1995).  

Ще проследим каква лексика се извлича от 61. канон на Трулския съ-
бор според три основни източника:  

ЕК – Ефремовска кръмчая от XII в., представител на старобългарския 
номоканон в 14 титула без тълкования (Москва, ГИМ, Син. 227 – издание  
на 61. канон на Трулския събор у Бенешевич/Beneshevich 1906: 182–183; 
двуезични указатели към Ефремовската кръмчая у Максимович/Maksimo-
vich 2010). 

ИК – Иловичка кръмчая, Номоканон в 14 титула с тълкования от 1262 
г., преведен вероятно на Атон от екип славянски преводачи под ръководс-
твото на св. Сава Сръбски (фототипно издадена от Петровић/Petrović 1991, 
61. канон на л. 153а–б). 

СМВ – Синтагма на Матей Властар от 1335 г., преведена на Славян-
ския юг още през XIV в., вероятно в пределите на Сръбското царство (из-
дание у Новакович/Novaković 1907; превод на съвременен сръбски у Су-
ботин-Голубовић/Subotin-Golubović 2013; изследване у Alexandrov 2012).  

От трите славянски превода на 61. канон на Трулския събор се извли-
чат: 

 
1. Група устойчиви лексеми с едни и същи гръцки кореспонденти1: 

γοητευτής – назовава лице, което използва вербални формули – напеви, 
речитативи, заклинания, за омагьосване и въздействие чрез словото (вари-
анти γοήτης, γόης – LS 1996: 356; в самите гръцки източници на 61. пра-
вило се изписват различни словоформи (Ράλλης, Ποτλής 1852: 443). Смята 
се, че този тип магьосници умеят да общуват с мъртвите. И. Христова изб-
роява ранни старобългарски преводи, в които е налице непреведен гърци-
зъм гоитъ, рядък случай на фона на преобладаващите термини с домашен 
произход в семантичния кръг на магията (Христова-Шомова/Hristova-
Shomova 2016: 210–211). В изследваните текстове негови кореспонденти 
са чаровьникъ в ЕК (но другаде още влъхвъ, влъшъбьникъ, оучитель, пагоу-
бьникъ – Максимович/Maksimovich 2010: 386); обавьникъ и влъхвъ в ИК; 
обавьникъ в СМВ. Съответстващият глагол γοητεύω предполага наличие на 
същата мотивираща основа като в глаголите обавати ‘правя заклинания; 
оплаквам’ и чаровати ‘използвам чарове, измамвам, прелъстявам, омагьос-
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вам’ (СтбР/StbR 2009: 8, 1185). По-късни номоканони изрично отбелязват, 
че чаровьникъ и обаѧтель едино есть (Павлов/Pavlov 1897: 126).  

μάντις – лексемата се превежда с глаголно съчетание и с едносъставен 
еквивалент: отъдавати сѧ влъшьбамъ, влъшъбьникъ в ЕК, с варианти в дру-
ги правила влъсвьникъ, влъхвъ (Максимович/Maksimovich 2010: 438); влъх-
въмъ себе подавати в СМВ. В ИК, където самото правило е силно съкрате-
но, отново стои влъхвъ.  

φυλακτήριος – хранильникъ в ЕК; подаваѩ хранилища, навѧзатель в 
СМВ. Лексемата означава лице, което прави амулети, а самата дейност 
много често се назовава със съчетанието хранитъвꙑ, хранила творити, храни-
тъва<φυλακτήριον (LS 1996: 1960). За Българското средновековие най-раз-
пространеното название на амулетите произлиза от глагола хранити ‘пазя, 
предпазвам, съхранявам’. В ИК се срещат още вариантите: ѡ наоузѣхь, ре-
кьше оузлѣхь (περιάπτων), ѡ оузьльцихь, оузле творе > оузльникъ (Jagić 1874: 
81). От примерите следва, че вторият мотивиращ признак е буквалното за-
вързване на амулета, който, като различен тип символен знак – монета, 
мънисто, текстил, текст и др., е можел да се прикрепя към шията или край-
ниците (сравни с лат. ligatura). Така срещу гръцките названия за амулет 
φυλακτήριον, περίαμμα, περίαπτον в СМВ се предлагат още девербативите 
хранилище и навѧзаниѥ. Матей Властар отбелязва с особена строгост аму-
летите с изписан текст на „разни басни“ и завързването на червен конец на 
ръката или шията. 
 
2. Редки названия 

ἑκατοντάρχης – сътьникъ и в трите превода. Устойчивото превеждане е 
доказателство за влиянието на гръцкия език, където лексемата е реалия. 
Хекатонтархите са предсказатели и гадатели, ползващи се с уважение в 
обществото поради своите знания и умения. Според М-Т. Фьоген тълкува-
нето на Валсамон, че това са примикюри < πριμμικήριος ‘висш сановник в 
църквата, държавната администрация или войската; началник на някаква 
служба’, е неизвестно на гръцката книжнина преди Трулския събор (Fögen 
1995: 101; примикирии в СтбР/StbR 2009: 374; за значението на думата в 
българската администрация виж у Билярски /Bilyarski 1998: 304–307). Из-
начално лексемата сътьникъ няма отношение към магията. В най-старите 
евангелски текстове тя означава ‘началник на войсково подразделение от 
сто войници’ (СтбР/StbR 2009: 880). Именно това значение обаче е веро-
ятната причина за едно показателно допълнение в 61. канон на Трулския 
събор според руската Рязанска кръмчая от 1284 г., преписана от български 
търновски протограф. Вместо иже себе сьтнекомь или демономь вьдасть (ИК) 
в същия контекст се чете иже себе сотникомь или десѧтникомъ въдасть (Ря-
занска кръмчая/Ryazanska kоrmchaya, 155б). Лексемата десѧтьникъ се поя-
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вява поради контекстово преосмисляне и по аналогия, тъй като десетникът 
също е лице на служба във военната организация и отбраната (Билярски/ 
Bilyarski 1998: 314). От казаното следва, че специфичните магически уме-
ния на въпросните лица не са уточнени в трите изследвани текста. Не ста-
ва ясно дали от тях са се ползвали придворната аристокрация и владете-
лят. Възникналото по повод на магията ново значение на сътьникъ не е 
имало реално покритие в славянска среда. За Д. Константелос хекатонтар-
хите са просто стари хора с житейски опит (Constantelos 1999: 116). В съв-
ременните преводи на каноните на Светата православна църква се откри- 
ват калката сътоначальникъ и обяснението „стари влъхви“ (Правила/Pravila 
1913: 265). Откъснатостта на реалията от живата практика е причината в 
Църковнославянската печатна кръмчая на патриарсите Никон и Йоасаф от 
1653 г. вече да няма никакви следи от лексемата.  

ἐπισυρόμενος (τούς ἄρκτους) – влачѧ медвѣди ЕК; хранѧ медвѣди ИК; 
водѧщѧ мечкꙑ СМВ. Въпреки различното превеждане на глагола ἐπισύρο-
μαι ‘влача след себе си, водя’ мечкарите не биха попаднали в изследваната 
категория, ако тяхната дейност бе свързана единствено с предизвикването 
на смях и забава на обществени места. Осъдителното в дейността им е би-
ла търговията с амулети от козината на мечката, ползвани за предпазване 
от зли сили и особено от уроките на „лошите очи“ (Constantelos 1999: 119; 
Fögen 1995: 102).  

νεφοδιώκτης – облакопрогоньникъ ЕК; облакꙑ гонѧ ИК; облакогонитель 
СМВ. И трите названия имат ясна семантична мотивация и не оставят съм-
нение, че въпросните лица извършват предсказания по формата и разполо-
жението на облаците. Към названието в ИК е добавена изразителна глоса 
от самия преводач: Облакы гонещеи ѿ селꙗнь. влькодлаци нарицаютꙿсе. да ѥг-
да оубо погибнеть лоуна или слнŤце гл҃ють влькодлаци лоуноу изѣдоше или слн-
Ťце. си же вса басни и льжа соуть. Издадена и коментирана специално от В. 
Ягич (Jagić 1874: 83), тя е ценна по няколко причини: заради ясната рефе-
ренция към народните вярвания в селска среда, т.е. за традиционната на-
родна култура; синонимията с названието влъкодлакъ; описанието на спо-
собностите на митичното антропоморфно същество човек-вълк да въздей-
ства на небесните обекти. Това е едно от най-ранните писмени свидетелс-
тва, документирало архаичната общославянска представа, че магьосници-
те могат да се превръщат във върколаци и да изядат луната и слънцето 
(Иванов, Топоров/Ivanov, Toporov 1980: 200–201; Георгиева/Georgieva 
1993: 204–205; Лома/Loma 2013). Както се вижда, оригиналният канони-
чен текст дава повод да се разшири и обясни по разбираем начин една 
древна гадателна практика с опора в народната култура. 

τύχην καὶ εἱμαρμένην καὶ γενεαλογίαν καὶ τοιούτων τινῶν ῥημάτων ὅχλον 
κατὰ τοῦς τῆς πλάνης λήρους φωνοῦντας (Ράλλης, Ποτλής 1852: 443) – ‘които 
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произнасят гадания за благополучие, щастлива съдба, родословие и други 
подобни’: и полоучениѥ. и рожьство и родословествиѥмь и таковꙑихъ нѣкꙑихъ 
гл҃ъ. народъ на прѣльстноѥ блѧдьство приглашающаꙗ ЕК; и вь родословіѥ и вь 
полоучаи вѣроующеи ИК в основен текст, а в тълкованията и иже вь полоучаи 
вѣроуютꙿ и вь родословиѥ. рекше вь рожⷣанице (Петровић/Petrović 1991: 153а–
б); или иже чѧсть имарменꙋ и рожⷣеницѧ и таковыиⷯ гль҃ множьство гласѧщїимь. 
и прѣльсти блѧдникѡⷨ. иже wвомꙋ бо въ дн҃ь рѣшѧ родити сѧ злотворень, ѡвомꙋ  
же въ sвѣздѧ благѫ СМВ. Ключовите думи, по които се отгатват специфи-
ките в дейността на тези лица, са три: τύχη ‘щастие, благополучие’ – полоу-
чениѥ, полоучаи, чѧсть; εἱμαρμένη ‘съдба, предопределение’ – имармена; 
γενεαλογία ‘родословие’ – родословиѥ, рожданица, рожденица, рождьство и 
родословѣстьвиѥ. Техният превод в трите източника откроява ясни контекс-
тови синоними за τύχη и γενεαλογία, но оставя незапълнена позицията на 
εἱμαρμένη. В СМВ преводачът запазва непреведена гръцката дума. Данни-
те от трите писмени текста се вписват в дискусията как славяните са възп-
риемали понятието съдба и какви названия от езическия им пантеон са се 
отнасяли към нея. Описвайки готските войни и славяните в подунавската 
област Мала Скития, още Прокопий Кесарийски (500–565) прави ценното 
наблюдение, че тези племена принасят всякакви жертви на боговете, за да 
бъдат пощадени по време на война, че почитат нимфите и речните божест-
ва, но че идеята за съдбата им е непозната (Álvarez-Pedrosa 2021: 24; Słu-
pecki 1010: 85)2. Предричането на бъдещето неизменно присъства в комп-
лекса прогностични практики от Античността. През Средновековието тех-
ният синкретизъм се повишава поради добавянето на християнски елемен-
ти: за пророкуване се призовават името Христово, Света Богородица, све-
тиите или се чете на отворено произволно място в Библията. Според Д. 
Константелос вярванията в такива древни божества, като Нереидите и 
Хеймармене, остават типични за гърците и елинизирания свят поради спе-
цифичната им персонификация в гръцката митология (Constantelos 1999: 
126). Що се отнася до богинята на съдбата Хеймармене (от групата на 
гръцките мойри, римските парки), тя олицетворява цяла философска кон-
цепция за движещите сили в материалния свят и за причинно-следстве-
ните връзки между явленията, различна от християнския принцип за бо-
жественото провидение (Херметически корпус/Hermeticheski korpus 2012: 
12). Неразвитостта на подобни предхристиянски представи и усвояването 
на реалията чрез превод от гръцки обуславят липсата на преводаческа си-
метрия. Това се доказва от факта, че срещу гр. εἱμαρμένη в двуезичния сло-
воуказател на ЕК стоят още лѣто присносѫщьно, полоучениѥ, рождьство, т.е. 
наблюдава се припокриване в значенията на преводните съответствия 
(Максимович/Maksimovich 2010: 397; за някои български вярвания в ер-
менки, ермени у Георгиева/Georgieva 1993: 205–206). На този фон се от-
кроява вниманието, което книжовниците в ИК са отделили на понятието за 
раждане и родословие чрез две глоси, отпечатани още от В. Ягич. Хърват-
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ският учен отбелязва, че на две места и според него с две различни значе-
ния е обяснено какво е рожденица, рожданица: рождениѥ и чьсть звѣздо-
чьтиѥ нарицаѥт’се иже сꙋть книгы гл҃емыѥ рожденїце 355a; u drugom značenju 
вь родословиѥ рекше рожданице 153b (Jagić 1874: 82; у Miklosich 1977: 803 
две отделни статии). Търсена е връзка с данните от славянския езически  
пантеон за митичните същества орисници (рожаницы в руски, с фоне-
тични промени също в хърватски, сръбски, словенски и др.; интерпрета-
ция на български фолклорен материал за орисниците и отношението им 
към рожаниците у Георгиева/Georgieva 1993: 162–167). Те олицетворяват 
култа към продълженето на рода и покровителстват плодородието (Ива- 
нов, Топоров/Ivanov, Toporov 2008: 871; Рыбаков/Rybakov 1981: 283–287). 
Преводът на 61. канон в ИК обаче най-вероятно утвърждава не две, а едно 
и също значение на рожденица, развито в гръцките термини γενεθλιαλο-
γέω>γενεθλιακός. С тях се именуват по-специално тези астролози, които 
наблюдават небесните знаци при раждане на дете и предричат бъдещето 
му (LS 1996: 343). Съответно книгите, гл҃емыѥ рожденїце, са астрологиче-
ските календари и хороскопи, определящи човешката съдба по астрономи-
чески признаци. В древността астрологията е имала висока репутация като 
ценен вид знание за посветени. Едва след християнизацията древните хал-
дейски, вавилонски, персийски, арабски и др. достижения в областта са 
били отречени и възприемани като „звездна магия“. В Мат. 2: 1–12 мъдре-
ците от Изтока, видели звездата знамение за раждането на Иисус във Вит-
леем, са наречени μάγοι (Библия/Bibliya 1982: 1196). Терминът се превеж-
да с влъсви в класическия старобългарски корпус, а деривационната група 
около корена влъх- в старобългарския речник е представена с общо 10 реч-
никови статии и е най-богато документираната за магията (СтбР/StbR 
1999: 176–177). Смята се, че в говоримите европейски езици понятието μα-
γεία първоначално съчетава така наречената „учена“ източна магия с ези-
ческите представи (Tatomir 2015: 188). В толкова ранен старобългарски 
превод, какъвто е ЕК, се наблюдава категоричният превес (общо 11 пъти) 
на влъхвъ срещу μάγος; калкирането на първия елемент от ἀστρολόγος в 
лексемите звѣздочьтьць, звѣздьникъ и превод на μαθηματικός с оученꙑи и 
навꙑкаѩ < навꙑкати, навꙑкнѫти ‘уча, добивам знания’ (Максимович/Mak-
simovich 2010: 437, 378). Може да приемем, че в различните преводи на 61. 
канон на Трулския събор е отразен сложният комплекс от знания и прак-
тики на астрологията и вътрешната таксономия в отношението между чо-
века и звездите.  

Тълкованията на 61. канон на Трулския вселенски събор в Азбучната 
синтагма на Матей Властар повлияват лексикалния инвентар за магията в 
по-късни редакции на Номоканона в епохата на османското владичество, 
включително печатния му църковнославянски вариант от 1620 г. В Номо-
канона при Великия требник са налице познатите съответствия за най-
важните специализирани названия в областта на магията: γόης – чародѣи; 
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ἐπαοιδός – обаꙗтель; μάντις – прорицатель, съчетанията иже медвѣди влекꙋть, 
облаки разгонѧть, подають хранительнаѧ или щастїе (варианти ризикь и 
щастїе) и родословїе вѣрꙋють; използвано е общото название хоудожьникъ, 
τεχνίτης, за владеещите магически практики, което придава на дейността 
им характера на занаят (Павлов/Pavlov 1897: 91; 123–125, 186–188). Лек-
сикалното обогатяване на представата за ролята на съдбата се защитава от 
гърцизма ῥιζικόν, ризикъ, рꙑзикъ. Лексемата е непозната в оригинала на 
Матей Властар, тъй като е средногръцки неологизъм, развит под влияние 
на латинското risk, но с променено значение от ‘опасност’ към ‘щастие,  
щастлива съдба, късмет‘ (Miklosich 1977: 799; ризик ‘съдба, участ’ в Киче-
во, Прилеп; безризичен ‘нещастен, несретен’ по фолклорни материали от 
Прилеп – Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 1998: 394, 465).  

Разгледаните названия за вършители на магически практики са само 
част от богатия словен фонд на Славянското средновековие за магията.  

1. Те позволяват да се откроят: преобладаващ брой агентивни същест-
вителни за производители на действие (nomina agentis), вършители на 
действие (nomina actoris) и по-рядко имена за носители на определени чер-
ти или свойства (nomina attributivа): влъхвъ, навѧзатель, обавьникъ, обаꙗ-
тель, облакопрогоньникъ, облакогонитель, прорицатель, оузльникъ, оученꙑи, хра-
нильникъ, чаровьникъ, чародѣи; структурни калки от гръцки композити: 
звѣздочьтьць, сътоначѧльникъ; описателни конструкции (съчетания): вла-
чити (хранити, водити) медвѣди (мечкꙑ); въ родословіѥ и въ полоучаи вѣрова-
ти; реалии, които при смисловото им адаптиране се уподобяват на познати 
явления: влъкодлакъ, сътьникъ. 

2. Непреведените гърцизми са редки. Преводачите са търсели адеква-
тен домашен еквивалент. Намирали са го в основния речников фонд на 
езика или са създавали нова дума чрез калкиране, смислов или буквален 
превод. Старобългарските названия за магията са доказателство за силна 
връзка между християнската и традиционната народна култура. 

3. Пенитенциалите, номоканоните, кръмчиите отразяват правната кул-
тура на Средновековието. Лексикографската им обработка до момента не 
включва целия речников потенциал, който те предлагат. Средновековният 
правен текст се отнася към различни области от човешкия живот и се със-
тои от широко множество тематични и лексико-семантични групи лекси-
ка. По отношение на магията той е богат източник и дава основа за осмис-
лянето на връзката между понятията и техните означения в историческата 
им променливост и културологична значимост.  
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БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 При възстановяване на заглавна дума се спазва старобългарската графична 
норма. При цитиране на контекст се придържам към оригиналния правопис на 
всеки паметник. Гръцките съответници се използват според изданието на Ράλλης, 
Ποτλής 1852: 442–447. 

2 Други учени смятат, че пасажът е неразбран от изследователите и е преведен 
неправилно, тъй като съдбата играе важна роля във вярванията на всички евро-
пейски народи – Јовановић/Jovanović 2012; вероятно става въпрос за езическо 
виждане, различно от елинските митологични представи, а не за отсъствие изоб-
що на вярвания в съдбата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

61. канон на Трулския събор според Синтагмата на Матей Властар по ръкопис 
MS № 4104 в Университетската библиотека в гр. Клуж-Напока, XVI в., юсов 

препис с търновски правописни норми, характерни за книжнината във Влахия 
и Молдавия, л. 213–215 

(Издава се без надредните знаци) 
  
Начѧло м҃. състава: ѡ вльхваⷯ, оучителныиⷯ. баалницѣⷯ еще и ѕвѣздословцеⷯ. ѡбав-
ницѣⷯ. нѫ оубо и чародѣеⷯ ѡтравницѣⷯ. и навѧзателихь: Шесть десѧте и пръвое 
ст҃хь апⷭль правило. иже вльхвѡⷨ себе подавшїиⷯ. или чародѣемь. или гл҃емыⷨ сътни-
кѡⷨ. или же мечкы водѧщїимь. или иныѧ ѕвѣри. къ игрѣ и врѣдь простѣишїимь 
или wблакогонителеⷨ. или ѡбавникѡⷨ. или подаѧщїиⷨ хранилища. или иже чѧсть 
имарменꙋ и рожⷣеницѧ и таковыиⷯ гл҃ь множьство гласѧщїимь. и прѣльсти блѧд-
никѡⷨ. Иже wвомꙋ бо въ дн҃ь рѣшѧ родити сѧ злотворень, ѡвомꙋ же въ ѕвѣздѧ 
благѫ. иже оубо симь вънемлѧщїиⷯ на шестаго*1 ѿлѫчаеть. прѣбываѧщїиⷯ же въ 

                                                 
* Изтрито място в ръкописа; имат се предвид шест години епитимия. 
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злѣ, съвръше измѣтаеть ѿ црк҃ве. люⷣскыѧ сѫще. ꙗко и сще҃нныим бо ни едино 
ѿложенїе. еже ли женимѡⷨ быти. ꙗкоже ꙋбо апⷭлѡⷨ рече сѧ. сложенїе црк҃ви б҃жїе и съ 
идолы. и прочаа влъхвы оубо гл҃ѧт сѧ иже бѣсꙭвѡмь себе възложившеи, и тѣⷯ 
наоученми нѣкыими знаменми, покꙋшаѧще сѧ зрѣти бѫдѫщаа. Сътници же, 
иже ѡ сицевыиⷯ прѣмѫдрѣише что домышлѣѧще сѧ. и симь мнѧще напрѣдь 
многыиⷯ быти. Мечкы же водѧщеи, чръвленаа ѡбѣшаѧще на нѧ, и ѿ влась стри-
гѫще. женаⷨ ѡбоа подаваѧть, ꙗко недѫгы ѿгонити, и завистливо имѧщиⷯ еⷭство, 
рекше оурочливо. инии же змїѧ ѡбносѧть въ нѣдраⷯ, ѡбаванїе тѣми прохѡдѧще. 
Ѡблакогонителїе же, иже сѫщїими въ ѡблацѣⷯ ѡбрази нѣкаа пррⷪчьствꙋѧще. Ча-
родѣи еже, иже двⷣыскыѧ васнь ѱалмы поѧще и имень мнⷱичьскыиⷯ поминаѧще. и 
самыѧ прѣст҃ыѧ бцѫ҃ и къ имь еже ѿ бѣсовъ примѣшаѧще чарованїе. Дрꙋѕи же, 
на выѧ дѣтеⷨ свїенныѧ хартїѧ ѡбѣшаѧть прилꙋчаѧщїими сѧ мл҃твами паче же 
басньми написаннѣⷯ. чръвленными нитми тѣⷯ завиваѧще, на ѿгнанїе васнь всего 
зла. ꙗже и хранилища глѧ҃ть, и навѧзанїа извръжени же бышѧ многащи и 
сще҃нници на съборѣ. Хлѣбь великаго четврътка нѣкыииⷨ ꙗсти давше, им же оук-
раденнаа ѡбрѣсти сѧ. иже не мощи ꙋдобнѣ съи пожрѣти. ниже нѣкыи сще҃нникь 
съ еѵⷢлїемь дрѣвꙋ привѧзаноу. Лѣтїа оудавшїиⷯ сѧ сицевомꙋ злꙋ, протѧѕаеть, 
тѣмже иже едїноѫ прѣльстивше сѧ. таже ѿ зла ѿстѫпльше, менше запрѣщенїе 
прїимѧⷮ. 
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