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Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и
гръцко-старобългарски речници индекси КП-06-Н50/2

Слово 9
е тълкувателна беседа към Ев. от Матей 10:32-33, 37-38; 19:27-30, което се чете в първата неделя след
Петдесетница. Обяснителната част на словото е превод от гръцки на съответния текст в катената към
Евангелието от Матей, представляващ ексцерпти от беседи 34 и 35 на Йоан Хризостом.
53b

„Всеки, който Мене признае пред човеците, ще
призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който
се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека
от него пред Моя Отец Небесен. Който обича баща
или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и
който обича син или дъщеря повече от Мене, не е
достоен за Мене; и който не взима кръста си, а
следва подире Ми, не е достоен за Мене.“

53c

Ꙗкоже їс къ оуенкомъ свомъ
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53d
сце• всѧкъ же
сповѣсть сѧ о
мнѣ• не рее
сповѣсть ме
не• нъ вьсѧкъ
же сповѣсть
сѧ о мнѣ• покаꙁаꙗ ꙗко не свою слою• нъ
вышьнею помагамъ блгодатью• сповѣдать сповѣдаꙗ• отъмещющмъ же
сѧ• не рее о мне
нъ мене• поустъ бо бывъ бꙗго дара• тако
отъвьржеть сѧ
нъ обае рееть

Според М. Тихова, която търси гръцките

съответствия в основния текст на Крамер, без да
взима предвид допълненията в края на изданието,
славянският превод започва на лист 53d, ред 1:
всѧкъ же сповѣсть сѧ о мнѣ .

След това тя смята, че има пропуснат / непреведен
гръцки текст.

Cramer, I, 80.15+25-29 /53d1-21
Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ […] Οὐκ εἶπε δὲ ὁμολογήσει
ἐμὲ, ἀλλὰ “πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ,” δεικνὺς ὅτι οὐκ
οἰκείᾳ δυνάμει, ἀλλὰ τῇ ἄνωθεν βοηθούμενος χάριτι ὁμολογεῖ ὁ
ὁμολογῶν· περὶ δὲ τοῦ ἀρνουμένου, οὐκ εἶπεν ἐν ἐμοὶ, ἀλλ’ ἐμέ·
ἔρημος γὰρ γενόμενος τῆς τοῦ Θεοῦ δωρεᾶς , οὕτως ἀρνεῖται·
ἀλλ’ ἴσως ἐρεῖ

Според мене думите

Ꙗкоже їс къ оуенкомъ свомъ сце• всѧкъ же сповѣсть сѧ о мнѣ•
принадлежат на Константин и в случая не следват конкретен гръцки текст. С тях той преминава от
уводната част на словото към тълкувателната (преводната).
Това изречение е напълно в хомилитичния стил на Хризостом и не е единственото място в Учителното
евангелие, където може да се предполага, че Константин не само е познавал много добре съчиненията на
Йоан Златоуст, но и вероятно е разполагал с тях по време на работата си:
Ꙗкоже їс къ оуенкомъ свомъ
сце• всѧкъ же
сповѣсть сѧ о
мнѣ• не рее
сповѣсть ме
не• нъ вьсѧкъ
же сповѣсть
сѧ о мнѣ•

Hom. 34 (vol. 57: 401, 48-53 Migne)
καὶ μετὰ πολλῆς ἀπειλεῖ τῆς ἐξουσίας, ἑκατέρωθεν αὐτοὺς προτρέπων εἰς τὴν ὑπὲρ τῆς
ἀληθείας παῤῥησίαν, καὶ ἐπάγει λέγων· Πᾶς οὖν
ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·

Crammer I, 80.14-21
Цитатът от евангелския текст Πᾶς οὖν
ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ (началото на
изречението Мат. 10: 32) е вмъкнат от
самия Крамер като разделение на
катенния текст и не е част от
структурата на ръкописа, по който той
прави изданието. Липсва и в другите
ръкописи.

Cod. gr. Coisl. 23

*

53c20-d1-9

Ꙗкоже їс къ оуенкомъ свомъ сце• всѧкъ же сповѣсть сѧ о мнѣ• не рее сповѣсть мене• нъ
вьсѧкъ же сповѣсть сѧ о мнѣ• покаꙁаꙗ ꙗко не свою слою•

Cim. 16 (2° Cod. Ms. 30) (121r), München, X в.

Мат. 10:

Текстът на това място е същият и в Cod. Gr. Paris 700,
Cod. Gr. Paris 701, Cod. Gr. Paris 702, Cod. Gr. Paris 201,
Cod. Gr. Paris 191 и др. – catena prima

Cram. I, 80.6-26 (Cod. gr. Coisl. 23, 34r) = Cod. gr. Coisl. 195, 54r, X в. –

catena integ ra

Catena prima aucta:
Cod. Arch. di S. Pietro B59, 75r, X в. (в непроменения основен текст на Хризостом са вмъкнати коментари от Фотий)

Така изглежда текстът и в Cod. gr. Monac. 208, X в., Cod. Gr. Coisl. 206, X/XI в. от същата група ръкописи.

*

И по-нататък в 9 слово няма да открием схолиите на другите автори
освен Златоуст, които присъстват в текста на Крамер (catena integra).

54а9

Cramer, I, 80.31- 81.2+18-19+23-29 + 32

διὰ τί δὲ οὐκ ἀρκεῖται ὁ Θεὸς τῇ κατὰ διάνοιαν πίστει,
ἀλλὰ καὶ τὴν διὰ τοῦ στόματος ὁμολογίαν ἀπαιτεῖ; εἰς
παρρησίαν ἡμᾶς ἀλείφων, καὶ εἰς πλείονα ἀγάπην καὶ
διάθεσιν καὶ ὑψηλοὺς ἐργαζόμενος [...] “Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ
μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος” . [... ] Τουτέστιν ἕως
μὲν οὐ παραβλάπτουσιν εἰς τὴν εὐσέβειαν, ὅσιον πᾶσαν
αὐτοῖς ἀποδιδόναι τιμήν. ὅταν δὲ πλέον τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ ἀπαιτοῦσιν, οὐ δεῖ πείθεσθαι· τὸ δὲ αὐτὸ “πατὴρ
πρὸς υἱὸν, καὶ μήτηρ πρὸς θυγατέρα.” Τὸ δὲ, “ὅστις οὐ
λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,” καὶ τὰ ἑξῆς , σημαίνει ὥστε
εἰς πόλεμον καὶ μάχην ἐκδιδόναι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, καὶ
σφαγὰς καὶ αἵματα, καὶ θάνατον βίαιον καὶ ἐπονείδιστον.
[...] Ὅπερ δὲ ὁ Λουκᾶς λέγει, ὅτι “εἴ τις

54b1

пото же недовьльнъ есть• бъ
оумною вѣрою
нъ  вѣры просте• глемоу оусты• покаꙁаꙗ(!)
нынѣ дрьꙁновен•  въ большю любъвѣ•  высокы творѧ• Любѧ оца л мтре
пае мене• нѣсть м на подобоу• срѣь додеже рее• не прѣврѣдѧть въ блговѣр• прѣподобьно сть всѧкоу ьсть въꙁдат мъ• гда же
вѧще любъве бжꙗ просѧть• не подо-

54c1

бать послоушат родтель• тоже  оць снв  мт
дъщер• А же же
не ность крста свого•  послѣдоуть
по мнѣ• нѣⷭ҇ м на
подобѫ• ꙗвлѧть ꙗко на бран 
свары•  на оубства
 крьв въдаат
свою дшѫ• не въ
простоу бо рее
протвоу• съмьрт подобать сѧ оплъат• нъ ꙗко  на
съмьрть ноужьноу тъкмо• нъ
 поносьноу•  еже  лоука глть•
 ꙗко же прде

Cod. Gr. Paris 701, 47r, X в., основна форма

нѣсть м на подобоу• срѣь додеже рее•

Cod. Gr. Paris 702, 43v, X в., основна форма
нѣсть м на подобоу• срѣь додеже рее•

нъ
 поносьноу•  еже  лоука глть•

*

54а14-21

А же же
не ность крста свого•  послѣдоуть
по мнѣ• нѣⷭ҇ м на
подобѫ• ꙗвлѧть ꙗко на бран 
свары•  на оубства
 крьв въдаат

54b1-10

свою дшѫ• не въ
простоу бо рее
протвоу• съмьрт подобать сѧ оплъат• нъ ꙗко  на
съмьрть ноужьноу тъкмо• нъ
 поносьноу•  еже  лоука глть•

Cram. I, 81.26-29 (Cod. gr. Coisl. 23, 34r) = Cod. gr. Coisl. 195, 54r, X в. – catena integ ra

Τὸ δὲ, “ὅστις οὐ λαμβάνει {βαστάζει} τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,” καὶ τὰ ἑξῆς ,
σημαίνει {δηλοῖ} ὥστε εἰς πόλεμον καὶ μάχην ἐκδιδόναι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, καὶ
σφαγὰς καὶ αἵματα, καὶ θάνατον βίαιον καὶ ἐπονείδιστον.
βαστάζει – всички ръкописи, които са съхранили катената в основната и в
разширената основна форма; = превода в УЕ; в евангелския текст е λαμβάνει,
у Хризостом – също.
δηλοῖ – двата мюнхенски ръкописа Cim. 16 (2° Cod. Ms. 30), Cod. gr. Monac.
208; за съжаление не може да се прецени кой от двата глагола е преведен в
УЕ
καὶ τὰ ἑξῆς - в catena integra и единствено в Cod. Gr. Coisl. 206 (catena prima
aucta); останалите ръкописи предават целия цитат докрая, както и УЕ.
(NB) На това място Крамер не отбелязва нищо в допълненията и ако не е
направил пропуск, това означава, че
– Auct. T.I.4 също дава καὶ τὰ ἑξῆς вместо целия цитат;
– Cod. Gr. Coisl. 206 и Auct. T.I.4 (и двата съдържащи катената в
разширената основна форма) може би са от една ръкописна традиция.

Cim. 16 (2° Cod. Ms. 30)

Cod. Gr. Coisl. 206 48v

*

Като пропуснат пасаж от катенния текст М. Тихова отбелязва тълкуванията на Евсебий, Ориген,
един анонимен автор и на самия Йоан Златоуст към

Мат. 10:34-37
Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох
да донеса мир, а меч.
Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря
против майка и снаха против свекърва;
и неприятели на човека ще бъдат домашните му.
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53d

сце• всѧкъ же
сповѣсть сѧ о
мнѣ• не рее
сповѣсть ме
не• нъ вьсѧкъ
же сповѣсть
сѧ о мнѣ• покаꙁаꙗ ꙗко не свою слою• нъ
вышьнею помагамъ блгодатью• сповѣдать сповѣдаꙗ• отъмещющмъ же
сѧ• не рее о мне
нъ мене• поустъ бо бывъ бꙗго дара• тако
отъвьржеть сѧ
нъ обае рееть

54a

54b

нѣкто• есо же сть м на подорад пом сѧ• боу• срѣь доемоу дѣють• а- деже рее• не прѣще оставленъ
врѣдѧть въ блгобывъ отъвьрь- вѣр• прѣподожеть сѧ• ꙗко о- бьно сть всѧставлень• тѣ- коу ьсть въꙁдамь бывать о- т мъ• гда же
ставленомъ• по- вѧще любъве бжто же недовь- ꙗ просѧть• не подольнъ есть• бъ
бать послоушаоумною вѣрою
т родтель• тонъ  вѣры про- же  оць снв  мт
сте• глемоу оу- дъщер•
сты• покаꙁаꙗ(!)
нынѣ дрьꙁновен•  въ большю любъвѣ•  высокы творѧ• Любѧ оца л мтре
пае мене• нѣ-

Cim. 16 (2° Cod. Ms. 30), 121r, catena prima

Cod. gr. Monac. 208, catena prima aucta

32r
31v

*

54b15-21

Gilf. 32

А же же
не ность крста свого•  послѣдоуть
по мнѣ• нѣⷭ҇ м на
подобѫ• ꙗвлѧть ꙗко на бран 
свары•  на оубства
 крьв въдаат
54c1-9

свою дшѫ• не въ
простоу бо рее
протвоу• съмьрт подобать сѧ оплъат• нъ ꙗко  на
съмьрть ноужьноу тъкмо• нъ
 поносьноу•
На стр. 118 М. Тихова отбелязва разночетенията

Текст по Крамер ( същинска катена)
Cram. I, 81.26-29 (Cod. gr. Coisl. 23, 34r) = Cod. gr. Coisl.
195, 54r, X в. – catena integra
Τὸ δὲ, “ὅστις οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,” καὶ τὰ ἑξῆς,
σημαίνει ὥστε εἰς πόλεμον καὶ μάχην ἐκδιδόναι τὴν ἑαυτοῦ
ψυχὴν, καὶ σφαγὰς καὶ αἵματα, καὶ θάνατον βίαιον καὶ
ἐπονείδιστον.
Разночетения по Auct. T.I.4 (Cramer I, 481)
καὶ σφαγὰς καὶ αἵματα. οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν πρὸς θάνατον δεῖ
παρατέταχθαι, ἀλλ’ ὅτι καὶ πρὸς θάνατον βίαιον καὶ οὐ πρὸς
θάνατον βίαιον μόνον, αλλὰ καὶ ἐπονείδιστον.
Разночетения по други ръкописи, съдържащи основната
и разширената основна форма на катената
καὶ σφαγὰς καὶ αἵματα. οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν πρὸς θάνατον δεῖ
παρατέταχθαι, ἀλλ’ ὅτι καὶ πρὸς θάνατον βίαιον καὶ οὐ πρὸς
βίαιον μόνον, αλλὰ καὶ ἐπονείδιστον.

Cim. 16 (2° Cod. Ms. 30), 121r, catena prima

Cod. Arch. di S. Pietro B59, 74v, X в. (в непроменения основен текст на Хризостом са вмъкнати
коментари от Фотий)

= Auct. T.I.4

54d1-21

се ꙁѣло ꙁаконопрѣстоупьно• нъ егда хощеть къто себе любт• вѧще мне рее• въꙁненавд 
по семоу• се бо
 любмаго• самого  любѧщаго погоубть
да не негодно
же боудеть родтелема• с
слышащема
пррее•  своꙗ дша же
ненавдть
пото же рее
глеш м родтелѧ•  братью

Cramer, I, 81.32 - 82. 6, Cod. Gr. Coisl. 23
Ὅπερ δὲ ὁ Λουκᾶς λέγει, ὅτι “εἴ τις “ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν
μητέρα” καὶ τὰ ἑξῆς, οὕτω χρὴ νοεῖν· ὅτι οὐχ ἁπλῶς μισῆσαι κελεύει, ἐπεὶ τοῦτο καὶ σφόδρα
παράνομον, ἀλλ’ ὅτε βούλεται πλέον ἐμοῦ τίς αὐτῶν φιλεῖσθαι, φησὶ, μίσησον αὐτὸν κατὰ
τοῦτο· τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸν τὸν φιλούμενον καὶ τὸν φιλοῦντα ἀπόλλυσιν. ἵνα δὲ μὴ
ἀγανακτῶσιν οἱ γονεῖς ταῦτα ἀκούοντες, ἐπήγαγεν· “ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.” τί γάρ,
φησι, λέγεις μοι τοὺς γεγεννηκότας, καὶ ἀδελφοὺς
М. Тихова, стр. 118

(NB) В допълненията Крамер не дава вариант според Auct. T.I.4. Пропуснатото обаче се
открива в другите ръкописи.

Cim. 16 (2° Cod. Ms. 30), 121v, catena prima

Cod. Gr. Coisl. 206 48v

Cod. gr. Monac. 208, catena prima aucta

Cod. Gr. Paris 199, 56v

Cod. Arch. di S. Pietro B59, 75v, X в. (в непроменения основен текст на Хризостом са вмъкнати коментари от Фотий)

Благодаря за вниманието!

